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IN PREZENTA tovarășului nicolae ceaușescu
Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU,

ieri a avut loc in Capitală

ADUNAREA FESTIVĂ

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au participat, marți după-amiază, la 
adunarea festivă consacrată zilei de 1 Mai, Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc.

Intr-o impresionantă unitate si vi- lor împliniri, al istoricelor izbînzl In 
brantă trăire patriotică, toti fiii tării ' edificarea noii. orînduiri — prinosul 
au adus — în această zi de scumpă lor de caldă recunoștință eroicului 
sărbătoare, de strălucit bilanț al mari- nostru partid comunist, continuatorul

celor mal Înaintate tradiții ale luptei 
revoluționare duse de poporul român, 
forța politică conducătoare a socie
tății, inima puternică, veșnic tînără 
a națiunii. In același timp, ei și-au 
îndreptat aîndurile pline de dragoste 
și stimă spre conducătorul iubit, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care și-a 
dedicat întreaga viată, gîndirea și 
fapta revoluționară cauzei nobile a 
partidului, patriei și poporului, bine
lui și fericirii națiunii, Înfloririi con
tinue a României, în deplină liber

tate și independentă, triumfului 
idealurilor socialismului si păcii. /

Aceste înalte gînduri și simțămin
te și-au găsit o vie și pregnantă ex
presie în primirea însuflețită făcută 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei ^jElena Ceaușescu de mi
ile de bucureșteni prezenți în 
Parcul Tineretului, care au aclamat 
îndelung pentru partid și secretarul 
său general, pentru patria noastră
(Continuare în pag. a IV-a)

Sub faldurile sărbătorești 
ale Zilei Muncii

Patria și-a îmbrăcat haine de 
sărbătoare. Cugetul unui întreg 
popor, simțirea unui întreg popor 
sînt puternic străluminate de bucu
ria cu care intîmpinăm cea dinții 
zi de mai.

E Ziua Muncii, o zi simbolică in 
care se reflectă toate zilele și 
nopțile de muncă ale țării. Pentru 
că, an de an, această zi prilejuieș
te un bogat bilanț al noilor noas
tre izbînzi, al tuturor marilor noas
tre împliniri. Sub faldurile sărbăto
rești ale primei zile de mai se re
varsă gîndurile țării, idealurile ță
rii, voința întregii noastre națiuni 
de a înfăptui exemplar cuteză
toarele obiective stabilite de Con
gresul al Xlll-lea a! partidului, de a 
transpune în rodnice fapte ideile și 
orientările ctitorului României noi, 
socialiste, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, t o v a r ă ș u I 
Nicolae Ceaușescu.

E 1 Mai ! O zi de sărbătoare ce 
se integrează firesc în șirul mari
lor sărbători ale țării. O zi de isto
rie dintr-un lanț de momente isto
rice bogate în semnificații profunde, 
ce unesc peste timp, ca un arc de 
triumf, eroicele fapte *isăvîrșite  de 
înaintași cu mărețele victorii dobîn- 
dite de popor în dezvoltarea eco
nomică și socială a patriei, în edi
ficarea noii ' societăți socialiste și 
comuniste pe pămîntul României.

Cu patru decenii în urmă, în 
primăvara anului 1945, poporul ro
mân sărbătorea primul 1 Mai liber. 
Era momentul marilor speranțe. Nu
mai cîteva zile despărțeau ome
nirea de victoria definitivă împo
triva hitlerismului. Această victorie 
avea să fie și a noastră, pentru că 
țara întreagă se afla angajată, 
alături de Uniunea Sovietică, de 
celelalte forțe ale coaliției antihitle
riste, în marea bătălie a popoare
lor pentru libertate și o viață nouă. 
Țara întreagă dăduse grele jertfe 
umane și materiale pentru ca 
această izbîndă să se împlinească. 
In același timp, națiunea română 
se afla angajată într-un vast pro
ces înnoitor. Un proces revoluțio
nar ce avea să schimbe din teme
lii societatea românească, să pună 
bazele făuririi unei noi orînduiri so
ciale în patria noastră. Partidul 
Comunist Român, hotărît să apere 
cu orice preț cuceririle revoluțio
nare de la 23 August 1944, activi; 
zase în jurul său toate clasele și 
categoriile sociale, realizase unita
tea de acțiune a întregului nostru 
popor în lupta pentru înfăptuirea

sarcinilor imediate și de perspec
tivă ce se aflau în fața țării.

Atunci, Ia 1 Mai 1945, se nășteau 
speranțe, se conturau năzuințe. 
Țara își proiecta peste timp mari 
deveniri.

Acum, la 1 Mai 1985, proiectele 
au devenit realități. Chipul țării 
este, azi, aureolat de mari certitu
dini. Vom aniversa în curînd două 
decenii de la Congresul al 
IX-lea al partidului, Vom sărbători, 
deci, anii rodnici ai „Epocii 
Ceaușescu" - uriaș proces revo
luționar al construcției prin popor,

Desen de GH. CALARA$U

sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a unei societăți pentru 
întregul popor. Bilanțul pe care îl 
prezintă țara la 1 Mai 1985 nu 
poate fi despărțit de mărețele în
făptuiri din acești 20 de ani care 
s-au dovedit a fi cei mai rodnici 
din întreaga istorie a românilor. 
Nu poate fi despărțit de toate epo
calele împliniri din acești ani, în 
mod fundamental legate de gîn
direa cutezătoare, de fapta eroică, 
de înflăcăratul patriotism și profun-

(Continuare în pag. a IV-a)
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Inimii îi spun : Din pur cuvînt
Și din soarele acestei zile iscă flori 
Și cunună fii și flamură și cînt 
Ceasului sărbătorit de muncitori

SĂRBĂTOARE
Liberi și stă pini și demni in țară 
Toți ca unul viitorul făurim
Ne e forța un stejar în primăvară 
Iară zborul ne e crezul unanim

Inimii îi spun : Din plaiul strămoșesc
In aleasa, mîndra zi de mai
Floare fii și porumbel de pace, românesc
Pentru-ai muncii fii pe liber plai

Sub un cer senin și liber și curat
Mîinile cu flori le-nalț spre soare 
întru muncă, întru țară și-ntru-ntîiul ei Bărbat 
Ctitorindu-i împlinirea viitoare.

