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In prezența tovarășului Nicolae Ceausescu, 

a celorlalți tovarăși din conducerea partidului

și statului, ieri a avut loc in Capitulă

MAREA ADUNARE POPUlflRA 
CONSACRATA ZILEI DE I MAI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat au participat, luni 
după-amiază, în Capitală, la tradi
ționala adunare populară consacrată 
zilei de 1 Mai, sărbătoare omagiată 
in acest an sub semnul a trei memo
rabile evenimente, cu profunde re
zonanțe în conștiința întregii noastre 
națiuni : 90 de ani de lă declararea 
zilei de 1 Mai ca zi internațională 
a oamenilor muncii ; -40 de ani de la

marile demonstrații antifasciste și 
antirăzboinice din țara noastră, la 
organizarea cărora tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adus o contribuție inesti
mabilă ; 35 de ani de la realizarea 
Frontului Unic Muncitoresc, act po
litic care a constituit nucleul viguros 
al unității întregului popor In. lupta 
împotriva dictaturii militaro-fasciște, 
pentru salvgardarea intereselor sale 
fundamentale, a însăși ființei sale 
naționale.

Cu sentimente de nețărmurită dra
goste, de profundă stimă și prețuire, 
exprimate prin emoționante urări, 
prin cintec și joc, au întîmpinat nu
meroși locuitori ai Capitalei pe 
secretarul general al partidului, încă 
de la sosirea în Parcul tineretului, 
pină la Palatul sparturilor și culturii, 
unde a avut loc marea adunare 
populară, organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R. Cu a- 
celeași simțăminte de vibrant entu

ziasm, cu aceeași căldură, au întîm
pinat pe conducătorul partidului și al 
statului nostru miile de participanți 
la adunare. La intrarea în sală, 4o- 
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului sint 
salutați 'cu. put etnice, urale. Asistența 
scandează îndelung numele partidu
lui, al secretarului său general,
(Continuare în pag. a II-a)

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Stimați tovarăși,Sărbătorim 1 Mai — ziua primăverii și a muncii, ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc — cu noi și remarcabile succese în înfăptuirea mărețului Program al partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României. (Aplauze 

puternice, prelungite). Cu prilejul acestei tradiționale sărbători muncitorești, în numele Comitetului Central al partidului, al Consiliului de Stat și guvernului, precum și al meu personal, vă adresez dumneavoastră, participanților la această mare adunare populară, clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor, un călduros salut și cele mai bune urări. (Aplauze puternice ; u- 
rale îndelungate. Se scandează: 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Anul acesta se împlinesc 90 de ani de cînd Congresul de la Paris al Internaționalei a II-a, condusă de Engels, a hotărît ca la 1 Mai să se sărbătorească ziua solidarității internaționale a muncitorilor și, tot în acest an, aniversăm 40 de ani de la marile demonstrații antifasciste și antirăzboinice din 1 Mai 1939 și 35 de ani de la făurirea Frontului Unic Muncitoresc la 1 Mai 1944, care a marcat o etapă nouă în mișcarea revoluționară din România. (Vii și îndelungate 
aplauze).De la Congresul Internaționalei a II-a din 1889, de-a lungul deceniilor, ziua de 1 Mai a devenit tot mai mult un simbol al "Uriașei energii revoluționare a clasei muncitoare, al hotărîrii sale de a lichida exploatarea și asuprirea o- mului de către om, de a clădi o societate nouă, a egalității și dreptății sociale, a bunăstării și fericirii celor ce muncesc, de a asigura 

o lume mai dreaptă și mai bună, fără războaie, o lume a păcii și frăției. (Aplauze puternice).Intrînd pe arena politică în a doua jumătate a secolului trecut, clasa muncitoare din România se poate mîndri cu faptul că a participat, prin reprezentanții săi, la reuniunea internațională de la Paris, sărbătorind apoi tradiționala zi a primăverii ca zi a solidarității cu proletariatul și oamenii muncii de pretutindeni, cu popoarele asuprite de pretutindeni care luptă pentru eliberare națională, împotriva imperialismului și colonialismului. (Aplauze puternice).Privite în timp, manifestările muncitorești prilejuite an de an în țara noastră de sărbătorirea zilei de 1 Mai jalonează însăși istoria bogată și eroică a proletariatului român, drumul pe care l-a străbătut, de la începuturile organizării sale, pînă la victoria revoluției so

cialiste și edificarea cu succes a noii orînduiri în România.Obiectivele politice și lozincile sub semnul cărora s-a desfășurat la noi an de an sărbătorirea zilei de 1 Mai au relevat rolul istoric al clasei muncitoare în unirea forțelor înaintate ale societății în lupta pentru libertate, democrație, independență și suveranitate națională, pentru progresul economico-social al patriei. (Aplauze puternice, în
delungate).In sărbătorirea zilei de 1 Mai și-a găsit, de asemenea, o expresie grăitoare spiritul de solidaritate internațională ce a caracterizat întotdeauna mișcarea noastră revoluționară, muncitorească, mișcarea socialistă, Partidul nostru Comunist. Proletariatul din România a fost prezent, prin exponenții săi, încă Ia lupta pe baricadele Comunei din Paris, apoi pe frontul apărării Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, și, în general, la mari

le bătălii de clasă duse pretutindeni, la lupta mondială a forțelor revoluționare pentru cauza socialismului și democrației, împotriva imperialismului, a fascismului, pentru pace, prietenie între popoare și o viață mai bună, liberă, 
(Aplauze puternice).De 34 de ani oamenii muncii din România sărbătoresc 1 Mai trecînd în revistă mărețele succese obținute, la început în lupta pentru democratizarea țării, pentru transformarea revoluționară a societății, apoi în zidirea celei mai drepte și mai umane orînduiri, o- rînduirea socialistă, în făurirea noii civilizații materiale și spirituale pe pămîntul patriei noastre. Fiecare 1 Mai reprezintă o nouă treaptă pe care poporul nostru, liber și stăpîn pe destinele sale, o urcă pe drumul progresului, al bunăstării și fericirii. (Aplauze pu
ternice, îndelungate).

Dragi tovarăși,în anii premergători celui de-șl doilea război mondial, în Europa și pe arena internațională se ascuțeau tot mai mult contradicțiile, se a- grava încordarea ca urmare a actelor de agresiune, a încălcării independenței și suveranității unor popoare de către fascismul german și din alte state..Așa cum se știe, după primul război mondial, fascismul a acaparat puterea politică în Ungaria. Italia, Portugalia, Bulgaria, apoi, in deceniul al patrulea, în Germani.; și Spania, iar. în Asia s-â‘instaurat regimul militarist japonez. Prin politica sa agresivă, războinică, fascismul punea tot mai evident în primejdie gravă libertatea și independența popoarelor, pacea și securitatea mondială. Și în România -și-au făcut apariția o serie de organizații fasciste, printre care 

„Garda de fier", ce îndeplinea rolul de agentură a Germaniei naziste în țara noastră. în aceste condiții, i-a revenit Partidului Comunist Român sarcina istorică de a acționa pentru unirea tuturor forțelor revoluționare, democratice, patriotice în lupta împotriva fascismului și războiului, pentru apărarea democrației, a libertății și integrității teritoriale a patriei. (Vii aplauze). După cum este cunoscut, la începutul anului 1939, armatele Iul Hitler ocupaseră deja o parte a Cehoslovaciei. în fața acestui act de cotropire samavolnică, în fața pericolului iminent pe câre-I reprezenta Germania fascistă pentru .libertatea altor popoare, inclusiv pentru independența și integritatea României, partidul nostru s-a ridicat cu fermitate, și-a făcut auzit cu putere glasul, condamnind agresiunea fascistă, chemînd ma-(Continuare în pag. a II-a)

în timpul marii adunări populare din Capitală Tovarășul Nicolae Ceaușescu-și tovarășa Elena Ceaușescu sint intîmplnați cu profundă dragoste șl stimd
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. I)sele populare la luptă pentru a se opune invadatorului, pentru a a- păra patria.Marea demonstrație de la 1 Mai 1939, desfășurată sub semnul unității, al Frontului Unic dintre comuniști și socialiști, a evidențiat cu putere hotărîrea eroicei noastre clase muncitoare de a se opune fascismului și politicii de război, de a apăra interesele naționale supreme ale României. Manifestații similare cu cele din București au avut loc și în alte centre ale țării, la Ploiești, Iași, Cluj, Timișoara, Alba Iulia, în Valea Jiului și altele. Toate acestea au exprimat combativitatea revoluționară a clasei muncitoare, hotărîrea oamenilor muncii, a forțelor democratice, antifasciste de a lupta pentru cauza libertății și democrației, a independenței și integrității României. 
(Aplauze puternice).Demonstrațiile de Ia 1 Mai 1939 au avut și un puternic ecou internațional, fiind apreciate în presa străină a vremii ca unele din cele mai mari manifestări muncitorești antifasciste pe plan mondial, în condițiile în care Germania hitle- ristă trecuse Ia aplicarea planurilor ei de înrobire a popoarelor.Politica de cedare și compromis față de pretențiile de dominație mondială ale Germaniei naziste, promovată de cercurile conducătoare din diferite state, a încurajat acțiunile agresive ale hitleriștilor, a deschis calea declanșării de către forțele fascismului a celui de-al doilea război mondial.In aceste împrejurări deosebit de complexe ale situației politice interne și internaționale, poporului român, aflat singur — ca urmare a politicii cercurilor conducătoare — în fața agresiunii Germaniei hitle- riste, i-a fost impus odiosul Dictat de la Viena, iar în România a fost instaurată dictatura militaro- fascistă care a înrobit țara Germaniei. Hitleriștii și regimul anto- nescian au aruncat țara în războiul agresiv dus de Germania împotriva Uniunii Sovietice.înțelegînd răspunderile ce-i reveneau în acest moment istoric de grea cumpănă pentru poporul nostru, ca și pentru alte popoare, Partidul Comunist Român s-a ridicat cu toate forțele la luptă împotriva dictaturii antonesciene, a dominației Germaniei naziste și a războiului contra Uniunii Sovietice, organizînd mișcarea de rezistență, lupta pentru sabotarea mașinii de război, pentru răsturnarea regimului, pentru alăturarea României coaliției antihitleriste.Totodată, Partidul Comunist a desfășurat o largă activitate pentru realizarea unității clasei muncitoare, a tuturor. forțelor muncitorești, ca nucleu al frontului democratic, patriotic și antifascist național ce avea să asigure doborirea dictaturii militaro- fasciste. Conștiente de sarcinile ce Ie reveneau, Partidul Comunist și Partidul Social-Democrat au întărit colaborarea, realizînd o platformă politică de luptă comună ce avea la bază salvgardarea intereselor țării, grav amenințată în însăși ființa ei națională. Tratativele între Partidul Comunist Român și Partidul Social-Democrat au fost încheiate la mijlocul lunii aprilie 1944 prin făurirea Frontului Unic Muncitoresc, iar conducerile celor două partide au hotărît ca această realizare, cu adevărat istorică, să fie adusă Ia cunoștința opiniei publice prin manifestul dat publicității, în mod simbolic, la 1 Mai. (Vii aplauze). Aniversăm acum împlinirea a 35 de ani de la acest eveniment istoric în mișcarea noastră muncitorească — crearea Frontului Unic Muncitoresc, care a constituit factorul esențial în lupta pentru răsturnarea dictaturii militaro- 

fasclste, pentru ieșirea României din războiul dus contra Uniunii Sovietice, alăturarea la coaliția antihitleristă și trecerea la dezvoltarea democratică și la transformarea socialistă a țării.In manifestul proclamat la 1 Mai 1944 se spunea : „în ziua de 1 Mai, 
ziua ei de luptă și speranță, mun
citorimea, organizată, unită de la 
comuniști pînă la social-democrați, 
cheamă întreaga clasă muncitoare, 
pe toți muncitorii organizați și 
neorganizați, întregul popor român, 
toate clasele și păturile sociale, 
toate partidele și organizațiile, in
diferent de culoarea politică, cre
dință religioasă și apartenență 
socială, la lupta hotărîtă pentru 
pace imediată, răsturnarea guver
nului Antonescu, formarea unui 
guvern național din reprezentanții 
tuturor forțelor antihitleriste.- 
pentru o Românie liberă, demo
cratică și independentă". (Aplauze 
puternice, îndelungate).Ne apare astăzi tuturor limpede uriașa însemnătate a făuririi Frontului Unic Muncitoresc — care a pus bazele lichidării sciziunii proletariatului român. Acționînd unită, clasa muncitoare și-a sporit forța și combativitatea, capacitatea de a mobiliza masele largi ale întregului nostru popor. Frontul Unic Muncitoresc a avut un rol esențial în crearea frontului larg democratic antifascist, în unirea tuturor forțelor politice progresiste, a tuturor elementelor patriotice din țara noastră împotriva dictaturii militaro-fasciste, pentru salvarea României de la dezastru național. Lupta antifascistă, îndelungată și grea, condusă de partidul nostru, a dus la victoria insurecției naționale armate antifasciste și antiimperialiste din august 1944, la eliberarea țării de sub dominația străină, la întoarcerea armelor împotriva Germaniei naziste. Insurecția din august 1944 — realizată în împrejurările internaționale favorabile create de înaintarea victorioasă a Uniunii Sovietice și de succesele celorlalte puteri ale coaliției antihitleriste — precum și participarea României la războiul împotriva Germaniei fasciste, alături de glorioasa Armată Roșie, au constituit încununarea luptei antifasciste purtate neabătut de poporul român, în frunte cu clasa muncitoare. 
(Aplauze puternice, prelungite). Acest moment crucial a deschis calea cuceririi deplinei noastre independențe naționale, a împlinirii idealurilor de dreptate socială și națională ale poporului, a făuririi României libere, socialiste.Lupta eroică dusă de partidul nostru comunist timp de două decenii, în cele mai grele condiții de ilegalitate, de teroare burghezo- moșierească, a cerut grele jertfe și sacrificii din partea clasei muncitoare, a militanților revoluționari și antifasciști. In această perioadă, în închisori și lagăre, sub gloanțele plutoanelor de execuție, în înfruntarea dîrză și neînfricată cu forțele reacțiunii, au căzut mulți din cei mai buni fii ai poporului, în acest moment solemn exprimăm omagiul nostru fierbinte martirilor clasei muncitoare, eroilor luptei pentru libertatea patriei și salvarea ființei naționale a poporului, celor care au participat activ la realizarea Frontului Unic Muncitoresc, la lupta pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste și eliberarea țării — și care nu mai sînt astăzi printre noi. (Aplauze puternice). Aducem o înaltă cinstire memoriei fruntașilor din acea perioadă ai partidului și mișcării noastre revoluționare : Ștefan Foriș, care în timpul războiului, pînă în 1944, s-a aflat în fruntea partidului, Gheorghe Gheorghiu-Dej, care, împreună cu activul de bază din închisori, a avut un rol important în organizarea luptei pentru răs

turnarea dictaturii militaro-fasciste, iar apoi, în fruntea partidului, în dezvoltarea socialistă a țării noastre, Lucrețiu Pătrășcanu, care a avut un rol de seamă în unirea forțelor patriotice, antifasciste, în jurul partidului, în victoria insurecției, Constantin Agiu, care a contribuit direct la crearea Frontului Unic Muncitoresc, Teohari Georgescu, Iosif Rangheț, Emil Bodnăraș, Lothar Rădăceanu, Teodor Iordăchescu și alții, care au participat activ la conducerea luptei antifasciste și antirăzboinice a clasei noastre muncitoare, a celorlalte forțe progresiste, la înfăptuirea mărețului act de la 23 August 1944, eliberarea țării și trecerea ei pe calea dezvoltării noi. (Vii aplauze).Cinstim, de asemenea, memoria unor fii de seamă ai poporului nostru care au adus o contribuție importantă la această luptă măreață, a dr. Petru Groza, conducătorul Frontului Plugarilor, apoi președintele primului guvern cu caracter muncitoresc-țărănesc din istoria țării, și acad. C. I. Parhon, remarcabil om de știință, militant comunist și antifascist, primul președinte al Prezidiului tinerei noastre Republici populare. (Vii a- 
plauze).Exprimăm, de asemenea, sentimentele noastre de deosebită prețuire față de activitatea tovarășului Constantin Pîrvulescu, care într-o perioadă grea a luptei revoluționare s-a aflat în fruntea conducerii Partidului Comunist Român și și-a adus contribuția activă la victoria revoluției și construcției socialiste în patria noastră. (Vii aplauze). Exprimăm aceleași sentimente față de activitatea tovarășului Ștefan Voltec, care, în conducerea Partidului Social-Democrat, a avut un rol important în crearea Frontului Unic Muncitoresc, întărirea unității dintre comuniști și socialiști și făurirea partidului unic al clasei muncitoare, în întreaga operă de construcție socialistă în România. (Vii 
aplauze).Cinstim cu sentimente de profundă recunoștință pe miile și miile de activiști'ai Partidului Comunist și Partidului Social-Democrat, ai celorlalte forțe și organizații democratice patriotice, care n-au precupețit nimic pentru răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, pentru împlinirea idealurilor de’ libertate națională și dreptate socială ale poporului, pentru făurirea României noi, independente și suverane, pentru triumful socialismului în patria noastră. Abnegația lor față de cauza clasei muncitoare, a revoluției, față de independența patriei vă constitui permanent un exemplu pentru partidul și pentru poporul «os4.rn,' pentru tinerele generații din România. (Vii și îndelungate aplauze).

Stimați tovarăși,Aniversînd evenimentele de acum patru decenii, nu putem uita lecția drastică a istoriei, care a pus în evidență consecințele catastrofale pe care le pot avea atitudinea conciliatoare față de fascism, lipsa de vigilență și fermitate împotriva politicii de agresiune și încălcare a drepturilor suverane ale altor state și popoare. Astăzi, cînd în diferite țări elementele fasciste încearcă să se regrupeze din nou, cînd asistăm la apariția unor curente neofasciste ce propagă rasismul, șovinismul, ura între popoare, forțele sociale înaintate, oamenii politici, popoarele au înalta îndatorire, în fața generațiilor de azi și de mîine, de a face totul pentru a bara calea unei noi ascensiuni a fascismului, pentru a feri omenirea de acest dușman al civilizației și progresului, pentru a salvgarda libertatea, independența 

și însăși viața tuturor națiunilor lumii, pentru înfăptuirea dezarmării, pentru a asigura pacea mondială. (Vii aplauze ; se scandează „Ceaușescu — pace !“).De asemenea, evenimentele istorice, experiența socială și politică a poporului nostru evidențiază cu putere însemnătatea excepțională a realizării unității de luptă a celor ce muncesc. Frontul Unic Muncitoresc a jucat un rol esențial și în evoluția procesului revoluționar în perioada de după eliberarea țării. Unitatea de acțiune i-a permis clasei muncitoare să se situeze permanent în fruntea marilor bătălii politice pentru înnoirea democratică a țării, pentru cucerirea puterii din mîinile claselor exploatatoare.în condițiile trecerii la noua etapă istorică a revoluției și construcției socialiste, viața a impus ridicarea pe o treaptă superioară a unității clasei muncitoare și a detașamentului ei de avangardă. Acest obiectiv măreț s-a realizat prin crearea în 1948 a partidului unic al clasei muncitoare ca rezultat al unificării Partidului Comunist cu Partidul Social-Democrat, pe baza concepției materialismului dialectic și istoric, a socialismului științific, a teoriei revoluționare elaborate de Marx, Engels și Lenin. Făurirea partidului unic al clasei muncitoare a asigurat forțelor revoluționare din România detașamentul de avangardă și statul major capabil să conducă revoluția socialistă și opera complexă de făurire a socialismului în patria noastră. (Aplauze îndelungate).Această victorie a avut și o profundă semnificație internațională ; realizînd printre primii în lume partidul unic muncitoresc prin unirea comuniștilor și socialiștilor, muncitorii din România au înscris o contribuție originală la îmbogățirea tezaurului teoretic și practic al mișcării comuniste și muncitorești internaționale.Experiența practică a României demonstrează că lichidarea sciziunii și realizarea unității clasei muncitoare, dezvoltarea colaborării între comuniști și socialiști, între toate forțele revoluționare, democratice care se pronunță pentru transformarea înnoitoare a societății sînt o condiție esențială a victoriei revoluției și construcției socialiste. Tocmai înfăptuirea unității a asigurat ducerea la îndeplinire a sarcinilor de uriașă complexitate puse de transformarea societății noastre pe calea socialismului.Viața demonstrează că unitatea tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, sub conducerea partidului comunist, constituie si în condițiile noii etape în care ne aflăm factorul determinant al înfăptuirii mărețului Program de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism, izvorul tuturor victoriilor pe care le obținem în ridicarea patriei pe noi culmi de progres și civilizație, în apărarea libertății și independenței naționale. (Aplauze și urale îndelungate. Se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!“). Iată de ce trebuie să facem totul pentru a întări continuu unitatea de nezdruncinat a întregului nostru popor în jurul partidului comunist, forța politică conducătoare în lupta pentru victoria socialismului și comunismului în România.în același timp milităm și vom milita neabătut pentru unirea strînsă a forțelor revoluționare din întreaga lume, a tuturor popoarelor, conștienți că numai astfel pot fi realizate idealurile înnoirii societății, se poate făuri o lume mai bună și mai dreaptă, se poate salvgarda pacea mondială. Fie ca sărbătorirea zilei de 1 Mai să marcheze un nou pas îna

inte în consolidarea unității celor ce muncesc de pretutindeni, în înfăptuirea vibrantului apel istoric lansat cu aproape un secol și jumătate în urmă de Marx și Engels : „Proletari din toate țările, uniți-vă !“. Astăzi, mai mult ca ori- cînd, acest apel trebuie completat cu chemările : „Popoare din țările socialiste, uniți-vă în lupta pentru victoria socialismului și comunismului, pentru afirmarea plenară a principiilor socialismului și creșterea prestigiului său în lume ! Popoare asuprite șl forțe progresiste de pretutindeni, uniți-vă în lupta pentru lichidarea imperialismului și colonialismului, pentru libertate națională și progres social, pentru dezvoltarea liberă și independentă a fiecărei națiuni ! Muncitori, țărani, intelectuali, femei, tineri, oameni progresiști, demo- crați, uniți-vă pentru a realiza progresul social, pentru o viață mai bună și mai dreaptă ! Țări socialiste, popoare din întreaga lume, acționați în cea mai strînsă unitate pentru destindere, colaborare și pacea mondială !“. (Aplauze puter
nice, prelungite ; urale. Se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși,In întreaga țară, oamenii muncii sărbătoresc ziua de 1 Mal în condițiile uriașului avînt creator al întregului nostru popor, angajat cu toate forțele în transpunerea în viață a istoricelor hotărîri ale Congresului al XI-lea, a prevederilor planului cincinal.Putem afirma cu mîndrie îndreptățită că în cei trei ani care au trecut din actualul cincinal poporul nostru a obținut succese de seamă în dezvoltarea și modernizarea forțelor de producție, în creșterea potențialului nostru tehnic și productiv, în sporirea avuției naționale și ridicarea nivelului de trai al celor ce muncesc, în înflorirea științei, culturii și artei, în perfecționarea relațiilor de producție socialiste, ceea ce a determinat o accelerare a înaintării patriei noastre pe drumul progresului și civilizației.Doresc să subliniez cu satisfacție faptul că și în primele 4 luni ale acestui an au fost obținute realizări de seamă în dezvoltarea eco- nomico-socială a țării, că oamenii muncii, acționînd cu elan și abnegație, au îndeplinit și depășit prevederile planului pe această perioadă.Realizările obținute evidențiază justețea politicii promovate de partidul și statul nostru, care aplică în mod creator legitățile generale ale socialismului, adevărurile universal valabile la condițiile concrete ale României, relevă realismul prevederilor planului cincinal, justețea hotărîrilor Congresului al XI-lea, a Programului partidului, precum și forța partidului comunist, ce își îndeplinește cu cinste rolul istoric de forță politică conducătoare a întregii societăți pe calea prosperității, a socialismului și comunismului. (Aplauze înde
lungate: se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).Marile realizări dobîndite în toate domeniile de activitate sînt rodul activității creatoare a clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, ele ilustrează elanul revoluționar al întregului nostru popor, care înfăptuiește neabătut politica Partidului Comunist Român, ce corespunde pe deplin aspirațiilor vitale ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, intereselor supreme de bunăstare, fericire, libertate și independență ale patriei.Pentru mărețele victorii obținute în creșterea producției industriale și agricole, în progresul celorlalte ramuri ale economiei, în activitatea desfășurată în toate 

domeniile construcției socialiste, adresez, cu prilejul acestei sărbători, cele mai calde felicitări clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, întregului nostru popor, împreună cu cele mai vii urări de noi succese în slujba măreției Republicii Socialiste România ! 
(Aplauze șl urale puternice, înde
lungate. Se scandează „Ceaușescu 
șî poporul!“).

Dragi tovarăși,Relevînd marile realizări în edificarea socialismului, sîntem conștienți că mai avem mult de făcut pentru a asigura poporului nostru nivelul de viață și civilizație pe care și-1 dorește și pe care îl merită pe deplin. în acest scop, este necesar să acționăm cu toată hotărîrea pentru dezvoltarea în ritm înalt a forțelor de producție și perfecționarea relațiilor sociale, pentru îmbunătățirea muncii de conducere în toate domeniile vieții economico-sociale, pentru înfăptuirea neabătută a principiilor socialiste de echitate și dreptate socială.Ne-au rămas mai puțin de doi ani pentru realizarea actualului plan cincinal. Prevederile pe 1979 sînt hotărîtoare pentru înfăptuirea tuturor obiectivelor cincinalului, îndeplinirea prevederilor planului impune măsuri energice în întreaga economie pentru utilizarea deplină a capacităților de producție, folosirea maximă a mașinilor și utilajelor, valorificarea în modul cel mai rațional a forței de muncă, punerea în funcțiune la timp a noilor obiective la parametrii proiectați. Trebuie să acționăm cu cea mai mare fermitate pentru stimularea gîndirii creatoare științifice și tehnice proprii și a inițiativei oamenilor muncii în vederea modernizării continue a proceselor de producție. Să promovăm o politică fermă de economisire a energiei și materiilor prime, orientînd, totodată, eforturile spre îmbunătățirea structurii industriei noastre, spre dezvoltarea ramurilor și sectoarelor mici consumatoare de energie. în fața oamenilor muncii stau, de asemenea, ca obiectiv central, creșterea mai rapidă a productivității muncii, precum și asigurarea unei calități noi în toate sectoarele de producție.în agricultură trebuie Intensificate eforturile pentru înfăptuirea tuturor programelor de creștere a producției vegetale și animale adoptate de partid și de statSă facem totul pentru a realiza o adevărată revoluție în dezvoltarea agriculturii românești, obți- nînd producții și recolte mult superioare celor de astăzi!Este, de asemenea, de cea mai mare importanță pentru progresul economico-social al patriei noastre să asigurăm îndeplinirea neabătută a planului de comerț exterior, și în primul rînd, a sarcinilor de export, să lărgim continuu cooperarea economică internațională a României, colaborarea reciproc avantajoasă pe multiple planuri cu toate statele lumii.O atenție deosebită trebuie acordată aplicării noului mecanism economico-financiar, realizării producției fizice și a producției nete — ca indicatori de bază ai planului — bunei funcționări a organelor de conducere colectivă din toate unitățile. Accentuarea autocondu- cerii muncitorești și autogestiunii întreprinderilor, participarea la beneficiile întreprinderii a personalului muncitor trebuie să ducă la creșterea răspunderii fiecărui colectiv de oameni ai muncii în soluționarea problemelor complexe ale producției, în îndeplinirea planului.Am îndeplinit cu succes și am 

depășit prevederile Congresului al XI-lea privind sporirea retribuției, a veniturilor generale ale oamenilor muncii. Vom face totul pentru a asigura realizarea prevederilor de sporire suplimentară a veniturilor, pentru creșterea cu 32 la sută a retribuției în acest cincinal.Toate acestea exprimă în modul cel mai evident faptul că țelul suprem al politicii partidului nostru, sensul însuși al construcției socialiste sînt bunăstarea și fericirea întregului popor, satisfacerea plenară a nevoilor omului, afirmarea deplină a personalității umane. 
(Aplauze puternice, prelungite).Să acționăm pentru a transpune în viață hotărîrile de partid și de stat, care asigură cadrul cel mai larg de participare a oamenilor muncii de toate categoriile la viața economico-socială, la conducerea întreprinderilor și instituțiilor, a statului, a întregii societăți. Să facem totul pentru întărirea și perfecționarea continuă a democrației socialiste — democrație de tip nou, infinit superioară oricărei forme de democrație burgheză și care constituie un factor esențial al mersului nostru neabătut înainte pe drumul înfloririi țării, al edificării socialismului și comunismului în România — opera poporului ce își făurește în mod conștient propria sa istorie. (Aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul!").Să intensificăm, de asemenea, activitatea pentru lărgirea continua a orizontului științific și cultural al oamenilor muncii, pentru ridicarea nivelului lor politic și ideologic, pentru dezvoltarea conștiinței socialiste și formarea omului nou, pentru educarea în spiritul concepției noastre revoluționare a tuturor celor ce muncesc și aplicarea fermă în viață, în toate domeniile, a nobilelor principii ale eticii și echității socialiste !Să extindem tot mai larg acțiunile cultural-educative în cadrul Festivalului „Cîntarea României" — amplă manifestare națională a geniului creator al poporului nostru. Să sporim rolul mijloacelor de informare în masă, al presei și ra- dioteleviziunii, al uniunilor de creație, al literaturii și artei, al întregii noastre culturi în educarea revoluționară a celor ce muncesc, în îmbogățirea vieții spirituale a poporului nostru.Ținînd seama de complexitatea situației internaționale, este necesar să ne preocupăm continuu de întărirea capacității de apărare a țării, de sporirea forței de luptă a armatei noastre, a întregului popor, asigurînd astfel munca pașnică, creatoare a României socialiste, libertatea, independență națională și integritatea patriei noastre ! (A- 
plauze puternice, prelungite).Să acționăm, de asemenea, pentru perfecționarea continuă a activității statului nostru socialist, pentru legarea lui tot mai strînsă de mase, pentru sporirea rolului organelor locale și centrale ale puterii și administrației de stat în înfăptuirea politicii partidului, în mobilizarea energiilor creatoare ale poporului în opera de construcție socialistă.Să sărbătorim 1 Mai cu hotărîrea fermă de a face totul pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru sporirea avuției naționale, ridicarea bunăstării poporului, pentru a asigura mersul ferm înainte al patriei noastre pe calea socialismului, pe calea comunismului, pentru prosperitatea întregii noastre națiuni! (Aplauze și urale 
puternice. Se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R.!").

Dragi tovarăși,Sărbătorim 1 Mal, ziua solidarității internaționale a celor ce mun-
(Continuare în pag. a III-a)

MAREA ADUNARE POPULARĂ
CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

(Urmare din pag. I)
„Ceaușescu — P.C.R. !“. Acest refren 
întipărit ca un simbol în conștiința 
poporului nostru răsună apoi minute 
in șir in marea sală.

Ora 16. împreună cu secretarul 
general al partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, în tribuna 
oficială iau loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdeț, Ște
fan Voltec, Gheorghe Radulescu, Io
sif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazaeu, Gheorghe Cioară, Li
na Ciobanu, Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă. Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Virgil Tro- 
fin, Iosif Uglar, Ștefan Andrei, Ion 
Cuman, Nieolae Constantin, Mihai 
Dalea, Miu Dobrescu, Ludovic Fa
zekas, Mihai Gere, Nieolae Giosan. 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, Richard 
Winter, Dumitru Popa, Ilie Radules
cu, Marin Vasile.

Iau loc, de asemenea, vechi mili- 
tanti ai mișcării comuniste și mun
citorești din țara noastră, reprezen
tanți ai unor organizații de masă, 
muncitori, alți reprezentanți ai oa
menilor muncii din mari întreprin
deri bucureștene, personalități ale 
vieții științifice și culturale.

în sală sînt prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate, conducă
tori de instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, generali șl ofi
țeri, activiști de partid și de stat, 
oameni ai muncii din întreprinderile 
și instituțiile bucureștene.

Au luat parte delegați și repre
zentanți ai unor partide politice, ai 
unor foruri sindicale internaționale, 
ai unor organizații sindicale, de 
femei șl ai altor organizații de masă 

din țări socialiste, din state în curs 
de dezvoltare, din alte țări din Eu
ropa, Asia, Africa, America Latină, 
în total din peste 50 de state ale 
lumii.

Iau parte șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic, pre
cum și corespondenți ai presei 
străine.

Sala are un aspect festiv. Deasu
pra tribunei oficiale se află portretul 
tovarășului Nieolae Ceaușescu și 
înscrisă urarga „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nieolae Ceaușescu !“. Sînt arborate 
mari steaguri roșii și tricolore. în 
fața tribunei oficiale — o imagine a 
globului pămîntesc pe meridianele 
căruia, împodobite cu ramuri înflo
rite, se poate citi urarea „Trăiască 
1 Mai !“ Sint înscrise datele festive : 
„90 de ani de la declararea zilei de 
1 Mai ca zi internațională a oame
nilor muncii", „40 de ani de la marea 
demonstrație antifascistă și antirăz
boinică din țara noastră", „35 de ani 
de la realizarea Frontului Unic 
Muncitoresc — 1 Mai 1944". Pe una 
din laturile sălii este înscrisă lozinca 
„Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie, Republica Socialistă 
România !“, iar pe cealaltă se află 
medalionul cu portretele lui Marx, 
Engels, Lenin, sub care stă scris : 
„Trăiască solidaritatea și colaborarea 
între partidele comuniste și munci
torești, între toate țările socialiste, 
între toate forțele revoluționare, pro
gresiste, democratice și antiimperia
liste !“.

Răsună solemn acordurile Imnului 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 

municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, a spus : 

„Oamenii muncii din Capitala 
României socialiste sărbătoresc, Îm
preună cu întregul nostru popor, cu 
forțele revoluționare, progresiste din 
întreaga lume, ziua de 1 Mai, ziua 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, a frăției muncitorilor de 
pretutindeni în lupta pentru libertate 
și dreptate socială, pentru o viață 
mai bună, pentru progres și pace.

Salutăm cu deosebită bucurie, cu 
aleasă stimă și profund respect pe 
cel mai iubit și devotat fiu al po
porului nostru, revoluționar și patriot 
înflăcărat, militant neobosit pentru 
pace și colaborare in lume, care din 
fragedă tinerețe și-a dăruit întreaga 
viață cauzei socialismului și comu
nismului, libertății și independenței 
României, secretarul general al parti
dului, președintele României socialis
te, tovarășul Nieolae Ceaușescu. 
(Aplauze îndelungi și însuflețite, 
urale).

Este un prilej de înaltă cinste și 
profundă satisfacție pentru oamenii 
muncii bucureșteni de a se întîlni 
din nou cu dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, 
acum, după încheierea strălucitei vi
zite pe care ați efectuat-o în opt 
state din Africa, împreună cu stima
ta tovarășă Elena Ceaușescu.

Exprimăm, și cu acest prilej, din 
adincul inimii, admirația și deplina 
aprobare față de rezultatele fruc
tuoase ale acestei noi solii de pace 
și colaborare, de întreaga politică 
internațională a partidului și statului 
nostru.

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului nostru prezenți la această 
adunare.

Ne exprimăm satisfacția pentru 
participarea la adunarea noastră 

populară a delegațiilor și reprezen
tanților unor organizații sindicale, 
democratice și de masă de peste ho
tare, a membrilor corpului diploma
tic acreditați la București. (Vii a- 
plauze).

Sărbătoarea de 1 Mai din acest an 
capătă semnificații politice deosebite 
prilejuite de împlinirea a 40 de ani 
de la marea demonstrație antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 și 
a 35 de ani de la crearea Frontului 
Unic Muncitoresc.

Muncitorii Capitalei care au parti
cipat activ la marea demonstrație de 
acum 40 de ani, la lupta împotriva 
reacțiunii. fascismului și războiului 
hitlerist cunosc bine și prețuiesc din 
adincul inimii, mult stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușescu, imensa activitate 
revoluționară pe care ați desfășurat-o 
ca militant al Partidului Comunist 
Român, aportul dumneavoastră deo
sebit la lupta condusă de partid 
pentru libertatea patriei, pentru vic
toria revoluției democrat-populare, a 
socialismului. Pentru toate acestea, 
vă aducem și cu acest prilej un cald 
omagiu și vă exprimăm aleasa recu
noștință a tuturor celor ce muncesc.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
Nieolae Ceaușesțu, că oamenii mun
cii bucureșteni Se prezintă și la 
această sărbătoare cu un bilanț rod
nic in îndeplinirea sarcinilor de plan, 
realizînd in cele patru luni din acest 
an o producție industrială suplimen
tară de aproape 600 milioane lei. Vă 
asigurăm, încă o dată, de hotărîrea 
oamenilor muncii din Capitală de a 
nu precupeți nici un efort pentru a 
intimpina .muncind cu dăruire și pa
siune a -35-a aniversare a eliberării 
patriei șl al XII-lea Congres al 
partidului cu noi și importante reali
zări în toate domeniile de activi
tate.