Florentin POPESCU
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IDEALURILE MĂREȚE ALE MUNCII, UNITĂȚII, INDEPENDENȚEI

Șl LIBERTĂȚII, ALE PĂCII Șl PRIETENIEI ÎNTRE POPOARE
-prezențe supreme pe flamurile sărbătorești ale lui iNTll MAI

Pentru a 96-a oarâ, oamenii muncii din țara noastră săr
bătoresc azi, alături de toți cei ce muncesc din lumea întrea
gă, Ziua muncii, Ziua solidarității și frăției muncitorilor de pre
tutindeni. Acest al 96-lea 1 Mai muncitoresc, sărbătorit acum in 
țara noastră, reprezintă un ilustrativ atestat al vechimii mișcării 
noastre muncitorești, al atașamentului său nestrămutat față de 
idealul socialist, al rădăcinilor sale adinei in pâmintul româ
nesc. Acest al 96-lea 1 Mai constituie, deopotrivă, o mărturie 
nepieritoare a combativității revoluționare a clasei noastre 
muncitoare, a hotăririi sale de luptă spre a-și croi sieși 
și întregului popor un nou destin, spre a clădi o lume mai bună 
și mai dreaptă. După cum istoria sărbătoririi zilei de 1 Mai 
ilustrează consecvența cu care clasa muncitoare a militat pen
tru apărarea păcii, împotriva militarismului și a războiului, pen
tru o lume a prieteniei, înțelegerii și colaborării intre națiuni. 
In cele ce urmează, vom alege din marea cronică a sărbăto
ririi zilei de 1 Mai citeva file ilustrind adevărul că Intiiul de 
Mai a fost mereu o zi de luptă revoluționară, de puternică afir
mare a energiilor și abnegației revoluționare a clasei munci
toare, o zi in care s-a ilustrat cu putere faptul că in muncito
rime poporul nostru avea stegarul neînfricat al marilor sale 
idealuri : cele ale libertății, păcii și progresului social, ale cau
zei socialismului.

„Adevărata manifestare a păcii

și frăției între popoare66
Cînd, la sărbătoarea primu

lui 1 Mai. cel al anului 1890, 
cinci mij de muncitori au mani
festat pe străzile Bucureștilor, 
cu steaguri roșii și tricolore, 
intonind cîntece patriotice și 
revoluționare, ziarul socialist 
„Munca-* nota cu îndreptățire : 
„In această zi s-a arătat că un 
alt partid s-a ridicat in tară, că 
o altă clasă de oameni cere 
dreptul la viață politică și so
cială și, in sfîrșit, că partidul 
muncitorilor are temeinice baze 
și adinei rădăcini împlintate în 
inima poporului".

Iar anii care au urmat, în 
care șirurile demonstrațiilor de 
1 Mai ău fost mereu mai largi, 
mai numeroase, au confirmat 
acest adevăr.

„Noroadele prin cugetare / In 
ziua asta-și dau cuvint / Să l'ie 
pace pe pămînt". Aceste ver
suri apărute intr-o publicație 
socialistă de 1 Mai surprind un 
alt înțeles pe care muncitori
mea noastră l-a dat acestei zile 
— o zi de luptă pentru pace, de 
afirmare a voinței ei ca intre 
popoare să se instaureze relații 
de prietenie, bună vecinătate și 
conlucrare. Se ilustra, astfel, 
convingerea nutrită de timpuriu

1939: „Armata muncii este

în permanență armata țării66
în perioada interbelică și cu 

deosebire după instaurarea 
hitlerismului la putere in Ger
mania, ziua de 1 Mai a devenit, 
totodată, o zi de luptă împotri
va fascismului, de afirmare 
hotărită a voinței clasei mun
citoare de a se împotrivi ascen
siunii acestuia spre putere, de a 
uni in jurul său toate forțele 
patriotice, democratice, progre
siste intr-un larg front popu
lar antifascist. Se dovedea ast
fel. o dată mai mult, că idealu
rile muncitorimii erau idealu
rile poporului, că lupta sa era 
purtată în numele aspirațiilor 
și intereselor supreme ale na
țiunii. Așa precum, cu străluci

de proletariatul român că mun
citorii, făurarii atîtora dintre 
bunurile materiale ale omenirii, 
aveau și dreptul și datoria să 
se afle in fruntea luptei pen
tru ca să nu fie primejduit pa
trimoniul de valori născut din 
truda atitor generații, să stea 
în primele rînduri ale efortu
rilor pentru ca energiile și pu
terile creatoare ale popoarelor 
să fie așezate în folosul creației 
pașnice, al binelui omului.

O convingere aflată statornic 
Ia temelia luptei muncitorimii 
și afirmată statornic la fiecare 
1 Mai. Precum în anul 1891 cînd 
chemarea de 1 Mai sublinia : 
„în această zi, muncitorii de pe 
diferite continente (...) întind 
miinilc peste granițe unii spre 
alții, pentru o strîngere fră
țească, 1 Mai fiind prima zi și 
adevărata manifestare a păcii, 
iubirii și frăției între popoare". 
Precum în anul 1913, cînd în 
manifestul de 1 Mai cuvinte 
vibrante îndemnau : „Veniți 
muncitori ai Capitalei, cu toții, 
pentru ca laolaltă să facem să 
răsune glasul nostru (...), să ne 
ridicăm împotriva militarismu
lui și războiului".

re. a probat-o luminoasa zi de 
1 Mai 1939.