Vă rugăm cu deosebit respect, cu 
întreaga dragoste cu care vă încon
jurăm, mult iubite și stimate tova

rășe Nieolae Ceaușescu, să luați cu- 
vîntul la adunarea noastră". (Aplau
ze puternice și prelungite, urale ; se 
scandează : „Ceaușescu—P.C.R, !“).

Primit cu puternice și însuflețite 
urale, a luat cuvîntul tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Cuvîntarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu viu și 
deosebit interes, cu deplină satisfac
ție și aprobare, fiind subliniată in 
repetate rinduri cu îndelungi și pu
ternice urale. Exprimînd aprobarea 
deplină față de magistrala cuvîntare 
a secretarului general al partidului, 

participanții la adunare și-au reafir
mat sentimentele de dragoste fier
binte și profundă stimă față de to
varășul Nieolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu al României socialiste, care 
reprezintă pentru toți cei ce mun
cesc din patria noastră un minunat 
exemplu de dăruire, cutezanță și 
fermitate revoluționară, de slujire 
cu credință comunistă a partidului, 
poporului și țării.

Marea adunare populară consacra
tă zilei de 1 Mai s-a încheiat intr-o 
atmosferă înălțătoare, de vibrant 
patriotism. In sală răsună neconte
nit urale. Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !", „Ceaușescu — Româ

nia — pacea și prietenia !“. Toți cel 
prezenți aclamă și ovaționează cu 
însuflețire minute în șir pentru 
gloriosul Partid Comunist Român, 
pentru secretarul său general, pen
tru eroica noastră clasă muncitoare, 
pentru întărirea coeziunii de granit 
a întregului nostru popor in jurul 
partidului, al Comitetului său Cen
tral, reinnoind angajamentul lor 
de a face totul pentru înfăptui
rea istoricelor hotăriri ale Congresu
lui al XI-lea, pentru fericirea națiu
nii noastre, pentru consolidarea și 
apărarea independenței și suverani
tății naționale, pentru creșterea cît 
mai puternică a prestigiului Româ
niei in lume.
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a)cesc, în condiții internaționale deosebit de complexe, caracterizate prin afirmarea tot mai puternica a voinței popoarelor de a trăi' libere și independente, stăpîne pe bogățiile lor naționale și pe soarta lor, precum și prin accentuarea politicii imperialiste de dominație și forță, prin apariția unor noi zone de încordare și conflict între state. In aceste condiții, mai mult ca oricînd, se impune întărirea colaborării și conlucrării, a unității popoarelor, a tuturor forțelor înaintate pentru împiedicarea agravării situației internaționale, pentru promovarea unei politici noi, de libertate și independență, egalitate și pace. (Aplauze puternice, pre
lungite).Pornind de la aceasta, partidul și statul nostru își intensifică activitatea internațională, dezvoltă colaborarea cu toate statele, cu forțele antiimperialiste de pretutindeni, participă activ la soluționarea marilor probleme care confruntă omenirea. Evoluția evenimentelor demonstrează justețea a- precierilor și orientărilor Congresului al XI-lea, a politicii internaționale a Partidului Comunist Român și României socialiste.Partidul și statul nostru acționează neabătut pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu toate țările socialiste. Considerăm că este o înaltă îndatorire a noastră să facem totul pentru a ne aduce contribuția la refacerea și întărirea unității țărilor socialiste, vă- zînd în aceasta un factor primordial pentru creșterea forței și influenței socialismului în lume, pentru sporirea rolului țărilor socialiste în accelerarea schimbărilor înnoitoare în viața internațională. Divergențele existente, problemele apărute, oricît de complicate ar fi, pot și trebuie să fie soluționate în spirit tovărășesc, prin consultări și tratative, pe baza respectului independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, întrajutorării și solidarității internaționale. în nici un caz și sub nici un motiv nu trebuie să se recurgă la acțiuni militare între țările socialiste, ca de altfel între toate statele, indiferent de natura litigiilor ce pot apărea. Soluționarea pe calea înțelegerilor pașnice a conflictelor are o mare importanță internațională. Ea trebuie să demonstreze faptul că socialismul este capabil să asigure rezolvarea principială, justă și echitabilă a oricăror probleme litigioase, în consens cu interesele popoarelor, cu cerințele majore ale păcii și destinderii. (Apla
uze puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).Doresc să adresez de la această mare adunare populară consacrată sărbătoririi zilei de 1 Mai un fierbinte salut comunist tuturor oamenilor muncii, popoarelor din țările socialiste, împreună cu cele mai vii urări de succes în măreața operă de edificare a societății socialiste și comuniste, în lupta pentru unitate, pentru pace și progres în întreaga lume ! (Aplauze 
puternice, prelungite, urale; șe 
scandează „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“).Sărbătorim, de asemenea, ziua de 1 Mai sub semnul solidarității militante cu partidele comuniste și muncitorești, întărind continuu relațiile de strînsă colaborare și prietenie cu acestea, pe temelia fermă a principiilor deplinei egalități, neamestecului în treburile interne, dreptului fiecărui partid de a-și elabora linia politică în jmod independent, corespunzător condițiilor concrete în care își desfășoară activitatea. Partidul Comunist Român va acționa și în viitor în cea mai strînsă colaborare și frăție cu toate partidele comuniste și muncitorești, pentru întărirea unității de tip nou dintre ele, pentru creșterea influenței mișcării comuniste și muncitorești asupra proceselor revoluționare mondiale, asupra evoluției vieții internaționale, pentru cauza progresului și păcii în întreaga lume.La această mare sărbătoare a oamenilor muncii, adresăm tuturor partidelor comuniste și muncitorești un cald salut revoluționar, odată cu urarea de noi succese în lupta pentru apărarea intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii, pentru transformarea progresistă a societății, pentru libertate și independență, pentru destindere ! (Aplauze puternice, 
urale; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

Clasa muncitoare, oamenii muncii din România dezvoltă larg colaborarea și solidaritatea cu detașamentele clasei muncitoare din toate țările — forța revoluționară cea mai puternică a societății contemporane, purtătoarea celor mai înalte aspirații umaniste de progres, libertate și pace între popoare. Adresăm un vibrant salut muncitoresc celor «e muncesc de pretutindeni, urîndu-le noi și tot mai mari succese în lupta împotriva exploatării și asupririi, pentru egalitate și dreptate socială, pentru o societate mai bună și mai echitabilă, pentru victoria socialismului ! (Urale și aplauze prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
România, stima noastră și mîn
dria !“).Considerăm că o tot mai mare importanță are în condițiile de astăzi întărirea unității de acțiune a tuturor detașamentelor clasei muncitoare. De aceea, dezvoltăm legături de colaborare strînsă cu partidele socialiste și social-demo- crate, cu toate organizațiile politice progresiste, democratice, cu toate forțele înaintate ale lumii contemporane, cărora le adresăm salutul nostru fierbinte și urări de succes în lupta pentru democrație, pentru pace, pentru o viață mai bună. 
(Aplauze și urale puternice, înde
lungate).România militează și va milita consecvent pentru extinderea continuă a colaborării cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, care reprezintă marea majoritate a populației globului. Colaborăm cu peste 100 de țări în curs de dezvoltare, pe plan economic, tehnico-științific, cultural și conlucrăm tot mai strîns cu ele, considerînd aceasta ca o parte inseparabilă a luptei generale împotriva imperialismului și colonialismului, pentru relații noi, de egalitate și justiție internațională.O puternică manifestare a solidarității și prieteniei României cu țările în curs de dezvoltare a constituit-o vizita pe care am efectuat-o în Libia, Gabon, Angola, Zambia, Mozambic, Burundi, Sudan și Egipt. Tratatele de prietenie, declarațiile comune, comunicatele și acordurile semnate, înțelegerile la care am ajuns au pus baze trainice pentru un nou și puternic avînt al relațiilor cu aceste state, pentru amplificarea colaborării noastre multilaterale, inclusiv în sfera producției, în vederea mai bunei valorificări a bogățiilor naționale, în interesul reciproc, al cauzei independenței, progresului și păcii. (Aplauze pu
ternice, prelungite).în toate documentele oficiale semnate, în convorbiți și cuvîn- tări politice, am afirmat sprijinul deplin și solidaritatea activă a României socialiste cu lupta împotriva politicii imperialiste, color nialiste și neocolonialiste, pentru consolidarea independenței naționale a acestor popoare și dezvoltarea lor de sine stătătoare pe calea progresului economic și social, pentru promovarea în lume a unei politici noi, de egalitate și respect al independenței și suveranității tuturor națiunilor.în cadrul întîlnirilor și convorbirilor cu liderii mișcărilor de eliberare din Africa australă am reafirmat hotărîrea noastră fermă de a acorda, ca și pînă acum, întregul sprijin — politic, diplomatic și material — mișcărilor de eliberare din această zonă pentru lichidarea oricărei asupriri colonialiste, a politicii rasiste și de apartheid, pentru dreptul fiecărui popor de a fi stăpîn și liber în propria țară. (Aplauze puternice, 
urale. Se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).Ne-am întărit convingerea că, în pofida piedicilor pe care le ridică cercurile reacționare, colonialiste și rasiste, nu este departe ziua cînd toate popoarele din Africa australă vor putea trăi în deplină libertate și independență națională, cînd ‘ întreaga Africă va deveni un continent al națiunilor libere, independente, egale în drepturi. (Aplauze puternice, pre
lungite; urale).Pretutindeni, în timpul vizitei, 
a fost reafirmat cu putere imperativul soluționării tuturor problemelor dintre țările africane pe calea tratativelor, prin bună înțelegere, al întăririi unității și solidarității popoarelor africane, aceasta avînd o importanță primordială pentru consolidarea independenței lor naționale și contracararea politicii neocolonialiste, 

imperialiste, pentru lichidarea cît mai rapidă a înapoierii moștenite din trecut, pentru accelerarea progresului economico-social,în toate țările pe care le-am vizitat au fost exprimate vii mulțumiri pentru sprijinul neprecupețit acordat de România cauzei libertății și independenței pe pă- mîntul Africii. Am putut constata din nou, cu deosebită satisfacție, înaltul prestigiu pe care îl au partidul nostru, România socialistă, numărul mare de prieteni de care se bucură în țările africane — ca de altfel pretutindeni în lume — datorită politicii de pace, colaborare și destindere pe care o promovează patria noastră, luptei ferme împotriva politicii imperialiste, pentru respectarea dreptului popoarelor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, pe roadele muncii lor, pe propriul destin, de a trăi în pace, așa cum doresc. 
(Aplauze puternice, prelungite ; 
urale. Asistența, în picioare, scan
dează îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.!“, „Stima noastră și mîn
dria, Ceaușescu — România !“).Doresc să adresez, cu prilejul acestei mari sărbători, popoarelor din Libia, Gabon, Angola, Zambia, Mozambic, Burundi, Sudan și Egipt, popoarelor de pe întregul continent african, tuturor popoarelor care au scuturat jugul dominației coloniale și au pornit pe calea dezvoltării independente, precum și celor care mai luptă încă pentru libertate, urarea noastră caldă de succes și să le încredințez încă o dată de solidaritatea deplină a României, de sprijinul nostru neprecupețit în efortul lor pentru o viață mai bună, pentru progres și independență națională. (Aplauze și 
urale îndelungate. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Dragi tovarăși,Acționînd consecvent în spiritul coexistenței pașnice, România dezvoltă larg relațiile de colaborare cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate. Considerăm că, în actualele condiții internaționale, colaborarea interstatală constituie o necesitate impusă atît de diviziunea internațională a muncii, de interdependența tot mai accentuată dintre economiile naționale, cît și de interesele păcii și destinderii, precum și de faptul că încă multă vreme în lume vor exista țări cu orînduiri sociale diferite — și de aceea ele trebuie să găsească calea conlucrării pașnice, respectînd reciproc orînduirea fiecăreia, calea dezvoltării independente. (Aplauze 
puternice).Adresez cu prilejul zilei de 1 Măi tuturor popoarelor lumii salutul călduros al poporului român, care este animat de cele mai profunde sentimente prietenești față de celelalte națiuni de pe glob, precum și urarea de noi succese în lupta pentru colaborare, dezarmare, destindere și pace în întreaga lume. 
(Aplauze și urale îndelungate. Se 
scandează „Ceaușescu — pace !“).România militează activ pentru normalizarea relațiilor în Europa și înfăptuirea în viață ca un tot unitar a documentelor semnate la Helsinki, pentru crearea unui sistem trainic de securitate, care să ofere tuturor popoarelor europene garanția că se află la adăpost de orice agresiune, de orice amestec în treburile lor interne. Acordăm o mare însemnătate pregătirii temeinice a viitoarei reuniuni de la Madrid din 1980, considerînd că trebuie acționat mai intens pentru dezvoltarea unei largi și neîngrădite colaborări economice, științifice și culturale între toate statele și îndeosebi pentru trecerea la măsuri ferme de dezangajare militară, fără de care nu poate fi concepută o pace reală, durabilă, nici în Europa și nici în lume.în mod deosebit ne preocupăm de extinderea relațiilor de prietenie și colaborare cu țările din Balcani. Vom acționa permanent, împreună cu celelalte state balcanice, pentru transformarea acestei regiuni într-o zonă a păcii, a bunei vecinătăți, a încrederii și colaborării reciproc avantajoase, contribuind astfel la cauza înfăptuirii securității pe întregul nostru continent. Aș dori ca, de la această tribună, să adresez, cu prilejul zilei de 1 Mai, tuturor popoarelor continentului nostru urarea de a obține înfăptuirea securității europene, un salut călduros și cele mai bune urări de dezvoltare liberă, independentă. (Aplauze pu-

La ieșirea din Palatul sporturilor și culturii, in hora entuziastă a copiilor și tineretului

ternice, prelungite ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).Ținînd seama de amploarea pe care o cunosc astăzi cheltuielile militare șl de risipa de resurse pe care o determină producerea a noi și noi mijloace de distrugere, de pericolele pe care sporirea arsenalului militar le generează la adresa păcii și securității popoarelor, trebuie făcut totul pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, în primul rînd la dezarmarea nucleară. Marile cuceriri ale științei, ale cunoașterii umane trebuie puse nu în slujba distrugerii, ci în întregime în slujba progresului, a libertății, bunăstării și păcii popoarelor, în slujba întregii omeniri. (Aplauze puternice, 
îndelungate ; se scandează înde
lung „Ceaușescu — pace !“>.Noi pornim de la faptul că întotdeauna clasa muncitoare, mișcarea socialistă, comuniștii și-au pus ca țel suprem eliberarea omenirii de pericolul războaielor, făurirea unei lumi a păcii și bunei înțelegeri între popoare. Cu atît mai mare este astăzi răspunderea forțelor socialismului, a clasei muncitoare, a militanților revoluționari de pretutindeni de a face totul pentru realizarea acestor deziderate vitale, îndeplinindu-și astfel nobila misiune istorică de a asigura edificarea unei lumi fără exploatare și asuprire, a unei lumi a păcii și prieteniei, a egalității între toate popoarele. (Aplauze și urale pu
ternice, prelungite).Este necesar ca toate popoarele să acționeze neîntîrziat pentru înfăptuirea hotărîrilor sesiunii speciale a O.N.Uj. consacrate dezarmării, pentru7 înghețarea cheltuielilor militare, a efectivelor armate și armamentelor și trecerea la reducerea lor treptată, alocîndu-se cel puțin jumătate din fondurile eliberate astfel pentru ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare, iar restul pentru dezvoltarea științei, culturii, a bunăstării fiecărei națiuni. (Aplauze îndelungate). Se impune să se ajungă cît mai rapid la reducerea și apoi la retragerea trupelor străine în granițele naționale, la desființarea bazelor militare, în primul rînd a celor nucleare, de pe teritoriul altor state, la dizolvarea blocurilor militare.în acest an, proclamat ca An internațional al copilului, considerăm că cel mai bun dar pe care oamenii politici, forțele înaintate îl pot face celei mai tinere generații a lumii este tocmai oprirea cursei înarmărilor și trecerea la dezarmare, asigurînd copiilor întregii planete o viață liniștită, un viitor sigur, posibilitatea de a trăi o copilărie fără griji, de a se bucura din plin de marile cuceriri ale științei și civilizației, de a se pre

găti pentru a duce mai departe făclia progresului, bunăstării, libertății, egalității, fericirii întregii omeniri. (Aplauze puternice, 
urale prelungite. Se scandează 
„Ceaușescu și poporul!“).Știm că lupta pentru înfăptuirea dezarmării nu este ușoară, dar avem convingerea fermă că stă în puterea popoarelor ca, acționînd unite, să impună dezarmarea. Masele largi populare, forțele progresiste de pretutindeni pot șl trebuie să-și facă tot mai puternic auzit glasul, să determine trecerea la măsuri care să ducă la izbăvirea omenirii de coșmarul războiului, la asigurarea unei păci durabile în întreaga lume. Aș putea spune că sînt foarte actuale cunoscutele versuri ale Iui Eminescu : „De ce uitați că-n voi

e și număr și putere ? 
Cînd vreți, puteți prea lesne

pămîntul să-mpărțiți". 
(Aplauze puternice, îndelungate, 
urale. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu și poporul !“).Ne pronunțăm și acționăm consecvent pentru lichidarea tuturor focarelor de încordare și conflict existente în lume și soluționarea oricăror probleme litigioase dintre state numai și numai pe calea pașnică, prin tratative, pornindu-se de la interesele fundamentale ale popoarelor, ale păcii și securității generale.Nimic nu poate justifica folosirea forței sau a amenințării cu forța în raporturile dintre state, recurgerea la înfruntări armate, la războaie ! Numai prin discuții directe între părțile interesate, la masa tratativelor, se pot găsi soluții trainice, cu adevărat viabile, pentru orice diferende, oricît de complicate ar fi acestea. în această ordine de idei, considerăm că Organizația Națiunilor Unite ar trebui să-și asume o răspundere mai mare în eforturile pentru prevenirea conflictelor dintre state, creînd în acest scop — dacă este necesar — un organism permanent la care țările să poată apela pentru sprijinirea soluționării diferendelor pe calea tratativelor, înainte ca acestea să degenereze în înfruntări armate, în războaie. Este mai bine să se apeleze la Organizația Națiunilor Unite, la bunele ei oficii decît la arme.'Armele nu fac decît să complice, să dăuneze prieteniei popoarelor, păcii și destinderii. Tratativele, calea discutării directe a problemelor este singura cale rațională, rezonabilă a prieteniei, a colaborării și păcii. (Aplau
ze, urale puternice ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).în actuala situație din Orientul Mijlociu, România se pronunță pentru a se acționa în vederea unei soluționări globale a conflictului, care să ducă la realizarea 

unei păci juste și durabile, prin retragerea Israelului din toate teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, rezolvarea problemei poporului palestinian pe baza dreptului său la autodeterminare — inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent — asigurarea independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din această zonă. (Aplauze 
îndelungate). în acest sens, după părerea noastră, o importanță deosebită ar avea organizarea unei conferințe internaționale — sub e- gida și cu participarea activă a O.N.U. — la care să ia parte toate țările interesate, inclusiv reprezentanții autentici ai poporului palestinian — O.E.P.-ul — precum și cei doi copreședinți ai Conferinței de la Geneva. (Aplauze puternice).Pornind de la realitatea împărțirii lumii în țări săraee și țări bogate, create ca urmare a politicii imperialiste, colonialiste, este în interesul întregii omeniri să se acționeze cu fermitate pentru edificarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplina egalitate și justiție, care să permită lichidarea subdezvoltării, progresul mai rapid al țărilor rămase în urmă, accesul lor nestînjenit la cuceririle științei și tehnologiei. Viitoarea sesiune specială a Organizației Națiunilor Unite din 1980, consacrată noii ordini economice internaționale, trebuie să adopte un program concret în această direcție. în ce o privește, România va milita neabătut pentru succesul acestei sesiuni, pentru noua ordine economică internațională, care poate să asigure o dezvoltare rapidă a statelor rămase în urmă, stabilitatea economiei mondiale, progresul întregii omeniri, bunăstarea fiecărei națiuni. (Aplauze 
puternice).Doresc să reafirm de la această tribună încrederea noastră că popoarele, adevăratele creatoare ale istoriei, dispun de forța și capacitatea de a învinge orice greutăți și obstacole — și, acționînd unite, de a asigura soluționarea marilor probleme internaționale, potrivit intereselor și năzuințelor lor, edificirid pe planeta noastră o lume mai bună și mai dreaptă, o lume a păcii, colaborării, prieteniei și progresului. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși și prieteni,Să sărbătorim măreața zi a primăverii, a muncii și a solidarității cu hotărîrea fermă de a realiza și depăși prevederile planului de stat pe anul 1979, întîmpinirid cu rioi și noi succese cea de-a 35-a aniversare a marii noastre sărbători naționale și Congresul al XII-1ea al partidului, care va e- labora programul continuării active 

a operei de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism! (Aplauze puternice, prelun
gite).Să ne angajăm solemn de a nu precupeți nici un efort pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru ridicarea bunăstării poporului, pentru prosperitatea și strălucirea patriei noastre socialiste, pentru întărirea suveranității și independenței naționale! (Aplauze 
puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.!“).Să facem totul pentru a contribui la întărirea unității țărilor socialiste, a forțelor progresiste, antiimperialiste, a popoarelor, la cauza destinderii și păcii în lume! 
(Aplauze și urale puternice, pre
lungite. Se scandează „Ceaușescu 
— pace !“).Trăiască 1 Mâi, marea sărbătoare a celor ce muncesc de pretutindeni ! (Aplauze și urale puternice, 
prelungite).Trăiască eroicul nostru popor, constructor al celei mai umane și drepte orînduiri, și conducătorul său încercat, Partidul Comunist Român ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul!“).Trăiască scumpa noastră patrie liberă — Republica Socialistă România ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
România, stima noastră și mîn
dria !“).Trăiască solidaritatea țărilor socialiste, a partidelor comuniste, a celor ce muncesc de pretutindeni, a forțelor mondiale ale progresului ! (Aplauze și urale puter
nice ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).Trăiască solidaritatea țărilor în curs de dezvoltare, a țărilor nealiniate, a popoarelor în lupta împotriva imperialismului și colonialismului, pentru libertate și independență națională ! (Aplauze puter
nice; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).Trăiască colaborarea egală între toate popoarele lumii ! Trăiască pacea și prietenia între toate națiunile ! (Aplauze și urale puter
nice, prelungite).Vă urez din adîncul inimii, dumneavoastră, întregului nostru popor, succese tot mai mari în întreaga activitate, multă sănătate și multă fericire ! (Aplauze și urale 
puternice, prelungite ; se scandea
ză îndelung „Ceaușescu — P.C.R.!", 
„Ceaușescu și poporul!“. Toți cei 
prezenți în marea sală se ridică in 
picioare și ovaționează, intr-o at
mosferă de puternic entuziasm, 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru Comitetul său Central, pen
tru secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

Reuniune tovărășească organizată 
cu prilejul zilei de 1 Mai

Luni seara, la Palatul din Piața Vic
toriei a avut loc o reuniune tovără
șească organizată de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român 
cu prilejul zilei de 1 Mai.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu in mijlocul 
participanților la reuniune este întîm- 
pinată cu vii și îndelungi aplauze.

Se intonează Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

La reuniune au luat parte tovarășii 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Gheorghe 
Radulescu. Iosif Banc, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheor
ghe Cioară, Lina Ciobanu. Constantin 
Dăscălescu, Ion Dincă, Emil Drăgă- 
nescu, Janos Fazekas, Ion loniță. 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ștefan An
drei, Ion Coman. Nicolae Constantin, 
Mihai Dalea, Miu Dobrescu, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patili- 

neț, Ion Ursu. Richard Winter, Du
mitru Popa, Ilie Râdulescu, Marin 
Vasile, precum și membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, membri de partid cu stagiu 
din ilegalitate, conducători ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, eroi ai muncii so
cialiste, reprezentanți ai vieții eco
nomice, științifice și culturale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu s-au între
ținut cu căldură cu veterani ai miș
cării comuniste și muncitorești din 
țara noastră, cu alți participant! la 
reuniune, care le-au urat din inimă 
ani mulți, sănătate, fericire. Ei au 
adresat secretarului general al parti
dului urări de succese tot mai mari 
in activitatea de înaltă răspundere ce 
o desfășoară in fruntea partidului și 
statului pentru înfăptuirea marilor 
idealuri ale socialismului, pentru 
prosperitatea poporului român, pentru 
pacea și progresul întregii omeniri.

Reuniunea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă tovărășească, deosebit de 
caldă.
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„Avind un neînfricat conducător- 
Partidul Comunist Român"

La scurtă vreme după entuziasta 
adunare populară, în prezența 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, a celor
lalți tovarăși din conducerea parti
dului nostru, a avut loc un grandios 
spectacol festiv consacrat sărbăto
ririi zilei de 1 Mai 1979.

Desfășurat sub semnul triplei 
sărbătoriri — a 90 de ani de la 
declararea zilei de 1 Mai ca Zi in
ternațională a oamenilor muncii, a 
40 de ani de la marea demonstrație 
antifascistă și antirăzboinică din 
tara noastră, a 35 de ani de la reali
zarea Frontului Unic Muncitoresc 
— spectacolul consacrat eternei 
tinereți a României muncitoare, a 
omenirii muncitoare de pretutin
deni s-a constituit, prin întreaga sa 
desfășurare. într-o puternică, entu
ziastă manifestare a dragostei și 
devotamentului nemărginit ale în
tregului nostru popor față de 
partid și de secretarul său general.

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați cu pu
ternice aplauze și ovații. Cei 
prezenți dau glas cu însuflețire 
sentimentelor de profundă recu
noștință și aleasă dragoste pe care 
poporul nostru le nutrește față de 
partid, de secretarul său general, 
pentru întreaga și neobosita sa 
activitate consacrată binelui și 
propășirii patriei, cauzei socialis
mului, înțelegerii și păcii în lume. 
Se scandează minute în șir 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
și poporul". Sînt manifestări entu
ziaste ce aduc omagiul fierbinte al 
națiunii celui care, tînăr revoluțio
nar, călit din adolescență în lupta 
neînfricată pentru drepturile și 
libertatea României muncitoare, 
a contribuit decisiv, cu maturitate 
partinică, cu nesecata sa energie la 
organizarea demonstrației care va 
înscrie o filă remarcabilă în istoria 
luptei împotriva fascismului și 
războiului, pentru democrație și in
dependență națională, celui mai iu
bit fiu al poporului, care conduce 
astăzi cu științifică clarviziune des
tinele patriei socialiste în înainta
rea ei triumfătoare spre comunism.

Imensa scenă este decorată săr
bătorește. Răsună frumosul imn, 
aproape centenar, al lui Ciprian 
Porumbescu, „Marș de 1 Mai", in
tonat de zecile de artiști, ce înain
tează pe scenă purtînd buchete 
multicolore de flori, drapelul cu 
roșu aprins îngemănat cu veșnicul 
nostru tricolor.

Eterna sărbătoare a primăverii, 
semnul milenar al renașterii, este, 
în România de astăzi, „țară mindră 
ce se ridică în soare, nouă, demnă, 
frumoasă ca o floare" sărbătoarea 
unui 
popor întreg, în casa lui stăpin, 
unit, viteaz, sub steagul tricolor, 
avind un ne-nfricat conducător: 
Partidul Comunist Român I

în versuri înaripate, recitatorii, 
acompaniați de un impresionant cor 
vorbit, aduc un cald elogiu parti
dului, dind glas vibrantelor simță
minte nutrite de cetățenii țării față 
de centrul vital al națiunii, nucleul 
dinamizator de energii creatoare, a 
cărui politică înțeleaptă, cutezătoa
re ne-a condus la izbînzile și în
făptuirile noastre de azi, la impe
tuoasa ridicare a țării pe treptele 
civilizației și bunăstării, argumen- 
tind. cu dovada de netăgăduit a 
faptelor, ce poate crea un popor 
vrednic și talentat devenit stăpîn 
pe soarta sa :
„Români, pe acest pămint, din 

vremi bătrîne, 
visăm, zidim, o lume tot mai 

dreaptă, 
cu frați de alte limbi, 
maghiari, germani și alte

naționalități...
Și tot mai’nalt și tot mai larg ni-i 

zborul 
spre comunism, cind una ni-i tăria : 
Partidul, Ceaușescu și Poporul, 
Independența, Pacea, România l“.

Spectacolul urmează firul glorioa
sei istorii a mișcării revoluționare 
din patria noastră, reflectînd in
tr-un sugestiv grupaj de scene ma
rea demonstrație din 1939, care a 
mobilizat douăzeci de mii de parti- 
cipanți, una din cele mai mari ma
nifestări muncitorești antifasciste 
din Europa în condițiile ofensivei 
fascismului. Sînt evocate condiți
ile politice și economico-sociale din 
acea perioadă, anii grei ai luptei 
ilegale a partidului. Pe scenă defi
lează apoi coloane de demonstranți, 
purtind și scandînd lozinci sugerînd 
atmosfera acelei zile fierbinți, 
cind poporul român, sub conduce
rea comuniștilor, și-a exprimat vo
ința fermă de a face totul pentru 
a împiedica ascensiunea forțelor 
celor mai reacționare, instaurarea 
dictaturii fasciste în țara noastră. 
Pe fundalul unor imagini de arhi
vă, proiectate pe un mare ecran 
aflat in spatele scenei, imagini 
ilustrind principalele momente ale 
evenimentului ce a înscris o filă 
memorabilă in lupta muncitorimii 
împotriva fascismului și războiului, 
pentru democrație și independență 
națională, răsună, scandate cu pu
tere, lozincile ce au definit obiec
tivele acestei bătălii de clasă or
ganizate și conduse de partidul co
muniștilor, în alianță cu socialiștii, 
cu alte forțe democratice : „Nu 
fascismului, nu războiului, nu opri
mării !“, „Vrem România liberă și 
independentă !“, „Vrem front pa
triotic !“, „Unire cu toate popoare
le democratice !“, „Trăiască inde
pendența națională !“.

Imaginile subliniază rolul Impor
tant jucat în organizarea acestei 
acțiuni de larg răsunet internațio
nal de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ales, la numai 21 de ani, în Comi

tetul de organizare a demonstrației 
antifasciste, dovadă a încrederii pe 
care și-o cîștigase ca militant re
voluționar, după ce, din cea mai 
fragedă tinerețe, trecuse prin pro
bele grele ale asprelor confruntări 
politice și de clasă. Semnificația a- 
cestei puternice acțiuni revoluțio
nare, a rolului jucat de cel care 
avea să devină secretarul general 
al P.C.R., întiiul președinte al Re
publicii Socialiste România, bărba
tul de stat pe care întreaga nați
une il urmează cu nestrămutată 
încredere, este pusă în lumină și 
de versurile ce inundă sala și ini
mile miilor de participanți — spec
tatori și artiști — la această ma
nifestare :
„însa/îețit de libertate,
Iubindu-și țara cu mult dor. 
Un tînăr, Nicolae Ceaușescu — 

inimă e-n toate
Braț hotărlt, gind cutezător

Spectacol festiv 
cu prilejul zilei de 1 Mai

Alături, o româncă dlrză, devotată, 
Se avintă in lupta revoluționară, 
Tovarășa Elena Ceaușescu,

neînfricată 
Slujind cu credință această țară.
In ei partidu-a pus nădejde. 
Le-a dat încrederea de-a fi 
In fruntea luptei, la primejdie 
Le-a dat un crez : a birui !“.

Lupta grea, In ilegalitate, a parti
dului, eforturile sale statornice 
pentru înfăptuirea unității de ac
țiune a clasei noastre muncitoare 
constituie tema unui cuprinzător 
moment coregrafic, care ilustrează, 
cu mare putere evocatoare, însem
nătatea acestui act politic pentru 
unirea tuturor forțelor patriotice, a 
întregii națiuni, în vederea insurec
ției naționale armate antifasciste și 
antiimperialiste, luminos hotar al 
înnoirilor socialiste în țară. Pe 
fondul muzical al unui cîntec revo
luționar închinat luptei comuniști
lor în acei ani crînceni, în închisoa
rea Doftana, ansamblul de elemen
te coregrafice prezentate pe scenă 
de grupurile de artiști recompun 
atmosfera unei tipografii ilegale 
unde se multiplică cuvîntul parti
dului, spre a fi adus la cunoștința 
poporului, pentru a-1 mobiliza la 
lupta pentru libertate socială și 
independență națională, In vederea 
înlăturării dominației fasciste. Sînt 
secvențe de mare forță sugestivă 
care vorbesc în chip elocvent de
spre înșemnătatea unui moment 
care s-a dovedit a fi un eveniment 
politic cu profunde urmări asupra 
evoluției ulterioare a procesului 
revoluționar din țara noastră — 
făurirea Frontului Unic Munci
toresc : ,
Din marea dragoste de țară 
In anul patruzeci și patru, 
Aici, pe plaiul românesc... 
Se naște drept precum un munte, 
Pe comuniști avind in frunte... 
Frontul Unic Muncitoresc I 
E frontul clasei muncitoare 
Ce plămădește-n oameni viață, 
Voință de eliberare.

Versurile înflăcărate rostite de 
recitatori aduc în prim plan ideea 
unității clasei muncitoare, forța 
fundamentală a insurecției din acel 
august 1944, a revoluției și con
strucției socialiste în patria noastră.

O semnificație deosebită dobin- 
desc compozițiile alegorice și ver
surile înflăcărate ce transpun în 
imagini expresive uriașul efort 
constructiv al poporului, concreti
zat în noi fabrici și școli, în înnoi
rea orașelor și satelor patriei, in 
creația materială și spirituală a 
oamenilor muncii, uniți în aceeași 
hotărire de a înfăptui neabătut 
mărețul Program al P.C.R., elabo
rat de Congresul al XI-lea.

Din mai multe direcții pătrund In 
scenă șiruri de uteciști, pionieri și 
șoimi ai patriei, așa cum copii din 
toate colțurile țării se adună in 
marele amfiteatru al învățăturii, al 
pregătirii prin și pentru muncă. 
Pe chipurile lor îmbujorate se ci
tesc limpede bucuria copilăriei fe
ricite, recunoștința pentru minuna
tele condiții de pregătire create 

de partid, dragostea față de secre
tarul său general, părinte drag și 
prieten apropiat al tinerei genera
ții, sentimente înălțătoare ce răz
bat și din jurămîritul rostit solemn:
Din inimi de copii cutezătoare. 
Din inimi tinere rostim cu avint : 
Cinstire clasei noastre muncitoare ! 
Cinstire acestui strămoșesc pămint ! 
Cinstire gloriosului partid 
Și pildei noastre fără de egal 
Părintelui viteaz și mult iubit 
Cinstire tovarășului secretar 

general!
Din inimă aducem tinerescul 
Cuvint de jură mint
Tovarășului Nicolae Ceaușescu ! ■

Pe ultimele acorduri ale cintecu- 
lui „Onoare mpneii", acest amplu 
tablou, care detașează semnificația 
continuității generațiilor de munci
tori, exprimă sugestiv forța, ener
gia și voința de nezdruncinat ale 

clase! noastre muncitoare, hotărire» 
nestrămutată a întregului nostru 
popor, strîns unit în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
de a face totul pentru continua în
florire a României socialiste.

Cuprinzătorul moment poetic este 
completat de o amplă suită de ima
gini proiectate pe ecranul sălii, în- 
fățișînd momente reprezentative 
pentru intensa activitate interna
țională a României, a președintelui 
Nicolae Ceaușescu consacrată păcii 
și colaborării între națiuni, întăririi 
legăturilor de prietenie și coopera
re cu toate statele socialiste, cu 
țările în curs de dezvoltare, cu cele 
nealiniate, cu toate țările, cu po
poarele care luptă pentru dobîndi- 
rea independenței, cu forțele pro
gresiste și democratice ale lumii.

într-o succesiune firească, pe 
ecranul-fundal apar apoi imagini 
ale neobositei activități desfășurate 
de secretarul general al partidului, 
președintele țării, mesagerul cel 
mai autorizat al dorinței noastre 
de pace, prietenie și colaborare. 
Aceste aspecte, ilustrind întîlnirile 
și convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducători de parti
de, cu șefi de state și de guverne, 
cu lideri ai unor mișcări de elibe
rare, semnarea declarațiilor solem
ne și a altor documente oficiale 
importante, momente păstrate de 
memoria istoriei și a tuturor cetă
țenilor patriei ca tot atîtea izbînzi 
ale unui crez politic ce și-a cîștigat 
o largă recunoaștere, sînt prezen
tate în acest moment festiv prin 
versuri ce rezumă sensul lor 
profund umanist : 
Îndemn la rațiune

e glasul românesc, 
Chemare spre o lume mai dreaptă 

și mai bună 
A celor ce cu gîndul și cu fapta 

năzuiesc 
Să făurească viața și pacea

împreună t 
Să întroneze pașnic,

în trainică împlinire 
O ordine-a dreptății

și nouă-n omenire.
Finalul secvenței poetice se con

stituie într-un profund omagiu 
adus prin cîntec de poporul nostru 
secretarului general al partidului, 
de numele căruia se leagă nemijlo
cit toate marile izbînzi și bucurii 
ale ultimilor ani, ca și prefigurarea 
României de mîine :
In ceasul gloriei și-al măreției 
Cintăm un imn, un imn al tuturor 
Cu-ntiiul Președinte-al României 
Stegar spre comunism, spre viitor !