Ziua de 1 Mai a acelui an 
s-a încrustat adînc în inimi și 
in conștiințe. Pentru că atunci, in 
acea primăvară în care pe cerul 
Europei și al lumii se strîngeau 
tot mai amenințători norii negri 
ai războiului, pregătit cu febri
litate de Reichul nazist, clasa 
noastră muncitoare. poporul 
român au oferit un strălucit 
exemplu de curaj și de abne
gație revoluționară, de hotărîre 
de luptă pentru salvarea inte
grității teritoriale și indepen
dentei patriei. La chemarea 
partidului comunist au răspuns 
in acea zi zeci și zeci de mii 
de oameni ai muncii, în Capi-

Tovarâșul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu (Petrescu) în anul 
1939, bnul marii demonstrații antifasciste și antirăzboinice de la 1 Mai, în 

organizarea și desfășurarea căreia au avut o contribuție de seamă

tală și in alte 80 de orașe ale 
țării, arătînd. așa cum scria 
„Scinteia" ilegală, „cit de adîn- 
că este indignarea poporului 
român împotriva fascismului", 
în Capitală, în acea zi, circa 
douăzeci de mii de muncitori, 
tineri și vîrstnici, bărbați și fe
mei, comuniști, socialiști și so- 
cial-democrati. au transformat 
străzile bucureștene, așa cum 
remarca un raport al Siguran
ței, într-un „cîmp de manifes
tație revoluționară". Au fost 
înscrise atunci pe mari placarde 
și s-au făcut auzite în acea zi 
lozinci care dădeau glas adevă
ratei stări de spirit a poporului, 
simțămintelor care stăpîneau 
cugetele și inimile muncitorimii 
noastre : „Jos fascismul „Jos 
Garda de Fier !“. „Trăiască de
mocrația !“, „Trăiască pacea !“, 
„Trăiască independența națio
nală a țării !“, „Să apărăm gra
nițele împotriva agresorului 
bitlerist 1", „Vrem România li
beră și independentă !“. Măre
ția acelei zile de neuitat a fost 
sporită de participarea a mii 
și mil de oameni la depunerea 
unei coroane de flori la Mor- 
mîntul Eroului Necunoscut din 
Parcul Libertății — gest simbo
lic. cu valoarea unui legămînt : 
acela de a păstra neștirbită 
moștenirea înaintașilor, de a 
apăra istoricele cuceriri ale po
porului, dobîndite prin truda, 
lupta șl jertfa a nenumărate 
generații.

Marile resurse de energie re
voluționară ale muncitorimii 
noastre, atașamentul său nestră
mutat fată de supremele idea
luri naționale, puternica sa ho- 
tărîre de luptă antifascistă, 
strălucit ilustrate în eroica zi de 
1 Mai 1939, și-au săpat . adine 
făgaș în inima Și conștiința 
tării, ilustrind adevărul că. așa 
cum scria în epocă ziarul 
„Timpul", „armata muncii esle 
în> permanență armata țării". 
Caracterul impunător și comba
tiv al acestor mari demonstrații 
antifasciste și antirăzboinice a 

impresionat profund opinia pu
blică internațională, care le-a 
apreciat ca una din cele mai 
mari manifestări antifasciste 
din Europa din perioada post- 
muncheneză, ca o expresie a 
hotăririi poporului român de a 
se împotrivi fascismului, agre
siunii, războiului. Elogiind ati
tudinea muncitorimii române, 
presa internațională a vorbit 
atunci despre drapelul de luptă 
antifascistă înălțat de clasa 
noastră muncitoare.

1 Mai 1939 s-a înscris în isto
ria patriei ca o strălucită biru
ință politică a partidului nostru 
comunist. Pentru că partidul a 
fost forța care a pregătit și mo
bilizat Ia acțiune unită clasa 
muncitoare, imprimînd mani
festațiilor . un caracter impună
tor și combativ. Pentru că ale 
partidului erau chemările pa
triotice. revoluționare, de luptă 
hotărită . antifascistă și antirăz
boinică înscrise pe placarde ori 
scandate de mii și mii de 
glasuri..

Un rol determinant în pregă
tirea și desfășurarea marilor

„Cu fața către viitor66
1 Mal 1939 — momentul am

plei manifestații antifasciste și 
antirăzboinice, la a cărei orga
nizare, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o contribu
ție remarcabilă a adus to
varășa Elena Ceaușescu (Pe
trescu) — a însemnat o mare lec
ție pentru perioada care a ur
mat, arătînd forța unității mun
citorești, nevoia acțiunii unite 
a tuturor forțelor progresiste, 
democratice, antifasciste. -A în
semnat un important moment 
pe drumul sprș unitatea de 
luptă proletară, drum pe care 
avea să-l încunune un alt 1 
Mai. cel al anului 1944. Era 
atunci un moment decisiv pen
tru țară. înțelegînd comanda

manifestații antifasciste și anti
războinice organizate în urmă 
cu 46 de ani în Capitală, ală
turi de alț.i militanți de seamă 
ai partidului, l-a avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Din per
spectiva anilor, contribuția sa la 
reușita acelei viguroase acțiuni 
revoluționare ne apare încărcată 
de profunde semnificații. Ea 
stă mărturie consecvenței gîn- 
dului și faptei conducătorului 
partidului și statului nostru, a 
unei superioare înțelegeri a 
marii forțe a unității muncito
rești. a unității tuturor oameni
lor muncii. înțelegere care s-a 
aflat la temelia întregii sale 
lupte din anii ilegalității pentru 
unirea energiilor proletare în
tr-un unic șuvoi. înțelegere în 
care își află izvorul ampla ac
tivitate desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cu deosebire 
în anii de după Congresul al 
IX-lea al partidului, pentru ci
mentarea necontenită a unității 
națiunii noastre, chezășie a tu
turor izbînzilor in opera de edi
ficare socialistă și comunistă a 
tării.

mentele majore ale momentu
lui, consecvent obiectivelor pe 
care le stabilise și le propusese 
forțelor politice patriotice încă 
de la începutul războiului ai.îi- 
sovietic, Partidul Comunist 
Român și-a intensificat efortu
rile pentru unirea pe o sin
gură platformă de luptă a for
țelor vii, sănătoase ale neamu
lui, considerînd că ea trebuie 
să se întemeieze pe unitatea de 
acțiune muncitorească. Stră
duințele depuse de partid au 
dat roade în primăvara lui 1944, 
cînd. prin înțelegerile dintre 
P.C.R. și P.S.D., s-a încheiat 
Frontul Unic Muncitoresc, nu
cleul în jurul căruia s-au în
mănuncheat toate forțele poli

tice patriotice, democratice, an
tifasciste, ceea ce a asigurat 
triumful glorioasei revoluții din 
August 1944.