Un frumos tablou coregrafic, in
terpretat cu grație și măiestrie, 
intitulat „Mesaj de pace", transfi
gurează artistic acea constantă a 
sufletului românesc, care reprezintă 
aspirația fierbinte a întregii uma
nități.

Prospețimea, frumusețea șî grația 
cîntecului, jocului și portului popu
lar umplu apoi scena, odată cu in
trarea grupurilor folclorice. Semni
ficativă împletire a muncii și artei, 
întruchipată in mod strălucit și in 
cadrul Festivalului național „Cînta- 
rea României", acest moment co
regrafic sugerează, prin succesiunea 

dansurilor, de la iureșul „Călușari
lor" la vigoarea ceardașurilor și 
eleganța dansurilor germane, uni
tatea de nezdruncinat a tuturor 
fiilor patriei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
care au Înfăptuit împreună, sub 
conducerea clarvăzătoare a partidu
lui, tot ceea ce constituie astăzi 
mîndria pămîntului românesc. Pe 
scenă se află acum toți participan- 
ții la acest grandios spectacol, 
întruchipind o demonstrație de 1 
Mai, cu întreaga ei efervescență, cu 
elanul și entuziasmul specifice ma
rilor sărbători. Portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, proiectat pe 
ecran, este încadrat de stemele 
partidului și țării ; oamenii poartă 
mulțime de steaguri roșii și tri
colore, eșarfe și flori. Dominind 
tumultul caracteristic manifestă
rilor de asemenea amploare, se 
fac auzite din nou versuri de pu
ternică vibrație patriotică închi- 
zind în sine profesiunea de cre
dință a întregului popor :
In țara ce cu sine se întrece 
Spre comunism ne cheamă

Congresul doisprezece ! 
Uniți în cuget și simțiri,

noi, toți, deodată 
Vă rostim cu legămint
Că vom înfăptui pe acest pămint 
Lumina comunismului visată.

în atmosfera vibrantă, In care 
emoția și entuziasmul au atins co
tele cele mal înalte, toți parti- 
cipanții rostesc într-un glas ura
rea cea mai dragă poporului 
nostru : „Trăiască partidul,
Ceaușescu, România !“.

Finalul marelui spectacol festiv 
unește glasurile artiștilor . și ale 
întregii asistențe în momentul 
solemn In care se intonează imnul 
de luptă ăl muncitorilor din toate 
țările : „Internaționala".

Mulțimea, în picioare, ovațio
nează minute în șir, în timp ce se 
scandează lozincile „Trăiască 
Partidul Comunist Român, în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“.

Privirile tuturor celor prezenți 
în sală se îndreaptă cu nespusă 
mîndrie, dragoste și respect spre 
tribuna centrală, de unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde cu 
căldură aclamațiilor.

Din partea conducerii de partid 
și de stat, artiștilor care au reali
zat acest impresionant spectacol 
festiv li s-a oferit un frumos coș 
cu flori.

în aceeași atmosferă entuziastă, 
de fierbinte patriotism, mii de 
bucureșteni îl întîmpină pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu la ieșirea 
din sala Palatului sporturilor și 
culturii. Printre uralele și ovațiile 
îndelungi, mii de glasuri scandea
ză cu inflăcărare numele partidu
lui, al secretarului său general, al 
țării.

în întregul parc domnesc o vie 
animație, veselia și optimismul ti
neresc, aleile sale transformîndu-se 
în adevărate culoare vii. Mii și mii 
de bucureșteni au sărbătorit îm
preună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu, cu ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului acest armin
den muncitoresc, încărcat de sem
nificația revoluționară a evenimen
telor aniversate. Asistăm din nou 
la vibrante și spontane dovezi ale 
dragostei, stimei și prețuirii pe 
care întregul popor le poartă tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Ansamhluri artistice de amatori, 
cintînd și dansînd, împreună eu 
mulțimea bucureștenilor au făcut 
din nou o entuziastă manifestare 
de profundă recunoștință față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Secre
tarul general al partidului și tova
rășa Elena Ceaușescu s-au prins în 
horele entuziaste ale copiilor și ti
nerilor, răspunzînd cu simpatie In
vitației grupurilor de dansatori.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu Ii se 
înminează buchete de flori ale pri
măverii. Această sărbătoare cu 
tradiție aproape seculară s-a con
stituit astfel intr-o nouă și eloc
ventă mărturie a unității de 
nezdruncinat a națiunii în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, a încrederii nețărmurite a în
tregului nostru popor in viitorul 
luminos al României socialiste, a 
hotărîrii tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră de a întîmpină 
cu noi succese Congresul al XII- 
lea, de a înfăptui neabătut măre
țul Program elaborat de partid.

Maiestății Sale IULIAN A 
Regina Țărilor de Jot

HAGA
îmi este deosebit de plăcut să vă «dresez, eu prilejul 

sărbătorii naționale a Regatului Țărilor de Jos — ziua 
de naștere a Maiestății Voastre — cele mal bune urări 
de sănătate și fericire personală, de bunăstare și progres 
poporului olandez.

Nutresc convingerea că relațiile prietenești româno- 
olandeze, care au cunoscut In ultimii ani o creștere și 
diversificare tot mai mare, vor continua să se dezvolte 
in interesul celor două țări, al păcii, securității și cola
borării pe continentul european și In lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Maiestății Sale
CARL AL XVI-LEA GUSTAF

Regele Suediei
STOCKHOLM

Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre și a 
Zilei naționale a Suediei îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa cordiale felicitări, împreună cu sincere urări de 
sănătate și fericire personală.

îmi exprim speranța că relațiile dintre țările noastre se 
vor amplifica in viitor, spre binele ambelor popoare, in 
interesul păcii, înțelegerii și cooperării in Europa și in 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Ținut al florilor, al pă- 
mînturilor smulse de sub 
stăpînirea apelor, al ma
eștrilor neîntrecuți ai pe
nelului, Olanda a deve
nit, prin hărnicia și te
nacitatea locuitorilor săi, 
o țară cu o industrie din 
cele mai dezvoltate, cu o 
agricultură și zootehnie 
din cele mai productive. 
Uzinele electronice „Phi
lips", șantierele navale 
din Rotterdam, multiple 
întreprinderi din indus
tria alimentară și ușoară 
au adus țării o reputație 
mondială.

Cu o populație de a- 
proximativ 14 milioane 
de locuitori, care repre
zintă 0,5 la sută din popu
lația globului, Regatul 
Țărilor de Jos realizează 
4,5 la sută din schimbu
rile mondiale, ceea ce-i 
conferă un loc de prim 
rang în ierarhia națiuni
lor comerciale ale lumii, 
în prezent, Olanda este 
preocupată să-și mențină 
pozițiile în comerțul 
mondial, afectat de fluc
tuațiile crizei economice, 
în ansamblul acestor pre
ocupări și în condițiile 
creșterii prețului țițeiului 
pe piața internațională, 
guvernul olandez a adop
tat un program de mă
suri pentru economisirea 
energiei și reducerea con
sumului. cu cinci la sută

Cronica
Recepție. Cu prilejul Zilei na

ționale a Regatului Țărilor de Jos, 
ambasadorul Olandei la București, 
Louis Jean Marie Bauwens, a oferit, 
luni, o recepție.

Au participat Paul Niculescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul finanțelor, Miu Dobrescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste, Ludovic Fazekas, 
ministrul economiei forestiere și ma
terialelor de construcții, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, reprezentanți ai unor ministere 
și instituții centrale, oameni de cul
tură și artă.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, alțl membri ai corpu
lui diplomatic.

MARȚI I MAI
Programele I șl II

10,00 Cîntec de arminden. Omagiu In- 
tilulul de mai. Program de cin- 
tece patriotice și revoluționare 
interpretat de corul Radiotele- 
vlzlunli.

10,25 Bună dimineața, primăvară 1 E- 
misiune festivă realizată cu 
participarea formațiilor artistice 
pionierești și ale șoimilor patriei 
din diferite județe ale țării.

11,05 Faptele noastre — patriei socia
liste. Reportaj.

11.30 Românie, țara mea de dor. Cln- 
tece și jocuri populare de pe în
treg cuprinsul țării.

12.10 Fruntași in întrecere — construc
torii clujeni. Reportaj.

12.30 Efigii lirice. Versuri In lectura 
autorilor : Tiberiu titan, Vifgil 
Carianopol, Letay Lajos. Har-- 
lambie Tușul, Dim Rachicl. Va
leria Bucuroiu, Bokor Katalin, 
Corneliu Vadim Tudor, Mira 
Preda.

12,45 Partid, Inima țării. Cîntece in
terpretate de corul întreprinderii 
miniere Ghelar, județul Hunedoa
ra, corul uzinei „1 Mai” Ploiești, 
corul întreprinderii „Electroargeș'*  
Curtea de Argeș șl corul C.F.R. 
Craiova.

13.00 Telejurnal.
13.10 Album de mal.
17.40 Sufletul pămîntului. Reportaj de 

Nikolaus Berwanger.
18.00 Scene celebre din operete.
18.30 Sub semnul mii calități. Repor

taje din diferite unități produc
tive.

18.50 1 001 de seri.
19.00 Telejurnal.

vremea
Timpul probabil pentru vilele de 2, i 

și 4 mai. In țară : Vreme in general 
frumoasă, cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea șl caracter 
de averse. însoțite de descărcări elec
trice în vestul și nordul țării și izolate

NUMĂRUL URMĂTOR AL ZIARULUI „SCINTEIA" 
VA APAREA JOI, 3 MAI 1979

— de reușita acestuia de- 
pinzind menținerea rit
mului de dezvoltare, so
luționarea unor proble
me economice presante.

între România și Olan
da, țări care sînt situate 
în puncte geografice di
ferite si care se deose
besc prin orînduirea po
litică și socială, dar pe 
care le apropie dorința 
comună de pace și înțe
legere a popoarelor lor, 
s-au statornicit și dez
voltat raporturi de co
laborare fructuoasă, re
ciproc avantajoasă. A- 
ceste relații cunosc o 
evoluție favorabilă pe 
multiple planuri, în spi
ritul înțelegerilor stabili
te cu prilejul vizitei 
efectuate de președintele 
României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in 
Olanda, In 1973, și a 
reginei Iuliana in țara 
noastră, in 1975.

Amplificarea relațiilor 
de prietenie dintre Româ
nia și Olanda, valorifi
carea posibilităților largi 
ce există în această pri
vință corespund intere
selor celor două țări și 
popoare, înscriindu-se, 
totodată, ca o contribu
ție însemnată Ia cauza 
destinderii, păcii și în
crederii în Europa și in 
lume.

P. S.

Gbteborg, burg stră
vechi, întemeiat prin sec. 
XVII, la gura riului Gota, 
în fața unul arhipelag 
imortalizat de poeți, mu
zicieni și pictori, a deve
nit, cu timpul, un impor
tant centru industrial și 
comercial, al doilea oraș 
ca mărime al Suediei, cu
noscut ca „perla coastei 
de vest" a țării.

O vizită în port' este 
edificatoare : aici anco
rează anușl peste 25 000 
de vase, care transportă 
mărfuri totalizînd 20—30 
milioane de tone, pentru 
mai bine de 100 linii ma
ritime din toate continen
tele. Pe la aceste dane 
trece a patra parte din 
întreg exportul suedez. 
Nu mai puțin impresio
nante, deși în ultima vre
me afectate de consecin
țele crizei economice, sint. 
șantierele navale — Go- 
taverken, Eriksberg, Aren
dai — ale căror echipa
mente tehnologice și ca
pacități le plasează prin
tre cele mai moderne din 
lume.

O dimineață Ia uzinele 
de autovehicule „Voivo" 
oferă un spectacol tasci- 
nant. priceperea și înalta 
calificare a oamenilor îm- 
binîndu-se cu tehnologia 
de vîrf, sub forma așa- 
numiților „roboți", care, 
pe bază de programe e-

zilei
Plecarea delegației Con

siliului Mare și General din 
Republica San Marino. Lunt 
dimineața a părăsit Capitala delega
ția Consiliului Mare și General din 
Republica San Marino, care, la Invi
tația Marii Adunări Naționale, a fă
cut o vizită in țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții 
sanmarinezi au fost salutați de Vir
gil Teodorescu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, deputațl, 
alte persoane oficiale.

A fost prezent, de asemenea, Pom- 
piliu Celan, consulul general al țării 
noastre în Republica San Marino.

(Agerpres)

18,38 Arcul de triumf al deveniri! 
noastre. Documentar TV consa
crat marilor realizări ale Româ
niei.

20,00 Țară a muncii șl a bucuriei. 
Spectacol festiv dedicat zilei de 
1 Mal.

21,05 Muzică populară, romanțe șl cln- 
tece de petrecere.

21.45 Telejurnal.
22,00 închiderea programului.

MIERCURI 2 MAI
Programele I șl II

10.30 „Azi — pentru primăvara țării"
10.45 Mugur, mugurel... Cîntece șl 

jocuri populare In interpretarea 
tinerilor soliști.

11.30 învățăm muncind. Reportaj
11.50 Tinerii clntă tinerețea — muzică 

ușoară românească.
12,15 Sub drapel, la datorie. Reportaj.
12.40 Pe aleile parcului... Muzică in

terpretată de fanfara reprezen
tativă a Armatei.

13.00 Telejurnal.
13.10 Album de primăvară.
17.10 Gala laureaților.
17.40 Noi, fiii tăi, partid 1 — reportaj. 
18,00 Finalele pe țară ale crosului ti

neretului și ale complexului 
aplicativ „Pentru apărarea pa
triei", demonstrații sportive și 
un program artistic. Transmisia 
înregistrării de la Stadionul Re
publicii.

18.50 1001 de seri,
19.00- Telejurnal.
19.30 învățăm. muncim. construim. 

Spectacol festiv prilejuit de săr
bătoarea „Zilei tineretului".

20,20 Film artistic : „Roșcovanul". O 
producție a Casei de filme „Nu
mărul Patru". Regla : Francisc 
Mutlteanu.

21.50 Telejurnal.
22.00 închiderea programului.

în celelalte regiuni. Vînt slab pînă la 
moderat, cu intensificări de scurtă du
rată, spre sfîrșitul intervalului, in Ba
nat și în zona de munte. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și ’2 
grade, izolat mai coborîte în prima 
noapte, iar maximele între 14 și 24 de 
grade în București ; Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil, favorabil 
aversei de ploaie, după-amiaza. spre 
sfîrșitul intervalului. Vînt slab pînă la 
moderat. Temperatura în creștere 
ușoară. 

lectronice, preiau și exe
cută un șir de operațiuni 
de mare precizie.

Sub cupolele unor edi
ficii prestigioase — Tea
trul municipal, „Concert 
Hali", „Scandinavium" — 
pulsează o intensă viață 
culturală ; peste 20 000 de 
studenți urmează cursu
rile a trei universități, 
dintre care Institutul de 
tehnologie Chalmers se 
bucură de faimă inter
națională.

în mod firesc, acest 
centru economic și cultu
ral are astăzi raporturi 
largi pe plan internațio
nal, un șir de firme des- 
fășurind o activitate mul
tilaterală de comerț ex
terior cu diferite țări, in
clusiv cu țara noastră. 
Pentru vizitatorul român 
este un motiv de satis
facție de a consemna a- 
precierile pozitive față de 
dezvoltarea pe care au 
luat-o in ultimii ani re
lațiile economice româno- 
suedeze. Fără îndoială, 
extinderea colaborării 
reciproc avantajoase, in
clusiv a unor forme noi, 
moderne de cooperare în 
producție, corespunde in
tereselor ambelor țări și 
popoare, ca și intereselor 
generale ale păcii și înțe
legerii internaționale.

1. R.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare Ia tragerea Ia sorți lunară din 

30 aprilie 1979
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1 17178 82 50 000
1 83 735 118 50 000
1 26 974 28 40 000
1 65 875 114 40 000
1 29 436 22 40 000
1 31 610 125 30 000
1 95 291 90 30 000
1 84 936 09 30 000
1 17 278 101 30 000
1 76 808 114 25 000
1 33 557 88 25 000
1 94 538 66 25 000
1 77 703 10 25 000
1 98 431 37 25 000
1 55 838 44- 20 000
1 05 862 94 20 000
1 28 048 74 20 000
1 06 479 02 20 000
1 16 945 115 20 000
1 16 698 20 20 000
1 91 142 43 15 000
1 45 810 112 15 000
1 28 253 36 15 000
1 94 116 62 15 000
1 16 232 22 15 000

100

Termî 
nația 

seriei 
obli
gațiu
nilor

428 87 5 000
100 306 65 3 000
100 103 57 1 000
100 154 116 1 000
100 535 38 1 000
100 673 41 1 000
100 034 89 1 000
100 400 61 1 000

1 000 35 125 800
1 000 89 36 800
1 000 92 48 800
1 000 61 62 800
1 000 86 119 800
1 000 36 75 800
1 000 88 110 800
1 000 87 109 800
1 000 93 56 800
9 825 TOTAL 9 260 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viață pentru luna aprilie 
1979 au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

M.C.T. ; N.P.P. ; K.Z.F. ; D.K.F, ț 
F.O.G. ; U.E C. ; Q.E.A. ; L.V.W.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a 11 se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa șl la următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurați! să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

cinema
Marți 1 Mai 

și miercuri 2 Mai
• Inocentul : PATRIA — 9: 11.45: 
14,30; 17,15; 20, FAVORIT — 9,30; 
12; 15; 17,30; 20.
• Inspectorul și braconierii : SCA
LA - 9,15; 11.30; 13.45; 15,45; 18;
20.15.
• Substituirea : CENTRAL — 9; 
11; 13; 15; 17,30; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a :
LUCEAFĂRUL - 9; 11.15; 13.30;
15,45; 18; 20.15. FESTIVAL — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15, 20.30

• Vis de Ianuarie x CAPITOL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GLO
RIA — 9; 1145; 13,30; 15,45; 18 î
2045.
• Viața merge Înainte : BUCU
REȘTI — 9.30; 11,45; 14; 16; 18,15;
20,30, GRIVIȚA — 9; 11.15; 13.30; 
15.45; 18; 20,15.
• Prima iubire : TIMPURI NOI
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Police Python 357 : CINEMA
STUDIO - 10; 13; 16; 19, VICTO
RIA — 9; 11.45; 14,30; 1745; 20,
DRUMUL SĂRII — 9; 11,30; 14,30; 
1745; 20.
• Veronica — 9,30; 1145; 1345.
Stepa — 15,30; 18; 20 ; DOINA.
• Nea Mărin miliardar : BUZEȘTI
— 9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 2045.
• Omul cu masca de fier x FE
ROVIAR — 9; 1145; 13,30. 1545; 
18; 20,15, MODERN 9; 1145; 13,30; 
15.45; 18; 2045.

• Un om In loden x MELODIA
— 9; 1145: 13,30; 15,30: 17,45 ; 23. 
FLAMURA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Inspectorul Harry x EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 2045.
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20, ARTA — 9; 11,15; 13.30;
15,45; 18; 20,15.
1 mal • B.D. Intră In acțiune — 
11,45, Anna Karenina (ambele se
rii) — 14, Sinha Moca — 18,30.
20.30, 2 mai : Cavalerul Pardaillan 
—* 11.45, Război și pace (ambele 
serii) — 14, Pe aripile vintului 
(ambele serii) — 18,30 : CINEMA
TECA.
• Expresul de Buftea t DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 204 5. PRO
GRESUL — 9; 1145; 13.30; 16: 18: 
20.
• Clipa x BUCEGI - 9: 12: 15.30: 
19. MIORIȚA — 9: 12; 16; 19.

• Ciocolată cu alune i LIRA — 
9; 1145; 13,30; 15,30; 18; 20. VOL
GA — 9; 1145; 13.30; 15,45; 18,15; 
2045.
• SperiațI-1 pe compozitor : FE
RENTARI — 9; 1145; 13,30; 15,45; 
18: 20.
• Cobra x COTROCENI — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
• Brațele Afrodite! : CIULEȘTI
- 9; 11; 1345: 15,30; 17.45; 20. TO
MIS — 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• împușcături tn stepă x PACEA
- 9; 11; 13; 15; 17.30; 20.
• Napoli se revoltă ; FLOREAS- 
CA - 9; 11; 13; 15; 17,30; 20.
• CălciiuJ lui Achile : VIITORUL
- 9; 11; 13,15: 15,30; 17.45; 20.
• Al patrulea stol : POPULAR — 
9: 1145: 13,30: 15,45; 18; 20.
• Cuibul iluziilor x MUNCA — 9; 
12; 15,30; 19.

• Cadoul vrăjitorului negru 1 
COSMOS — 10; 12; 15; 17,30; 20.
• Cine nu-l cunoaște pe Kadkin : 
FLACARA — 9; 1145; 13.30; 15.30; 
17,45; 20.

teatre
Marti 1 Mai

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Moartea ultimului 
golan — 19,30. (sala Atelier) : Fan
teziile lui Fariatiev — 19.
• Opera Română : Flautul fer
mecat — 19.
• Teatrul de operetă : Poveste din 
Cartierul de West — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu): 
Menajeria de sticlă — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Furtuna —
19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul englezesc
- 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19,30, 
(sala Studio) : Audiență la consul
— 19.
• Teatrul Gluleștl (sala Giulești): 
Noaptea păcălelilor — 19.30, (sala 
Majestic) : O familie Îndoliată —
19.30.
• Teatrul satiric-muzlca! „C. Tft- 
nase" (sala Savoy) : Omul care 
aduce tisul — 19.30. (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea —
19.30
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Scene 
din viața unul bădăran — 19.30.

• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 19,30.

Miercuri 2 Mal
• Teatru! Național București 
(sala mică) : Romulus cel Mare —
19.30, (sala Atelier) : Trei pe o 
bancă — 10,30, Fantezlle lui Faria
tiev — 19.
• Opera Română: FreischOtz — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 10.30. Văduva veselă — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 15. Menajeria de 
sticlă — 19,30, (sala Grădina Icoa
nei) : Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19.30.
• Teatrul de comedie : Preșul — 
17; 20.

• Teatrul „Nottara*  (sala Maghe- 
ru) : Mița in sac — 16; 19.30, (sala 
Studio) : Craii de curtea veche —
15.30. Cinci romane de amor — 19.
• Teatrul Giulești (sala Giulești): 
Hotel „Zodia gemenilor" — 19,30, 
(sala Majestic) : A cincea lebădă 
— 10 Dragoste periculoasă — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Ctntați 
cu mine un cîntec — 15.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase" (sala Savoy) : Omul care 
aduce rlsul — 19.30. (sala Victo
ria) ; Costică, ne vede lumea-----
11.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Si
ciliana — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" ; Ileana 
Sinzlana — 11.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 10: 19,30.
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DIN TOATE ( OITI KII U IĂR11, MESAJE DE UNANIMĂ APROBARE FAȚĂ DE 
BILAiM l L STRĂLUCIT Al VIZITELOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, ÎN CELE OPT ȚĂRI AFRICANE

Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Succesul deplin al noii misiuni de 

prietenie, cooperare și pace pe con
tinentul african — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BISTRIȚA-NĂSAUD AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN — prilejuiește co
muniștilor, tuturor oamenilor muncii 
de pe aceste prospere și înfloritoare 
meleaguri, români, maghiari și ger
mani, minunata ocazie de a vă adresa 
din adîncul inimii vii sentimente de 
gratitudine, stimă și respect pentru 
neobositele eforturi pe care le depu
neți în folosul propășirii patriei 
noastre, România socialistă, pentru 
creșterea prestigiului ei în lume.

Această nouă și strălucită solie de 
pace este încă o dovadă concludentă 
că partidul și statul nostru, dumnea
voastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, preocupindu-vă 
in cel mai inalt grad de conducerea 
și soluționarea complexelor probleme 
pe care le ridică opera măreață a 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate în România, aduceți 
în același timp o inegalabilă contri
buție la pacea și securitatea mon
dială, luptați cu înflăcărare pentru 

' apărarea independenței și suverani
tății popoarelor și națiunilor, pentru 
o lume fără războaie, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă, năzuințe 
ce corespund intereselor tuturor for
țelor progresiste și democratice, 
antiimperialiste din întreaga lume.

Bucurîndu-ne din toată inima de 
strălucitele rezultate ale vizitelor e- 
fectuate, reinnoim angajamentul nos
tru ferm de a munci cu dăruire și 
abnegație pentru înfăptuirea politicii 
interne și internaționale a partidului 
și statului nostru, pusă in slujba înăl
țării pe noi culmi de civilizație și 
bunăstare a eroicului nostru popor, 
care prin dumneavoastră își vede îm
plinite zi de zi marile aspirații și 
idealuri, dorința sinceră de a trăi 
și a se dezvolta intr-o lume a păcii, 
dreptății și fericirii.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Botoșani își exprimă, din 
adîncul inimilor, sentimentele lor de 
profundă satisfacție și recunoștință 
pentru strălucitul bilanț al intîlniri- 
lor și convorbirilor pe care le-ați 
avut cu conducătorii din statele afri
cane vizitate — se arată în telegra
ma COMITETULUI JUDEȚEAN 
BOTOȘANI AL P.C.R. și a CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

Prin întreaga ei desfășurare, prin 
rezultatele ei excepționale, vizita 
marchează o nouă și importantă con
tribuție la afirmarea noilor principii 
de relații între state, a idealurilor 
păcii, neatîrnării și libertății, la edi
ficarea noii ordini economice și po
litice internaționale, a unei lumi mai 
drepte și mai bune, in care fiecare 
popor să-și hotărască singur soarta, 
să beneficieze nestinjenit și plenar 
de binefacerile civilizației.

Primirea deosebită care v-a fost 
rezervată pe întregul itinerar, mani
festările vibrante de caldă prietenie, 
stimă și considerație cu care ați 
fost întîmpinat pretutindeni de 
populația țărilor vizitate pun în 
evidență, incâ o dată, puternicul 
prestigiu șl prețuirea de care se 
bucură pretutindeni in lume Româ
nia, activitatea neobosită pe care 
dumneavoastră o desfâșurați in sluj
ba cauzei nobile a libertății popoare
lor, a progresului și păcii.

Salutind cu profundă satisfacție 
roadele deosebit de bogate ale vizi
tei dumneavoastră pe continentul 

L african, tratatele și acordurile înche
gate, in care vedem concretizarea 
exemplară a politicii României de 
strîngere a legăturilor și extindere a 
colaborării cu țările în curs de dez
voltare, cu toate statele lumii, vă 
asigurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de ade
ziunea noastră unanimă la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, în elaborarea și În
făptuirea căreia dumneavoastră aveți 
rolul hotărîtor, și ne angajăm să nu 
precupețim nici un efort în activita
tea pentru înfăptuirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru în
florirea continuă a României socia
liste.

Conducerea COMITETULUI DE 
STAT AL PLANIFICĂRII, comite
tul de partid, comuniștii, ceilalți lu
crători din instituția noastră au ur
mărit cu profundă mindrie și senti
mente patriotice primirea deosebit 
de cordială și entuziastă, manifestă
rile de stimă și dragoste de care 
v-ați bucurat din partea oficialități
lor și populației țărilor vizitate, re
zultatele fructuoase ale convorbirilor 
purtate la cel mai înalt nivel, con
cretizate într-o serie de documente ■ 
de mare importanță politică, deschi
zătoare de noi orizonturi pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor țării 
noastre cu statele vizitate, care con
stituie o contribuție valoroasă a 
țării noastre la intărirea colaborării 
internaționale, la consolidarea păcii 
și înțelegerii pe plan mondial. Ală
turi de întregul nostru popor, dăm o 
înaltă prețuire convorbirilor consa
crate extinderii colaborării bilaterale 
dintre România și statele africane 
vizitate, în Interesul reciproc, al 
accelerării progresului economic și 
social, al Înfăptuirii unei noi ordini 
economice internaționale, cit și luptei 
împotriva imperialismului, colonia
lismului, neocolonialismului, întăririi 
solidarității de acțiune a țărilor în 
curs de dezvoltare, a tuturor forțelor 
revoluționare, progresiste, democra
tice, a maselor populare în vederea 
consolidării cursului spre destindere 
și pace în lume.

Vă asigurăm, din toată inima, că 
vom depune toate eforturile, întrea
ga noastră capacitate de muncă pen
tru înfăptuirea istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale Partidului Comunist
Român, valoroaselor dumneavoastră
indicații privind dezvoltarea multila
terală a scumpei noastre patrii.

Ingăduiți-ne să vă adresăm — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRAILA AL P.C.R. — 
calde mulțumiri și deplina recunoș
tință pentru rezultatele rodnice ale 
acestui nou și important itinerar al 
înțelegerii, prieteniei și păcii și să 
dăm, totodată, o inaltă apreciere do
cumentelor semnate și acordurilor în
cheiate, care pun în evidență largile 
posibilități de extindere a colaborării 
cu aceste țări și popoare, în spiritul 
solidarității militante, al luptei comu
ne împotriva imperialismului și colo
nialismului, pentru eliminarea rasis
mului și apartheidului de pe conti
nentul african, pentru făurirea unei 
lumi noi, a libertății, egalității și 
dreptății.

Noua solie românească la cel mai 
înalt nivel pe pămîntul Africii se în
scrie ca un eveniment de cea mai 
mare însemnătate internațională, care 
demonstrează cu putere caracterul 
constructiv al raporturilor intersta
tale întemeiate pe principiile inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
nerecurgerii la forță și la amenințarea 
cu forța, respectării dreptului fiecă
rui popor de a-și alege independent 
calea proprie de dezvoltare.

Exprimindu-ne profundul atașa
ment față de întreaga activitate pe 
care o desfâșurați spre binele și fe
ricirea poporului român, față de 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
națiunii române, revoluționar con

„Noua solie de pace a demonstrat, încă o dată, consecvența și fermitatea cu care 
acționați pentru înfăptuirea liniilor directoare ale politicii externe, de pace și 

colaborare a României socialiste cu toate națiunile".

„întreaga lume înaintată salută în personalitatea dumneavoastră pe omul politic 

clarvăzător, pe revoluționarul înflăcărat, angajat fără rezerve in marea bătălie
a popoarelor pentru libertate, independență și progres".

„Nu vom precupeți nici un efort pentru înfăptuirea exemplară a sarcinilor ce ne revin 
in acest an și pe întregul cincinal, in vederea înfloririi continue a patriei 

noastre socialiste".

secvent, patriot înflăcărat, proemi
nentă personalitate a contemporanei
tății, vă încredințăm, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pentru a vă urma 
neabătut cu gîndul și fapta in tot ce 
întreprindeți, dind viață în mod 
exemplar sarcinilor ce ne revin, 
pentru a spori contribuția județului 
nostru la înălțarea scumpei Românii 
socialiste pe culmi tot mai înalte șisocialiste pe culmi tot mai înalte 
luminoase de progres și civilizație.

Vedem în misiunea întreprinsă 
țările africane din prima linie

ln
r____  a

luptei împotriva rasismului, a colo
nialismului și a apartheidului, precum 
și în celelalte țări africane vizitate, 
în modul strălucit și hotărit in care 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați afirmat poziția 
țării noastre de susținere a dreptului 
sfînt al națiunilor de a fi stăpine pe 
prezentul și viitorul lor, un exem
plu de politică principială, con
secventă, o contribuție importantă la 
cauza soluționării problemelor majore 
cu care se confruntă astăzi omenirea 
— se spune in telegrama MI
NISTERULUI FINANȚELOR. Sîntem 
bucuroși să constatăm și cu acest 
prilej că popoarele africane văd în 
dumneavoastră un mare prieten al 
lor, sprijinitorul activ și ferm al cau
zei dezvoltării sociale progresiste a 
acestor țări, a independenței naționa
le și suveranității, al luptei împotriva 
politicii imperialiste de dominație și 
dictat, militantul de seamă pentru 
colaborare internațională și pace. Ex- 
primîndu-ne deplina noastră adeziune 
față de strălucitele rezultate ale vizi
tei, ne angajăm să muncim neobosit 
pentru traducerea în viață a tuturor 
sarcinilor ce ne revin din acordurile 
încheiate cu țările respective, pentru 
îndeplinirea exemplară a tuturor 
sarcinilor care ne sînt încredințate de 
partidul și statul nostru.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Ialomița, alături de în
tregul nostru partid și popor, au ur
mărit cu viu interes și profundă sa
tisfacție vizita pe care ați efectuat-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în unele țări africane — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Rezultatele deosebit de fructuoase 
consemnate în tratatele de prietenie 
și colaborare, precum și celelalte 
documente și înțelegeri la care ați 
ajuns cu conducătorii Libiei, GabO- 
nului, Zambiei, Mozambicului, Re
publicii Burundi, Angolei, Sudanu
lui și Egiptului îmbogățesc fruc
tuoasa colaborare dintre România și 
aceste țări, asigură o bază puternică 
dezvoltării relațiilor pe multiple pla
nuri, de conlucrare în 
gurării unui climat de 
țeiegere internațională.

Primirea deosebit de 
ce v-a fost rezervată este o dovadă 
a prestigiului de care se bucură po
litica României socialiste, a prețuirii-

vederea asi- 
pace și în-

călduroasă

față de glndirea șl activitatea dum
neavoastră neobosită și atît de labo
rioasă, consacrată promovării cauzei 
păcii, colaborării și înțelegerii între 
națiuni, democratizării vieții inter
naționale, edificării unei lumi mai 
bune și mai drepte, soluționării în 
interesul tuturor popoarelor a mari
lor probleme ale vieții contempo
rane. Urmînd pilduitoarea dumnea
voastră dăruire pentru înflorirea pa
triei, vom munci cu tot mai multă 
răspundere, pasiune șl abnegație 
pentru a ne aduce contribuția la ri
dicarea patriei noastre pe noi trepte 
de progres și civilizație, să facem 
totul pentru a sprijini și aplica ferm 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din cadrul MINISTERULUI CON
STRUCȚIILOR INDUSTRIALE își 
exprimă, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, . marea 
bucurie și deplina aprobare pentru 
rezultatele deosebit de prețioase ale 
istoricei vizite pe care ați efec
tuat-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceatișescu, în cele 8 țări din Africa, 
admirația față de modul strălucit în 
care promovați idealurile de colabo
rare și prietenie între țările lumii. 
Activitatea prodigioasă și rezulta
tele strălucite pe care le-ați obținut 
pe acest itinerar al păcii și priete
niei se înscriu ca o nouă și pre
țioasă contribuție la creșterea pres-

vederea înfăptuirii 
sarcinilor care revin 

în baza acestor

tigiului internațional al țării noastre, 
la promovarea principiilor funda
mentale ale politicii externe a parti
dului și statului nostru.

Documentele semnate, acordurile 
încheiate deschid noi și deosebit de 
importante perspective colaborării și 
cooperării reciproc avantajoase cu 
țările vizitate ; vă asigurăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că vom face tot ceea ce 
este necesar în 
exemplare a 
constructorilor, 
acorduri.

Vă asigurăm 
rul exemplu de muncă și viață pe 
care îl oferiți întregului popor, co
muniștii, toți oamenii muncii ce 
alcătuiesc puternicul detașament al 
constructorilor din patria noastră 
vor consacra întreaga energie Înfăp
tuirii neabătute a grandioaselor 
obiective ale făuririi societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tării țării spre comunism.

că, urmînd pilduito-

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru, asemenea întregului 
nostru popor, au urmărit cu adincă 
satisfacție și legitimă mîndrie patrio
tică vizita pe care ați efectuat-o, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar ge
neral, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în unele țări ale continen
tului african și văd în aceasta o nouă 
și strălucită solie de pace, solidari
tate și colaborare internațională — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. 
Și cu acest prilej, dumneavoastră 
v-ați făcut mesagerul gîndurilor și 
sentimentelor poporului român, al 
intereselor și aspirațiilor sale nobile 
pentru conlucrarea egală între toate 
statele lumii, pentru triumful pe pla
neta noastră a noii ordini economice 
și politice internaționale, cauză pe 
care o slujiți cu credință, cu nemăr
ginită putere și dăruire.

Vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul nostru, în frunte 
cu comuniștii, vor face totul pentru 
ca documentele, sarcinile ce le revin 
din înțelegerile pe care le-ați semnat 
în acest strălucit itinerar al colabo
rării și solidarității militante cu po
poarele africane să se înfăptuiască 
întocmai. Ne angajăm în fața dum
neavoastră ca în întîmpinarea celei 
de-a 35-a aniversări a eliberării pa
triei și a celui de-al XII-lea Congres 
al partidului să nu precupețim nici 
un efort în ampla activitate consacrată 
ridicării României pe noi culmi de 
prosperitate și progres.

Vă exprimăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, recunoștința 
noastră pătrunsă de profund respect 
și admirație pentru rezultatele de 
excepțională importanță politică și 
economică ale vizitei efectuate de 
dumneavoastră în țări ale Africii — 
se arată în telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE.