O adevărată oglindă a uriașe
lor energii. pe care le descătu
șase revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă 
și antiimperialistă a reprezen
tat-o ziua de 1 Mai 1945. Pri
mul 1 Mai liber. Vreme de li 
ore prin fața tribunei înălțate 
în inima Capitalei au trecut 
șirurile nesfîrșite de oameni ai 
muncii. Dînd glas satisfacției 
și mîndriei patriotice că prin 
potențialul său militar, econo
mic și uman, angajat în în

Anii „Epocii Nicolae Ceaușescu66 

— anii celor mai mărețe 

înfăptuiri
Atunci, la 1 Mai 1945, țara se 

afla cu fața spre viitor. Un vi
itor pe care avea să-1 clădească 
prin efort susținut, prin amplă 
încordare de energii, biruind 
greutăți nemăsurate, cicatrizind 
treptat rănile războiului, reclă
dind fabrici și uzine, poduri și 
orașe, edificînd o. lume nouă, 
socialistă. De aceea, fiecare 1 
Mai avea să înscrie în bilanțu
rile sale noi și noi izbînzi, tot 
atiția pași pe calea construirii 
noii societăți. Iar cele mai am
ple, cele mai strălucite aveau 
să fie cele ale epocii inaugurate 
în 1965 de' istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, epocă pe 
care poporul a înscris-o în 
inimi și conștiințe cu numele 
ctitorului noului destin al țării, 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

An de an, în raportul munci
toresc al ț.ării și-au înscris nu
mele noi și noi întreprinderi, 
uzine, schele petroliere, noi și 
noi capacități de producție. Do
vadă că în toți acești ani a con
tinuat cu neabătută consecventă 
politica de industrializare so
cialistă a țării, datorită că
reia s-a asigurat în aceste două 
decenii dezvoltarea în ritmuri 
înalte a forțelor de producție, 
a avuției naționale — temelia 
trainică a propășirii tării, a in
dependentei și suveranității 

Secvențe din cronica sărbătoririi zilei de 1 Mai : In stingă - 1 Mai 1936 ; în dreapta sus - 1 Mai 
1892 ; în dreapta jos - primul 1 Mai liber, 1 Mai 1945

tregime în slujba frontului 
antihitlerist, România se situa 
pe locul al patrulea în cadrul 
coaliției antifasciste, adueîndu-și 
o contribuție de preț la grăbi
rea sfîrșitului războiului, Re- 
afirmînd hotărîrea sa ca, sub 
conducerea partidului, să înain
teze neabătut pe făgașul inau
gurat în august 1944. înfăptuind 
noi și profunde transformări 
revoluționare în viața social- 
economică ,și politică a patriei. 
De aceea îndreptățită a fost 
aprecierea făcută în urmă cu 
patru decenii, că la 1 Mai 1945 
poporul român a manifestat 
„cu fața către viitor".

sale. Dovadă că în toți acești 
douăzeci de ani au fost racor
date, cu exemplară stăruință, 
la pulsul unei vieți industriale 
dinamice, efervescente toate 
județele țării, creîndu-se astfel 
condițiile propice progresului 
accelerat al tuturor zonelor pa
triei, ale afirmării plenare a 
personalității, vocațiilor și apti
tudinilor creatoare ale tuturor 
fiilor țării, fără deosebire de 
naționalitate.
.An de an, în bilanțul mun

citoresc de 1 Mai — mereu mai 
bogat, mereu mai cuprinzător — 
se descifrează semnele clare ale 
amplei bătălii declanșate și pur
tate cu pilduitoare consecvență 
pentru introducerea progresului 
tehnic, a cuceririlor celor mai 
recente ale revoluției științifi- 
co-tehnice, pentru dezvoltarea 
ramurilor de vîrf, apte să asi
gure fructificarea cu maximum 
de randament a resurselor noas
tre materiale, pentru realizarea 
unei producții de înaltă compe
titivitate, pentru o eficientă 
economică superioară.

Regăsim, de asemenea. în ra
portul de _muncă al tării, înfă
țișat în sărbătoreasca zi a în- 
tîiului de Mai, adevărul că în 
acești ani atît de rodnici, în 
România s-a făurit un larg ca
dru democratic, profund origi

nal, care asigură participarea 
nemijlocită a tuturor cetățeni
lor patriei la conducerea socie
tății, la soluționarea tuturor 
problemelor grandioasei opere 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comu
nism. După cum in cuvintele 
„Ceaușescu și poporul". „Parti
dul — Ceaușescu — România" 
— scandate Ia adunările festi
ve de 1 Mai — descifrăm o 
allă realitate definitorie a aces
tor ani : unitatea de gindire și 
simțire. de voință si de 
acțiune a întregii noastre na
țiuni în jurul partidului, al se
cretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
osmoza puternică ce unește în
tr-o unică, mare și puternică 
familie pe toți fiii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, în
crederea cu care întregul popor 
își înconjoară conducătorul iu
bit și cutezător, hotărîrea de a-1 
urma neabătut, înălțînd țara pe 
noi culmi de frumusețe și mă
reție.

Sint adevăruri cărora sărbă
torirea în acest an, de întreg 
poporul, într-o atmosferă de 
puternică angajare patriotică, 
revoluționară, a împlinirii a 
două decenii de la alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în fruntea partidului. Ie dă o 
nouă strălucire, adăugind la 
cununa împlinirilor' de pînă 
acum noi și rodnice înfăptuiri, 
rod nemijlocit ai muncii c-ea- 
toare, pline le dăruire a tutu
ror fiilor pămintulv.i românesc, 
fără deosebire de naționalitate.

1 Mai 1985 află poporul ro
mân. într-o susținută întrecere 
cu timpul, cu sine însuși, pen
tru a înfăptui hotăririle Con
gresului al XIII-lea al parti
dului,^ pentru a ridica — prin 
muncă plină de dăruire, în 
strînsă unitate în jurul parti
dului, al secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — România socialis
tă pe noi trepte de progres si 
civilizație, împlinind visurile 
cele mai înalte ale înaintași
lor, inclusiv ale celor care, de 
96 de ani, au transformat întiia 
zi a lunii mai într-o zi de 
luptă revoluționară, de muncă 
eroică pentru propășirea patriei, 
de puternică afirmare a frăției 
celor ce muncesc de pretutin
deni.

Silviu ACHIM

în mers neabătut Cîntec de mai
Nu doar o lună-a florilor cu veselu-i alai, 
Nici tunet de fanfare dezlănțuind cadențe : 
Eu mai presus de toate îi cer acestui Mai 
Să-și împlinească aprig supremele urgențe I

Ca-n Imnul muncii fierul să-l batem cît e cald 
Oriunde viața-și află în munca noastră rostul, 
Ca pe-o redută-n luptă să fluture un fald 
Oriunde-n bătălie ni-i noul avanpostul.

Prin Ceaușescu, Jara i-e păcii lumii scut. 
De-aceea ea în stima-i mereu mai mult și crește, 
Urgența ce ne mină în mers neabătut 
E să cinstim întîiul de mai muncitorește.

Niculae STOIAN

Laudă muncii
Laudă muncii, laudă celor ce leagă 
Ziua de noapte și noaptea de zi, 
Inima Patriei atingînd-o întreagă 
Cînd semințele pline prind a plesni

Laudă celor ce scormonesc adîncul 
Impovărînd lumina zeificată-n zare 
Lăudate de-a pururi fie mina și gîndul 
Care aduc Cetății mereu împrospătare

E-o bucurie nouă-n cuvintele de floare 
Așezămînt de suflet de pace cu temei ; 
Laudă acestei vremi și vremii viitoare 
Laudă Patriei, împlinirilor și viselor ei I

Viorel VARGA
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ÎN NUMELE SOLIDARITĂȚII MUNCITOREȘTI, 
ÎN NUMELE VIITORULUI SOCIALIST

Din chemările de 1 Mai adresate de-a lungul vremii 
oamenilor muncii din țara noastră

„MUNCITORII ARATĂ CĂ SINT HOTĂRIȚI SA 
ALUNGE ZAVISTIA, URA ȘI RĂZBOIUL DINTRE 
NEAMURI". „In ziua de 1 Mai, muncitorii socia
liști din întreaga lume arată că sînt hotărîți să 
alunge zavistia, ura și războiul dintre neamuri; în 
această zi măreață muncitorii tuturor țărilor și nea
murilor arată că ei n-au pentru ce să se urască, 
că ei sint toți frați în suferința de azi, frați în 
traiul liniștit și fericit de mîine, cînd prin sforță
rile lor unite vor face să înceteze toate neajunsu
rile, durerile și nefericirile alcătuirii sociale de 
azi. [...]

„Lumea nouă", 12 aprilie 1895

„PRETUTINDENI, MĂRTURISIND UN SINGUR 
IDEAL — SOCIALISMUL". „E minunată pilda ce 
ne-o înfățișează sărbătoarea de astăzi. In aceeași 
zi, în cele patru colțuri ale pămîntului, muncito
rimea serbează pe Intîi Mai, mărturisind o sin
gură credință: socialismul!

O manifestație muncitorească dintr-un anumit 
oraș poate să aibă însemnătatea ei relativă. Ridi- 
cați-vă însă cu mintea ceva mai sus și îmbrățișați 
cu imaginația toate manifestațiile care se fac în 
aceeași zi. Inchipuiți-vă că aproape nu există lo
calitate în care să nu se prăznuiaseă ziua de Intîi 
Mai și atunci de-abia vă veți putea pătrunde de 
enorma ei însemnătate".

„l-iu Mai", 18 aprilie, 1904
„SA ARĂTAM CA S1NTEM O PUTERE CARE 

MIINE . VA SCHIMBA ÎNFĂȚIȘAREA ȚĂRII". 
„Anul acesta ziua de 1 Mai are o înfățișare nouă. 
(...) Manifestația noastră trebuie să fie o gran
dioasă întruchipare a stării muncitorimii care își 
cere drepturile (...) Trebuie ca prin numărul nos
tru să arătăm că sîntem o forță de care trebuie 
să se țină seama de aici încolo, o putere care 
mîine va schimba înfățișarea țării, regenerînd-o 
prin forțele pe care le-am trezit din adîncurile 
populare".

„Socialismul", 25 aprilie 1919
„UNIREA NE VA SPORI PUTEREA". „Sus ini

mile, muncitori; Sus frunțile tovarăși!... Azi, în 
ziua de 1 Mai, să ne luăm angajamente de a ne 
organiza și organizați să luptăm pentru ziua de 
mîine. Unirea proletarilor va spori puterea lor. (...) 
Astfel, vom manifesta în ziua de 1 Mai pentru uni
rea proletarilor, iar puterea care va izvorî în 
toată lumea, din această ieșire unită a maselor 
muncitoare, va deschide o nouă epocă de luptă 
în care pozițiile noastre vor fi mai tari. (...)“

„Socialismul", 1 Mai 1922

„PARTIDUL COMUNIST — PE POZIȚIILE CELE 
MAI ÎNAINTATE ALE LUPTEI". „Partidul comu
nist a stat totdeauna și va sta pînă la capăt în 
fruntea clasei muncitoare, el a rămas și va ră- 
mîne pe pozițiile cele' mai înaintate ale luptei de 
clasă pentru a apăra cu sîngele luptătorilor săi 
interesele clasei muncitoare de la orașe și de la 
sate".

„Tineretul socialist", 1 Mai 1924

„O ZI DE URIAȘĂ ÎNFĂPTUIRE A FRONTU
LUI UNIC". „Ziua de 1 Mai să fie o uriașă ma
nifestare a voinței de luptă, să fie o uriașă în
făptuire a frontului unic, așa cum a fost în luptele 
din februarie trecut la noi (...)".