Strălucita primire ce v-a fost re

zervată pe parcursul întregului Iti
nerar ne umple inimile de mindrie 
patriotică, reprezentînd încă o dovadă 
vie a înaltului prestigiu și prețuirii 
cucerite de România socialistă, a re
cunoașterii, pe toate meridianele 
lumii, a unității desăvlrșite dintre 
ființa dumneavoastră și ființa țării, 
însuflețiți de exemplul dumneavoas
tră, ne angajăm, mult stimate tova
rășe secretar general, să facem totul 
spre a fi demni de minunatele con
diții pe care le-ați creat, pe plan in
tern și internațional, progresului eco
nomic și social al țării, să ne spo
rim eforturile spre a intîmpina cel 
de-al XII-lea Congres al partidului 
și cea de-a 35-a aniversare a insu
recției naționale antifasciste și an
tiimperialiste cu noi succese in afir
marea cuceririlor revoluției tehnico- 
științifice, în transpunerea în viață a 
mărețului program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Urmărind, prin Intermediul presei, 
radioului și televiziunii, Întreaga des
fășurare a vizitei, noi, toți locuitorii 
Mehedințiului, la fel ca întreaga 
noastră națiune socialistă, am trăit 
imensa bucurie de a vedea că Româ
nia socialistă, Partidul Comunist Ro
mân, eminentul său conducător se 
bucură, in rîndul popoarelor Africii, 
de înaltă și aleasă stimă și prețuire, 
că poporul român este considerat, cu 
toată convingerea, un prieten adevă

rat, sincer și de nădejde în eforturi
le creatoare, susținute, desfășurate de 
aceste națiuni pentru a fi pe deplin 
stăpine pe propriul lor destin, pentru 
a-și făuri, prin munca pașnică, un 
viitor conform cu aspirațiile lor se
culare spre o viață liberă și demnă
— se subliniază în telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN MEHEDINȚI 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN.

înconjurindu-vă, în permanență, 
cu nenumărate și impresionante ges
turi de stimă, dragoste și respect, 
popoarele din țările vizitate au avut 
posibilitatea, la ele acasă, prin noua 
solie de pace și prietenie a Româ
niei socialiste, să cunoască în dum
neavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, un con
ducător cu gîndire cutezătoare, cu 
o largă și optimistă viziune revolu
ționară, cu o rară putere de analiză 
asupra cursului evenimentelor și a 
contextului politic de pe continentul 
african.

Exprimindu-ne deplina satisfacție 
față de rezultatele deosebit de rod
nice ale vizitei, dind o înaltă apre
ciere întregii activități desfășurate 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in noua solie pe pămin- 
tul Africii, comuniștii, toți mehedin- 
țenii asigură conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, că vor 
acționa cu întreaga răspundere, cu 
toată priceperea pentru a transpune 
in viață sarcinile ce ne vor reveni 
din acordurile convenite, astfel încit 
poporul roman, scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă România
— să-și aducă o contribuție tot mai 
substanțială la afirmarea, în întrea
ga lume, a idealurilor de cooperare 
intre popoare, de prietenie și pace.

interna- 
ca patriot înflăcărat, luptă- 
pentru dreptate, 
să vă exprimăm, 

ființelor noastre, 
și mult iubitei

Itinerarul vizitelor întreprinse dă 
glas dorinței și hotâryrii poporului 
român de a lărgi și aprofunda con
tinuu relațiile cu popoarele Africii, 
cu toate statele iubitoare de progres 
și pace, pentru instaurarea unor ra
porturi internaționale echitabile, a 
unei noi ordini economice și politice 
mondiale — se menționează în tele
grama MINISTERULUI INDUSTRIEI 
UȘOARE. Primirea sărbătorească ce 
vi s-a făcut în toate țările vizitate 
a demonstrat încă o dată stima și 
înalta apreciere de care vă bucurați 
pe toate meridianele lumii, ca per
sonalitate politică de talie 
țională, 
tor dîrz

Dorim 
puterea 
voastră . 
Elena Ceaușescu, calda noastră mul
țumire și profunda recunoștință pen
tru tot ce faceți pentru poporul ro
mân, pentru patria noastră minu
nată. Alături de întregul nostru 
popor, oamenii muncii din industria 
ușoară își exprimă Întreaga lor ade
ziune față de acordurile, declarațiile 
și celelalte documente încheiate, în- 
credințîndu-vă în același timp că 

cu toată 
dumnea- 
tovarășe

vom face totul pentru a răspunde 
preocupărilor dumneavoastră de a 
asigura patriei noastre locul meritat 
pe deplin în rîndul celorlalte țări ale 
lumii.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. 
se spune : Asemenea întregii noas
tre națiuni, am urmărit cu cel mal 
viu interes și totală aprobare strălu
citul dumneavoastră itinerar, prin 
care cuvîntul cel mai autorizat al 
României socialiste a transmis po
poarelor continentului vizitat, ca în 
atîtea alte rînduri, credința în juste
țea și trăinicia principiilor ce că
lăuzesc politica internă și externă a 
partidului și țării noastre, dorința și 
hotărîrea fermă a încercatului nos
tru popor de a-și aduce întreaga sa 
contribuție la edificarea securității și 
păcii pe pămînt, a unei lumi mai 
bune și mai drepte.

In întreaga operă de elaborare, 
fundamentare și aplicare în viață a 
politicii externe românești, profund 
științifice, principiale, dumneavoastră 
vă revine meritul decisiv al înțele
gerii magistrale a realităților, a mo
dificărilor ce se produc în raportul 
de forțe și a tendințelor mondiale 
obiective. De aceea, nutrim cea mai 
profundă mindrie patriotică pentru 
recunoașterea de care s-a bucurat 
din nou activitatea dumneavoastră 
politică, revoluționară în rîndul po
poarelor țărilor vizitate, al întregii 

opinil publice progresiste internațio
nale.

întru totul atașați Programului lu
minos al partidului, de înflorire 
multilaterală a patriei socialiste și 
de înălțare tot mai demnă a ei în 
constelația țărilor libere, făurare în 
mod suveran al viitorului lor fericit, 
comuniștii și toți oamenii muncii 
sătmăreni, fără deosebire de naționa
litate, urmează cu cea mai nestrămu
tată credință înalta dumneavoastră 
pildă de muncă și luptă revoluțio
nară, așezînd la temelia prosperității 
patriei noi izbînzi închinate sărbă
torii de la 1 Mai. Vă încredințăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că dorința cea mai vie a tuturor 
oamenilor acestui meleag străbun 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — este de a vă ști 
mereu în sănătate și putere de 
muncă, neobosit în dăruirea dum
neavoastră pilduitoare cauzei pro
pășirii României dragi, triumfului 
păcii intr-o lume a libertății și feri
cirii tuturor popoarelor.

Colectivul de cadre didactice, stu- 
denți și cursanți ai ACADEMIEI 
„ȘTEFAN GHEORGHIU" își ex
primă totala adeziune și înalta pre
țuire față de strălucitele rezultate 
ale noii solii de prietenie și solida
ritate militantă pe care dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ați in- 
treprins-o, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, intr-o serie de 
state de pe continentul african. Me
sager strălucit al poporului român, 
al dorinței sale de pace, colaborare 
și libertate, ați oferit lumii, și de 
această dată, o viguroasă confir
mare a înaltelor dumneavoastră ca
lități de revoluționar comunist, de 
militant neobosit pentru afirmarea 
și respectarea dezvoltării libere, de 
sine stătătoare a popoarelor, ca 
lege de căpătîi a colaborării și înțe
legerii internaționale.

Profund convinși că strălucitele 
rezultate ale vizitei dumneavoastră 
corespund intereselor și năzuințelor 
fundamentale ale națiunii noastre 
socialiste, prestigiului socialismului 
în lume și aspirațiilor de pace și 
progres ale tuturor popoarelor, per- 
miteți-ne, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să vă mulțumim pentru 
modul excepțional în care ne repre- 
zentați țara și poporul, pentru felul 
cum purtați mesajul de pace, prie
tenie și solidaritate internațională al 
poporului român angajat în opera 
măreață de edificare a socialismului 
și comunismului într-o patrie liberă, 
independentă, stăpină pe destinele 
sale.

Noua solie de pace în țările Africii 
reprezintă o pregnantă afirmare a 
politicii externe dinamice și con
structive a României socialiste, în 
spiritul orientărilor programatice de
finite de Congresul al XI-lea, care 
includ, ca o componentă fundamen
tală, adîncirea și dezvoltarea priete
niei și colaborării pe multiple pla

nuri cu țările în curs de dezvoltare, 
cu noile state independente, cu toate 
statele ce au pășit pe calea afirmării 
de sine stătătoare — se arată în te
legrama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SĂLAJ AL P.C.R. Primirea excepțio
nală de care v-ați bucurat pretutin
deni, convorbirile rodnice pe care 
le-ați purtat, documentele semnate, 
principiile promovate, aprecierile 
elogioase pe care reprezentanții cei 
mai de seamă ai popoarelor din ță
rile vizitate le-au exprimat la adre
sa țării și poporului român, a acti
vității de excepțională însemnătate 
pe care o desfâșurați pe arena in
ternațională, ne-au făcut să trăim 
momente de vibrantă mîndrie pa
triotică, de inaltă și deplină satis
facție, de caldă și profundă bucurie.

Strălucita dumneavoastră solie de 
pace și prietenie se înscrie în ana
lele vieții internaționale ca un nou 
moment de viguroasă creștere și 
afirmare a prestigiului patriei noas
tre, reflectînd grăitor faptul că tra
ducerea neabătută în viață a înțe- 
leptei politici a partidului a transfor
mat România socialistă într-un prie
ten sincer, tot mai căutat și apreciat, 
cu un rol de prim ordin pe arena 
mondială.

In numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din acest frumos 
colț de țară, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
întreaga și deplina noastră adeziune 
față de politica internă și externă 

promovată de partidul și statul nos
tru și vă încredințăm că, prin fapte 
de muncă, prin întreaga noastră ac
tivitate, vom contribui la sporirea 
măreției României socialiste, la înăl
țarea ei pe noi culmi de progres și 
civilizație, că vom întimpina marele 
forum al comuniștilor — Congresul 
al XII-lea al P.C.R. — cu rezultate 
din cele mai bune în toate domeniile 
de activitate, conștienți că prin a- 
ceasta ne aducem contribuția la con
solidarea independenței și suverani
tății patriei noastre, la triumful 
păcii și înțelegerii pe pămînt.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii și toți oamenii muncii din 
MINISTERUL INDUSTRIEI META
LURGICE salută cu cea mai vie sa
tisfacție rezultatele rodnice ale noii 
misiuni de pace și colaborare pe 
care dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, ați între
prins-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în țări ale Africii.

Primirea călduroasă ce vi s-a fă
cut, decorarea cu înalte distincții re
prezintă o unanimă recunoaștere a 
înaltelor dumneavoastră calități de 
om politic și conducător de stat 
hotărît și clarvăzător, care desfășu- 
rați o activitate neobosită pentru 
triumful cauzei păcii, destinderii, 
cooperării și securității în întreaga 
lume.

Mîndri de rezultatele strălucite ale 
acestei noi solii de pace și priete
nie, care deschid noi și ample ori
zonturi colaborării prietenești între 
România și țările africane, animați 
de înalta dăruire comunistă pe care 
o manifestați zi de zi în vasta ope
ră de afirmare pe toate pjanurile a 
României socialiste, metalurgiștii se 
angajează față de conducerea parti
dului, față de dumneavoastră perso
nal, să desfășoare in continuare o 
activitate și mai susținută pentru în
deplinirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, precum și a obligațiilor ce 
revin ramurii metalurgice din acor

Pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a 
secretarului general al partidului, președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au mai sosit telegrame din partea unor ministere, 
instituții centrale, organizații de masă și obștești, a numeroase între
prinderi industriale, de construcții și transport, institute de cercetări 
și proiectări, consilii unice agroindustriale de stat și cooperatiste, uniuni 
de creație, instituții de cultură, învățămint, știință și presă, unități mi
litare, precum și din partea a numeroase comitete municipale, orășe
nești și comunale de partid și consilii populare, a unor personalități 
ale vieții noastre cultural-științifice și artistice.

în telegrame se exprimă, în cuvinte calde, de înaltă apreciere și 
mindrie patriotică, unanima aprobare și profunda satisfacție față de 
rezultatele deosebit de rodnice ale vizitelor efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pz conti
nentul african — contribuție inestimabilă la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre România și țările vizitate. Manifestin- 
du-și deplina adeziune Ia politica internă și externă a partidului și 
statului, oamenii muncii din patria noastră — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — își reînnoiesc angajamentul ferm do 
a acționa neabătut pentru traducerea exemplară în viață a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al partidului, a luminosului Program de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, pentru creșterea contribuției țării noastre la afirmarea 
principiilor de libertate, dreptate și echitate, la succesul cauzei pro
gresului, păcii șl înțelegerii intre popoare.

durile șl înțelegerile de cooperare 
încheiate cu țările vizitate.

In telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VASLUI AL P.C.R. și CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN se 
spune : Noua solie de pace pe conti
nentul african a demonstrat încă o 
dată întregii lumi dorința arzătoare a 
României de conlucrare rodnică cu 
toate țările lumii, pe baza principiilor 
de egalitate și avantaj reciproc, nea
mestec în treburile interne, respec
tare a independenței și suveranității 
fiecărei țări, renunțare la folosirea 
forței și la amenințarea cu forța.

In același timp, vizita dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe secretar general, in aceste 
țări a pus și mai pregnant în evi
dență solidaritatea și prietenia sin
ceră a poporului român nutrite față 
de popoarele africane, în cadrul poli
ticii generale a partidului și statului 
nostru de sprijinire a țărilor care 
și-au cucerit independența politică, 
pentru ridicarea lor economico-socială, 
lichidarea subdezvoltării, făurirea 
unei vieți noi, libere și suverane, fără 
nici un amestec din afară, așa cum 
o doresc aceste popoare.

Comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din această parte a țării sînt 
convinși că cea mai de preț contri
buție pe care o pot aduce la reali
zarea politicii generale a partidului 
este înfăptuirea exemplară a sarcini
lor economico-sociale ce ne revin.

Asigurîndu-vă că vom depune toate 
eforturile pentru transpunerea în 
viață în mod exemplar a măsurilor 
și indicațiilor dumneavoastră, a tu
turor hotărîrilor partidului, vă rugăm 
să ne îngăduiți, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
vă adresăm, din adîncul inimii noas
tre, urarea românească de sănătate, 
viață îndelungată, multă putere de 
muncă pentru a conduce și pe mai 
departe, cu aceeași strălucire, parti
dul și poporul nostru pe cele mai 
semețe piscuri ale socialismului și 
comunismului.

ceilalți lucrători din 
. REPUBLICII SO- 

au urmărit
Comuniștii și < 

PROCURATURA __
CIALISTE ROMANIA 
cu viu interes și sentimente de deo
sebită satisfacție vizita pe care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ați efectuat-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în țări ale Africii. Prin modul de 
desfășurare, ca și prin impor
tantele documente încheiate, a- 
ceastă vizită constituie încă o expre
sie elocventă a politicii constructive 
a partidului și statului nostru, a 
prestigiului dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe secretar ge
neral, personalitate proeminentă a 
zilelor noastre. Ne angajăm, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa cu abnegație și hotă- 
rîre în vederea realizării exemplare 
a tuturor sarcinilor privind întărirea 
continuă a legalității socialiste și 
apărarea tuturor valorilor sociale, în- 
tîmpinînd cea de-a XXXV-a aniver
sare a eliberării patriei și Congresul 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român cu noi și importante succese 
în edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism.

împo- 
pentru

Faptul că ați parcurs una din cele 
mai fierbinți zone ale Africii, unde 
popoarele duc încă o aspră luptă de 
eliberare națională, împotriva poli
ticii de apartheid și de discriminare 
rasială, a relevat încă o dată, cu o 
mare putere de convingere, soriji- 
nul pe care-1 acordați cauzei liber
tății și independenței în interesul 
făuririi unei lumi mai drepte și mai 
bune pe planeta noastră, cauzei păcii 
și securității internaționale — se 
arată în telegrama colectivului COM
BINATULUI SIDERURGIC GA
LAȚI. Atît prin importantele a- 
corduri și înțelegeri realizate, pri
vind dezvoltarea cooperării econo
mice, tehnico-științifice și cultu
rale între România și țările vi
zitate, cît și prin deosebit de în
semnata dimensiune politică — aceea 
de reafirmare a solidarității națiunii 
noastre socialiste cu lupta împo
triva imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului, 
triva politicii de forță, 
instaurarea egalității și dreptă
ții în relațiile dintre state — vi
zitele dumneavoastră în Africa se 
înscriu ca o contribuție istorică la 
cauza păcii și progresului în lume.

Aprobind cu întreaga noastră căl
dură rezultatele acestor vizite, vă 
rugăm cu deosebit respect, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
primiți din partea tuturor oamenilor 
muncii din cetatea oțelului gălățean 
urarea de multă sănătate și putere 
de muncă, ani mulți de viață pentru 
a putea conduce pe mai departe și 
cu aceeași înțelepciune și clarviziune 
destinele poporului nostru și, totoda
tă, asigurarea că vom fi soldați cre
dincioși, luptători neobosiți pentru 
îndeplinirea amplelor sarcini ce ne 
revin in contextul siderurgiei româ
nești.



PAGINA 6 SClNTElA — marți 1 mai 1979

ROMÂNIA SOCIALISTĂ 
participanta activă la marea luptă solidară a popoarelor 

pentru afirmarea idealurilor de libertate 
și independență, pentru pace și progres social

„Trebuie să facem totul pentru a întări solidaritatea, să facem ca destinderea să devină 
o realitate în întreaga lume, să facem ca pacea să fie un bun al fiecărei națiuni, să punem 
cuceririle științei în serviciul progresului, al bunăstării popoarelor46.

NICOLAE CEAUȘESCU

LICHIDAREA SUBDEZVOLTĂRII, FĂURIREA NOII ORDINI 
ECONOMICE INTERNATIONALE

Chemarea vibrantâ adresată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu definește in chip grâitor deviza de frontispiciu 
sub care se desfășoară întreaga activitate Internațională a 
partidului și statului nostru. Credincios marilor sale tradiții 
internaționaliste, Partidul Comunist Român consideră drept 
cea mai înaltă îndatorire a sa de a acționa neabătut pen
tru extinderea și adîncirea relațiilor României cu toate ță
rile socialiste, pentru unirea intr-un singur șuvoi a partide
lor de avangardă ale clasei muncitoare, a forțelor progre
siste, democratice de pretutindeni, pentru împlinirea idea
lurilor celor mai înaintate ale lumii contemporane.

îndemnul secretarului general al partidului nostru, pre
ședintele republicii, își găsește deplină acoperire in fapte, 
in toate acțiunile, in tot ceea ce întreprinde România so
cialistă pe arena Internațională, o strălucită expresie in 
acest sens fiind istoricul itinerar de prietenie, colaborare și 
solidaritate militantă al tovarășului Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe pămîntul Africii.