„Scînteia", aprilie 1934

„DRUMUL SALVĂRII ȚĂRII — UNIREA FOR
ȚELOR IN FRONTUL PATRIOTIC ANTIHITLE
RIST AL POPORULUI". „Ajunge ! A venit ceasul 
cînd trebuie să alegem între drumul distrugerii 
complete și drumul păcii, al libertății democra
tice, al refacerii țării. Și drumul salvării de la 
catastrofa națională este: Unirea tuturor parti
delor, organizațiilor și patrioților în Frontul patrio
tic antihitlerist al poporului și formarea Comite
tului Național de luptă pentru salvarea patriei, 
care să mobilizeze și să unească toate forțele țării, 
fără deosebire de clasă, partid sau religie, în ve
derea doborîrii dictaturii militare-fasciste și ieșirii 
României din război".

Manifest al C.C. al P.C.R., 1 Mai 1944
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Din caierul de aur amiaza toarce fire 
de tainică beteală pe cîmpuri și grădini, 
și-naltul cer al țării bătut e în safire 
albastră decantare a clarelor lumini.

Timp nou al înfloririi și-al sevelor ce suie 
din brazdele întoarse în bobul încolțit, 
cînd joardele răchitei cu coaja amăruie 
își leagănă-ncet frunza cu fraged colorit.

Sub zarea împînzită de holde și de drumuri 
priveliști animate și-arome de iasmin, 
cu sate și orașe sub pașnicele fumuri 
care plutesc pe-ntinderi topite în senin.

Acolo arde-ntruna foc viu pe vetre-ncinse 
transfigurînd metalul în lamuri de oțel 
și se deschid în soare livezi de floare ninse 
pe care boarea zilei le-alintă cătinel.

E Maiul plin de-avînturi, emblemă a-nnoirii, 
Armindenul, străbunul, cu verdele-i frunzar, 
simbolul ce adună sub steagul dezrobirii 
muncitorimea lumii în frontul secular.

Cu inimile treze, trăind în libertate 
noi umăr lingă umăr, cu-aceleași dirze vreri, 
nălțăm o nouă țară spre culmile visate 
sub semnul de lumină al mîndrei primăveri.

Vlaicu BÂRNA
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CUVÎNTUL 'TOVARĂȘULUI 
ION DINCĂ

membru al Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.., 
prim viceprim-ministru al guvernului

Mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimafi tovarăși,
Oamenii muncii din tara noastră, 

Întregul popor român sărbătoresc, 
într-o atmosferă-de puternică anga
jare patriotică, revoluționară, tradi
ționala zi a muncii, a frăției și so
lidarității celor ce- muncesc de pre- - 
tutindeni în lupta pentru edificarea 
unei lumi noi, mai bune și mai drep
te pe planeta noastră, pentru pace și 
progres social. (Vii aplauze).

întîmpinînd această zi cu senti
mente de profundă satisfacție si înal
tă mîndrie patriotică pentru mărețe
le realizări obținute în opera de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul patriei, cu 
încrederea fermă în viitorul luminos 
al României socialiste, oamenii mun
cii din tara noastră își reafirmă, tot
odată, solidaritatea cu muncitorii din 
întreaga lume, cu forțele revoluțio
nare, progresiste și democratice in 
lupta pentru dreptate și libertate 
socială și națională, pentru inde
pendență u și pace, pentru înțelegere 
și’-colaborare între toate statele.

Cinstirea zilei de 1 Mai are în acest 
an semnificații deosebite. Se împli
nesc 40 de ani de la primul 1 Mai li
ber pe pămîntul patriei noastre stră
bune. Ne aflăm la puțină vreme de 
cînd întreaga țară, intr-o atmosfe
ră de deplină unitate și înaltă vibra
ție patriotică,' a trăit evenimentul 
istoric al reînvestirii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, în funcția supremă de 
președinte al Republicii Socialiste 
România, act de importantă fun
damentală, expresie a voinței unani
me a poporului nostru, întruchipare 
a profundei recunoștințe fată de 
marele conducător revoluționar, cel 
care de peste cinci decenii si-a de
dicat întreaga viață măreței lupte 
pentru libertate socială și națională, 
pentru progresul și prosperitatea pa
triei. pentru construirea socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
României. (îndelungi aplauze și pu
ternice urale ; se scandează cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“). Aceas
tă opțiune fermă este izvorîtă din 
hotărîrea întregii noastre națiuni de 
a încredința, pe mai departe, făuri
torului de epocă și de țară nouă, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, desti
nele patriei, pentru ridicarea pe o 
treaptă superioară a măreței opere 
revoluționare în noua etapă istorică 
deschisă de Congresul al XIII-lea al 
partidului. întregul popor vede în 
realegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strateg și ctitor al liber
tății și demnității noastre, chezășia 
trainică a înfăptuirii neabătute, în 
continuare, a obiectivelor fun
damentale ale Programului partidu
lui de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Anul acesta se împlinesc două de
cenii de la momentul memorabil al 
istoriei contemporane a tării — 
alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în funcția supremă de 
secretar general al Partidului Comu
nist Român. Votul istoricului Con
gres al IX-lea, expresie a înaltei pre
țuiri acordate de poporul nostru ac
tivității și vieții revoluționare, de 
patriot înflăcărat a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a reprezentat un 
act politic de importantă hotărîtoare 
pentru desfășurarea procesului revo
luționar în tara noastră, pentru îna
intarea neabătută a națiunii pe calea 
progresului multilateral. (Aplauze 
prelungite; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu reales, pentru 
pace și progres !“).

Omagiind cele două decenii de 
rodnice împliniri din noua istorie a 
patriei — intrate în conștiința între
gii națiuni, în semn de profundă 
cinstire și aleasă recunoștință, cu nu
mele marelui ctitor al României con
temporane, „Epoca Ceaușescu" — 
întregul nostru popor dă o înaltă 
apreciere rolului hotărîtor al to
varășului Nicolae Ceaușescu în sta

bilirea și înfăptuirea marilor obiecti
ve ale operei de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintare a României spre comu
nism, contribuției sale de excepțio
nală valoare la fundamentarea știin
țifică a politicii partidului și statului 
nostru, la îmbogățirea tezaurului teo
riei și practicii revoluționare.