întreaga noastră politică externă, purtind amprenta gindiril 
revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, este pătrun
să de o înaltă răspundere față de interesele supreme, de 
pace, libertate și progres ale tuturor națiunilor. Hotărîrea 
și perseverența cu care acționează partidul și statul nostru 
pentru întronarea principiilor noi de relații între state, pen
tru respectarea dreptului fiecărui popor de a se dezvolta 
liber și Independent, de a fl stăpin pe bogățiile naționale, 
pe destinele sale, consecvența cu care se pronunță pentru 
înlăturarea forței și amenințării cu forța din relațiile inter
naționale, pentru reglementarea pașnică, prin tratative, a 
oricăror probleme și diferende, sprijinul neprecupețit acor
dat luptei pentru lichidarea ultimelor vestigii ale colonia
lismului, pentru abolirea definitivă a politicii de discriminare 
rasială șl apartheid, poziția constructivă privind rezolvarea 
marilor probleme ale lumii contemporane — dezarmarea, li
chidarea subdezvoltării, făurirea unei noi ordini economice 
și politice — toate acestea ilustrează puternic prezen

ța dinamică a României pe scena vieții Internaționale.
Toate luările de poziție ale României socialiste, ale to

varășului Nicolae Ceaușescu pornesc de la imperativul uni
rii eforturilor statelor, al întăririi solidarității forțelor demo
cratice și progresiste, al mobilizării popoarelor in lupta pen
tru salvgardarea păcii, pentru făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune pe planeta noastră. în toate acestea își găsesc 
izvorul sprijinul și adeziunea fierbinte a întregului popor 
față de întreaga politică a partidului și statului, prestigiul 
tot mal înalt de care se bucură astăzi în lume România so
cialistă.

Marea sărbătoare a unității șl frăției celor ce muncesc de 
pe întreg globul constituie pentru comuniști, pentru întregul 
popor român, prilejul de a reafirma solemn angajamentul 
de a milita și in viitor, cu aceeași consecvență, în marele 
front antiimperialist al popoarelor pentru împlinirea visurilor 
celor mai scumpe ale întregii omeniri: libertatea, pacea, 
progresul și justiția socială.

IN SPRIJINUL LIBERTĂȚII Șl INDEPENDENTEI 
FIECĂREI NAȚIUNI

Lupta pentru apărarea independenței și suveranității popoarelor, 
pentru respectarea dreptului lor sacru la existență de sine stătătoare 
reprezintă una din coordonatele principale ale politicii externe a Româ
niei socialiste, care militează cu fermitate și consecvență pentru afir
marea principiilor noi de relații intre state.

O grăitoare imagine a sentimentelor de stimă și apreciere față de Partidul 
Comunist Român, de secretarul său general, intilnită pretutindeni de-o 

lungul recentului itinerar african

politic, economic, tehnico-științific 
și cultural — cu peste 100 de țări în 
curs de dezvoltare.

• In ultimii ani au fost încheiate 
aproximativ 100 de acorduri guver- 
namentale și înțelegeri de coope
rare cu aceste țări.

• România a realizat, in comun, 
cu țările în curs de dezvoltare peste 
130 de obiective economice impor
tante.
• în aceste țări au fost create 

peste 30 de societăți mixte în do
meniile industriei, agriculturii, con
strucțiilor, transporturilor etc.

• în instituțiile de învățămînt 
superior din țara noastră învață 
peste 15 000 de studenți, proveniți 
in marea lor majoritate din țările 
in curs de dezvoltare.

0 Mii de specialiști români acor
dă asistență tehnică in țări din 
Asia, Africa și America Latină.

Ca țară in curs de dezvoltare, România socialistă acționează cu 
consecvență și fermitate pentru înlăturarea decalajelor economice din
tre state, a inechităților flagrante din lumea contemporană, în vederea 
făuririi unei noi ordini economice mondiale.

0 Programul de acțiune elaborat 
de Congresul al XI-lea al P.C.R., 
măsurile preconizate in documen
tul „Poziția României cu privire la 
instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale" prezentat la 
sesiunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. din septembrie 
1975 vizează, în esență, înfăptuirea 
următoarelor obiective majore :

— respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi pe deplin stăpin pe 
bogățiile naționale și a le folosi in 
interesul propriu ;

— asigurarea accesului larg, 
nestînjenit al țărilor în curs de dez

ACȚIUNI PERSEVERENTE, CHEMARE ÎNFLĂCĂRATĂ LA ÎNTĂRIREA 
UNITĂȚII DE LUPTĂ A TUTUROR FORȚELOR PROGRESISTE
Partidul Comunist Român, România socialistă militează cu con

secvență și fermitate pentru întărirea unității și coeziunii tuturor for
țelor sociale progresiste, democratice ale lumii contemporane, ca factor 
determinant al progresului societății, al apărării independenței și su
veranității națiunilor, al soluționării in interesul tuturor popoarelor 
a marilor probleme ale contemporaneității.

O Acționînd neabătut pentru în
tărirea legăturilor de prietenie și 
solidaritate cu toate partidele co
muniste și muncitorești, pentru rea
lizarea unei unități de tip nou, pe 
baza dreptului fiecărui partid de 
a-și elabora de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revolu
ționară, P.C-R. dezvoltă relații cu 
90 de partide comuniste de pe toate 
continentele.

I--------------------------------------- -------------------------

ÎNCETAREA cursei înarmărilor, realizarea dezarmării
Dezideratele tuturor popoarelor spre făurirea unei lumi fără arme 

și fără războaie și-au găsit in tovarășul Nicolae Ceaușescu un expo
nent inflăcărat, un militant neobosit. In rapoartele prezentate la con
gresele partidului, in mesaje și interviuri, cu prilejul contactelor la 
nivel inalt, inclusiv in cursul recentei solii de pace și colaborare in 
țări africane, președintele României a pledat cu mare forță de convin
gere pentru cauza dezarmării.

O Convocarea și organizarea se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. din mai-iunie 1978 repre
zintă rodul unei inițiative a Româ
niei, împreună cu alte țări în curs 
de dezvoltare și nealiniate.

0 în „Hotărîrea C.C. al P.C.R. 
privind poziția României in pro
blemele dezarmării, și in primul 
rind ale dezarmării nucleare", din 
aprilie 1978, in multiple alte docu
mente ale partidului și statului nos
tru au fost reafirmate propunerile 
de dezarmare ale României : 

voltare la cuceririle științei și teh
nicii ;

— promovarea unui comerț in
ternațional liber, fără bariere și 
discriminări, care să slujească dez
voltării ;

— soluționarea echitabilă a pro
blemei materiilor prime, a crizei 
alimentare și energetice ;

— instituirea unui sistem mone
tar internațional pe baze stabile, in 
interesul tuturor țărilor ;

— sporirea ajutorului acordat ță
rilor slab dezvoltate etc.

O Ca membră cu drepturi de
pline a „Grupului celor 77“, or

0 Pronunțîndu-se pentru unita
tea tuturor detașamentelor clasei 
muncitoare, partidul nostru între
ține, de asemenea, relații cu 23 de 
partide socialiste sau social-demo- 
crate.

O în același timp, P.C.R. întreți
ne relații de colaborare cu 53 
partide de guvemămint și 21 alte 
partide și organizații progresiste 
din țările în curs de dezvoltare,

— „înghețarea1* * cheltuielilor mili
tare, precum și a efectivelor mili
tare și trecerea la reducerea lor 
treptată, astfel îneît, pină în 1985, 
să se efectueze reduceri de 10—15 
la sută față de anul 1978 ;

— asumarea de către toate statele 
a angajamentului ferm de a nu 
mai amplasa noi trupe și arma
mente pe teritoriul altor state ;

— reducerea treptată a activității 
blocurilor militare, ca măsură tran
zitorie spre desființarea lor simul
tană ; 

0 Noile principii și-au găsit con
sacrarea în zeci de tratate, de
clarații solemne comune, declarații 
comune, acorduri generale de 
cooperare semnate în ultimii ani 
de România, cu prilejul vizitelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
peste hotare sau al vizitelor unor 
șefi de state sau de guverne la 
București.
• Adăugîndu-se documentelor 

încheiate pină acum, cele șase tra
tate de prietenie și cooperare — cu 
Gabonul, Angola. Zambia, Mozam- 
blc, Burundi, Sudan — semnate cu 
prilejul noii solii de pace, prietenie 
și colaborare a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe continentul african 
reprezintă un nou și important 
aport la generalizarea acestor prin
cipii în viața internațională.

0 România întreține in prezent 
legături de colaborare — pe plan

ganizație care reunește cvasitotali- 
tatea țărilor în curs de dezvoltare, 
România desfășoară o activitate 
rodnică, materializată în numeroase 
propuneri și inițiative concrete.

0 Constituirea Comitetului ple
nar al O.N.U. pentru noua ordine 
economică internațională este re
zultatul inițiativei unui grup de 
țări în curs de dezvoltare, între 
care și România.

0 în cursul recentului itinerar 
pe continentul african a fost reafir
mată necesitatea întăririi unității și 
solidarității țărilor în curs de dez
voltare pentru a asigura reușita 
apropiatei sesiuni U.N.C.T.A.D. de 
la Manila și a sesiunii speciale, din 
1980 a O.N.U., rod al unei inițiative 
a României împreună cu alte state 
ale „Grupului celor 77“.

precum și cu 6 mișcări de eliberare 
națională.

0 O contribuție decisivă la dez
voltarea relațiilor internaționale ale 
partidului și statului nostru au 
avut-o și o au numeroasele întîlniri 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
la București sau în străinătate, cu 
conducători ai partidelor comuniste 
și muncitorești, ai partidelor socia
liste, social-democrate și altor orga
nizații politice progresiste din țări 
occidentale, cu șefii partidelor de 
guvernămînt din tinerele, state in
dependente, cu lideri ai mișcărilor 
de eliberare.

— realizarea dezangajării mili
tare la frontierele dintre state, 
acordindu-se prioritate măsurilor 
vizînd dezangajarea militară in Eu
ropa și trecerea la dezarmarea pe 
continent :

— încetarea cursei înarmărilor 
nucleare și crearea condițiilor tre
cerii la dezarmare nucleară ;

— încetarea producției, elimi
narea din dotarea forțelor militare, 
interzicerea folosirii și scoaterea în 
afara legii a oricăror arme de 
exterminare în masă ;

în semn de profundă prețuire a 
poziției României, a președintelui 
său in problema dezarmării, ca și 
in celelalte mari probleme ale lu
mii, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
i-a fost înminată, in aceste zile, o 
plachetă omagială de aur din 
partea Republicii San Marino.

Desen de Mihail GION

CONSOLIDAREA CURSULUI SPRE DESTINDERE, 
SECURITATE Șl PACE IN EUROPA Șl IN LUME

In întreaga sa politică externă, România socialistă militează 
necontenit pentru înseninarea climatului internațional, pentru consoli
darea și întărirea cursului spre destindere, pentru edificarea unei 
securități trainice in Europa, ca o componentă organică — așa cum s-a 
arătat și in cursul vizitei in Africa — a securității pe întreg globul.

0 Acționînd cu hotărîre pentru 
aplicarea integrală în viață a pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki, România a adus o contribu
ție importantă la desfășurarea reu
niunii general-europene de la Bel
grad și la cele trei reuniuni de 
experți — de la Bonn, Montreaux 
și La Valletta — consacrate unor 
aspecte concrete ale colaborării 
dintre statele continentului și în
făptuirii securității europene.

0 Țara noastră consideră că este 
necesară pregătirea temeinică, încă 
de pe acum, a reuniunii general- 
europene de la Madrid, din 1980, 
pentru a se putea obține un progres 
mai substanțial în realizarea do
cumentelor de la Helsinki. în mod

ERADICAREA ULTIMELOR BASTIOANE
ALE COLONIALISMULUI,

A POLITICII RASISTE Șl DE APARTHEID
România sprijină consecvent lupta pentru eradicarea ultimelor 

vestigii ale colonialismului. Pozițiile principiale și ferme ale țării noas
tre, reafirmate cu putere in cursul istoricei călătorii pe pămintul Africit, 
se bucură de o largă prețuire pe plan internațional.

0 România a inițiat sau a fost 
coautoare a unui șir de rezoluții 
adoptate în ultimul timn de Consi
liul de Securitate și Adunarea Ge
nerală a O.N.U. privind :

— condamnarea politicii de 
apartheid a regimului de la Pre
toria ;

— respingerea perpetuării ocupa
ției ilegale a Namibiei de către 
Africa de Sud : sprijinirea luptei 
poporului namibian, condusă de 
S.W.A.P.O. ; 

deosebit, România apreciază că 
trebuie acționat pentru trecerea la 
măsuri concrete de dezangajare mi
litară și dezarmare, fără de care 
nu se pot concepe o securitate și 
cooperare pe continent și pe arena 
internațională.

0 Eforturi susținute a desfășurat 
și desfășoară țara noastră pentru 
crearea de zone de înțelegere și 
pace, militind Îndeosebi pentru 
crearea unei asemenea zone în 
Balcani, ca o contribuție concretă la 
cauza securității europene.

0 România se pronunță pentru 
realizarea unei colaborări mai strin- 
se cu țările dunărene, inclusiv în 
scopul folosirii mai bune a Dunării.

— legitimitatea luptei poporului 
Zimbabwe de a-și ciștiga dreptul 
inalienabil la independență.

0 România face parte din Con
siliul O.N.U. pentru Namibia.

0 La Luanda, Lusaka și Maputo, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
întîlniri cu liderii mișcărilor de 
eliberare din Namibia, Rhodesia și 
Africa de Sud, reafirmînd sprijinul 
României pentru înfăptuirea țelu
rilor acestor mișcări pe toate căile, 
inclusiv lupta armată.

TELEGRAME EXTERNE
Solidaritate cu lupta poporului 

din Nicaragua
Conferința internațională de Ia Ciudad de Panama

CIUDAD DE PANAMA 30 (Ager- 
pres). — în capitala Republicii Pana
ma continuă lucrările conferinței in
ternaționale de solidaritate cu lupta 
poporului din Nicaragua împotriva 
dictaturii lui So.moza. La dezbateri 
participă delegați din peste 50 de 
state de pe diferite continente și re
prezentanți a numeroase organizații 
internaționale. în luările de cuvînt, 
participanții și-au exprimat solidari
tatea cu lupta Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională și au formulat

critici la adresa unor țări pentru spri
jinul pe care acestea îl acordă dicta
turii lui Somozâ.

★
MANAGUA 30 (Agerpres). — în 

orașul Leon, situat la 90 km de Ma
nagua, s-au înregistrat noi ciocniri 
intre Garda Națională somozistă și 
Frontul Sandinist de Eliberare Națio
nală (F.S.L.N.) din Nicaragua. Cele 
mai violente lupte au avut loc în car
tierul San Felipe.

H H B S H H ■
Convorbirile la nivel înalt 

greco-bulgare
ATENA 30 (Agerpres). — în Insula 

Corfu au luat sfirșit, luni, convor
birile dintre Todor Jivkov, președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia, aflat în vizită oficială in 
Grecia, și primul ministru al țării- 
gazdă, Constantin Caramanlis. Au fost 
examinate perspectivele dezvoltării 
colaborării bilaterale în diferite do
menii, s-au trecut in revistă unele 
probleme actuale internaționale. în 
acest cadru, a fost subliniată dorința 
comună a celor două țări de a-și 
aduce contribuția la consolidarea 
păcii, securității, înțelegerii recipro
ce, a bunei vecinătăți și colaborării 
în Balcani — relevă agenția B.T.A.

■ ■ ■ @ n s
Iranul își va reduce 

forțele armate
TEHERAN 30 (Agerpres). — Abbas 

Amir Entezam, vicepremier și purtă
tor de cuvint al guvernului iranian, 
a anunțat, in cadrul unei conferințe 
de presă, că forțele armate iraniene 
vor fi „reduse considerabil". El a 
reafirmat dorința guvernului ca Ira
nul să nu-și mai asume rolul de 
„jandarm în regiunea Golfului" și 
nici în Oceanul Indian. Referindu-se 
la contractele militare externe ale 
fostului regim, Entezam a afirmat 
că ele „au fost pentru moment sus
pendate și că guvernul studiază un 
plan general pentru înlocuirea aces
tora cu contracte pentru construirea 
de noi obiective economice indus
triale și agricole".

■ ■■■■■■ ■ ■■■■■■■■□■■■
agențiile de presă transmit:

Secretarul general al 
O.N.U. la Beijing. La Beijing 
au avut loc luni convorbiri între mi
nistrul afacerilor externe al R. P. 
Chineze, Huang Hua, și secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, 
aflat în vizită în capitala chineză, în 
cadrul unui turneu pe care il între
prinde într-o serie de țări din Asia.

Ședința unei comisii a 
C.A.E.R. Recent> a avut l°c în R.D.G. 
ședința a 50-a a Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru industria de 
petrol și gaze la care au participat 
delegații din țările membre ale 
C.A.E.R., precum și o delegație 
din R.S.F. Iugoslavia. Comisia a

analizat rezultatele activității de 
colaborare multilaterală desfășura
tă în anul 1978 și a stabilit 
direcțiile viitoare ale acestei activi
tăți. Ședința a fost prezidată de tova
rășul Vasile Patilineț, ministrul mi
nelor, petrolului și geologiei, pre
ședintele Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru industria de petrol 
și gaze. Lucrările comisiei s-au desfă
șurat intr-o atmosferă prietenească și 
de Înțelegere reciprocă.

HotârirC. Un Puriator de cu
vint al Ministerului de Externe egip
tean, citat de agenția M.E.N., a 
anunțat, luni, că Egiptul a hotărit să 
rupă relațiile diplomatice cu Iranul, 
ca urmare a deciziei similare adop
tate de guvernul iranian.

Plenara Consiliului Na
țional al P.A.I.G.C. La Bissau 
au avut Ioc lucrările plenarei Consi
liului Național al Partidului African al 
Independenței din Guineea-Bissau și 
Insulele Capului Verde (P.A.I.G.C.), 
consacrate dezbaterii unor probleme 
privind întărirea rîndurilor partidului, 
activitatea organizațiilor de masă. 
Rezoluția adoptată de plenară subli
niază rolul conducător al P.A.I.G.C.

Premierul spaniol la Al
ger. Președintele guvernului spa
niol, Adolfo Suarez, care a sosit luni 
la Alger intr-o vizită oficială, a con
ferit cu primul ministru algerian, 
Mohamed Benahmed Abdelghanl. 
Convorbirile au fost consacrate exa
minării evoluției relațiilor bilaterale 
și unor probleme internaționale de 
interes comun.
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