în acești douăzeci de ani de uriașe 
înfăptuiri în toate domeniile, munca 
și lupta harnicului și talentatului 
nostru popor, permanent însiifle'tită 
și dinamizată de gîndirea novatoare, 
de activitatea clocotitoare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. au confe
rit noi dimensiuni dezvoltării social- 
economice a tării, au asigurat înflo
rirea fără precedent a tuturor zone
lor patjiei. în acest răstimp în so
cietatea românească s-au produs 
profunde transformări revoluționare, 
s-a asigurat și perfecționat neîntre
rupt cadrul organizatoric de partici
pare largă a maselor la viata social- 
politică a tării, la conducerea socie
tății. S-a dezvoltat si cimentat ne
contenit unitatea de aspirații, de 
voință și de acțiune a oamenilor 
muncii, a întregului popor, națiunea 
noastră socialistă înfătișîndu-se as
tăzi mai puternică decît oricînd. 
Această unitate de monolit își găseș
te o strălucită expresie în încre
derea nețărmurită cu care întregul 
popor urmează partidul, în hotărîrea 
care-i însuflețește pe toti fiii tării 
de a înfăptui exemplar programele 
de dezvoltare social-economică a pa
triei. (Aplauze puternice).

Sărbătorind ziua de 1 Mai sub 
semnul afirmării vocației noastre 
constructive, al muncii pașnice pen
tru propășirea patriei, poporul ro
mân. împreună cu întreaga omenire 
progresistă, aniversează împlinirea a 
40 de ani de la victoria istorică asu
pra fascismului, a celui mai mare 
dușman al libertății si independen
tei popoarelor, al păcii și progresului 
în lume. Printr-o fericită coinci
dentă. tot la 9 Mai vom sărbători 
și „Ziua independentei", luminoasă 
pagină în istoria națională. în lupta 
de veâcuri a poporului român pen
tru libertate si independentă, adu- 
cînd un vibrant omagiu si o înaltă 
cinstire eroilor neamului nostru, tu
turor acelora care prin vitejia și 
jertfa lor de sînge au pecetluit ac
tul istoric al proclamării. în 1877, a 
independentei depline de stat a 
României. (Vil aplauze).

Ne facem o datorie de conștiință 
din a sublinia și de această dată 
contribuția importantă pe care mult 
iubitul și stimatul nostru conducă
tor. tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
adus-o în mișcarea antifascistă, în 
lupta și acțiunea clasei muncitoare, 
a celorlalte forte sociale pentru drep
tate socială și națională. în Organi
zarea marilor demonstrații antifas
ciste și antirăzboinice de la 1 Mal 
1939, moment culminant al afirmării 
voinței maselor muncitoare, a între
gului popor, pentru apărarea păcii, 
independentei și suveranității națio
nale. pentru bararea drumului fas
cismului. (Puternice și entuziaste 
aplauze).

Aducem, totodată, un cald si res
pectuos omagiu tovarășei Elena 
Ceaușescu, care. în acei ani de 
tumult revoluționar, s-a remarcat 
printr-o atitudine fermă, printr-o 
bogată activitate politico-organiza- 
torică. prin lupta dîrză. neînfricată 
împotriva asupririi, nedreptății și ex
ploatării, împotriva pericolului fas
cist. prin devotamentul fată de cla
sa muncitoare, de poporul român, 
ale căror năzuințe pentru o viată 
demnă, liberă și fericită le-a slujit și 
Ie slujește cu exemplară abnegație, 
(îndelungi aplauze).

Stimați tovarăși,
La sărbătoarea de 1 Mai. oamenii 

muncii. întregul nostru popor se pre
zintă cu mărețe înfăptuiri, cu noi și 
remarcabila succese în realizarea 
obiectivelor celui de-al VII-lea plan 
cincinal, a hotărîrilor Congresului 
al XIII-lea al partidului. Prin mun
ca însuflețită și puternica angajare 
patriotică a clasei noastre muncitoa
re. a întregului nostru popor, pro
ducția industrială a tării va creste 

în actualul cincinal într-un ritm 
anual de circa 6 la sută. în agricul
tură s-au obținut cele mai mari pro
ducții din. istoria țării, iar in 1984 
s-a realizat peste o tonă de cereale 
pe locuitor. S-a înfăptuit un impor
tant program de . investiții, de circa 
1200 miliarde lei, ceea ce a asigurat 
modernizarea și dezvoltarea forțelor 
de producție, punerea în funcțiune a 
circa 1 800 noi capacități de produc
ție. S-au dezvoltat puternic relațiile 
economice ale României cu alte sta
te. volumul comerțului exterior fiind 
în acest an cu 28 la sută mai mare 
decît în 1980. Ca rezultat al dezvol
tării' forțelor de producție, în 1985, 
produsul social va fi cu 25 la sută 
mai mare decît în 1980, iar volumul 
fondurilor fixe se va ridica la peste 
2 800 miliarde lei. Pe baza creșterii 
necontenite a avuției naționale, a 
dezvoltării puternice a forțelor de 
producție s-a asigurat înfăptuirea 
neabătută a programului de ridicare 
a nivelului de trai al poporului, de 
creștere a gradului de civilizație și 
bunăstare al întregii țări — telul su
prem al politicii partidului și statu
lui nostru. Retribuția reală a oame
nilor muncii va fi. astfel. în acest 
an, cu 8 la sută mai mare decît în 
1980. Totodată. în perioada 1981—1985 
se vor construi 750 000 noi aparta
mente, ceea ce va duce la îmbună
tățirea condițiilor de locuit, factor 
important în ridicarea bunăstării ge
nerale a poporului.

Pentru toate aceste mărețe reali
zări, pentru contribuția de seamă a- 
dusă la dezvoltarea economiei na
ționale, la sporirea avuției naționa
le — temelie trainică a libertății și 
suveranității patriei socialiste — vă 
rog să-mi permiteți ca. din împuter
nicirea conducerii partidului, a to
varășului Nicolae Ceaușescu perso
nal, să adresez, cu ocazia sărbăto
ririi zilei de 1 Mai, cele mai căldu
roase felicitări clasei muncitoare, tu
turor oamenilor muncii din patria 
noastră, împreună cu urarea de a 
obține noi și tot mai mari succese 
în înfăptuirea planului pe acest an 
și pe întregul cincinal, de a-și spori 
eforturile creatoare pentru dezvolta
rea și înflorirea continuă a scumpei 
noastre patrii. Republica Socialistă 
România ! (Aplauze și urale prelun
gite ; se scandează „Ceaușescu — 
România, stima noastră și mindria !").

Stimați tovarăși,
Anul în care ne aflăm este hotă

rîtor pentru îndeplinirea sarcinilor 
celui de-al șaptelea plan cincinal și 
așezarea unor temelii trainice vii
torului cincinal, prin a căror înfăp
tuire tara noastră va urca o nouă 
treaptă spre îndeplinirea luminosu
lui Program al partidului de edifi
care a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. în această per
spectivă, oamenii muncii din patria 
noastră sînt chemați să-și perfecțio
neze necontenit activitatea, să asigu
re cîmp larg de afirmare inițiativei 
lor creatoare, să muncească exem
plar; cu înaltă dăruire și abnegație 
revoluționară, pentru a înfăptui pro
gramele de dezvoltare economico- 
socială a patriei, hotărîrile istoricu
lui Congres al XIII-lea.

în industrie, în fiecare întreprin
dere trebuie să se. acționeze cu 
neabătută consecvență pentru asigu
rarea integrală, ritmică și la toate 
sortimentele a planului producției 
fizice. Cu deosebire, trebuie să se 
acorde prioritate sporirii bazei de 
materii prime și energie, realizării 
în condițiile unei calități superioare 
a producției pentru export, introdu
cerii operative a cuceririlor revolu
ției științifico-tehnice. Avînd în ve
dere cerințele noului mecanism eco- 
nomico-financiar, oamenii muncii 
trebuie să-și sporească eforturile 
pentru reducerea consumurilor ma
teriale și energetice. pentru buna 
gospodărire a resurselor, pentru va
lorificarea lor cu randamente supe
rioare. Aceasta impune să se insta
ureze în fiecare unitate economică 
un climat de ordine, disciplină și 
răspundere muncitorească, ca fie
care om al muncii să dea dova
dă de înaltă conștiință profesională. 

dăruire și competentă, șă-si facă 
exemplar datoria la locul său . de 
muncă, realizînd produse de calita
te și complexitate ridicată. în a- 
gricultură, acum cînd s-au înche
iat în mod practic însămințările de 
primăvară, este necesar ca, folosind 
din plin însemnata bază tehni- 
co-materială de care dispun uni
tățile noastre agricole, bogata ex
periență acumulată în organizarea 
producției și a muncii, lucrătorii 
ogoarelor să acționeze cu hăr
nicie, cu dăruire spre a efectua 
la timp și la un înalt nivel calita
tiv toate lucrările agricole., asigu- 
rînd creșterea puternică a producții
lor atît la culturile vegetale, cît și 
în zootehnie. în investiții, este ne
cesar să se desfășoare o activitate 
susținută, bine organizată, pentru 
înfăptuirea integrală a planului, re
cuperarea in întregime a restante
lor datorate condițiilor grele ale 
iernii.

Avem convingerea că oamenii 
muncii din țara noastră. în frunte 
cu comuniștii. însuflețiți de dragos
te fierbinte fată de patrie și popor, 
vor munci cu toată hotărîrea. cu 
întreaga lor energie și capacitate 
creatoare, pentru ca în fiecare uni
tate. ramură sau domeniu de acti
vitate să fie îndeplinite exemplar 
mărețele sarcini stabilite de partid, 
să se dea răspuns prin fapte de 
muncă harnică, pătrunsă de înaltă 
responsabilitate, chemărilor înflăcă
rate ale secretarului general'al parti
dului. președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, asigurînd 
astfel progresul si prosperitatea con
tinuă a patriei noastre socialiste. (în
delungi aplauze și urale; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. „Ceaușescu 
și poporul 1", „Vom munci și vom 
lupta, țara o vom înălța !“).

Stimați tovarăși,
Angajat cu profund devotament 

patriotic pi opera de edificare a noii 
orinduiri pe pămîntul străbun, po
porul român se află în primele rin- 
duri ale luptei pentru afirmarea 
idealurilor supreme ale popoarelor, 
pentru promovarea păcii. înțelegerii 
Si colaborării între națiunile lumii, 
a libertății, independentei si dem
nității acestora. Vasta și multilate
rala activitate internațională a 
României, strălucitele sale inițiative 
în vederea soluționării constructive 
a marilor probleme care frămîntă 
lumea contemporană, al căror con
secvent promotor este tovarășiil 
Nicolae Ceaușescu, au adus tării un 
uriaș prestigiu politic internațional, 
numeroși prieteni pe toate meridia
nele globului, numele României, al 

■ marelui său conducător devenind 
pretutindeni în lume un simbol al 
păcii. prieteniei. înțelegerii și 
colaborării între popoare. (Vii 
aplauze ; se scandează „Ceaușescu — 
pace !“).

Așa cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. poporul român va săr
bători gloriosul jubileu de la 9 Mai, 
împlinirea a 40 de ani de la victo
ria asupra fascismului, cu legitimă 
mîndrie patriotică, cu sentimentul si 
conștiința datoriei împlinite, prin 
participarea în a doua parte a răz
boiului. cu toate forțele materiale și 
umane, la uriașa bătălie purtată ală
turi de armatele sovietice si ale în
tregii coaliții antihitleriste. împo
triva celor mai reacționare forțe ale 
imperialismului, ale întunericului și 
războiului. Despre contribuția po
porului și armatei române la vic
toria finală împotriva hitlerismului 
vorbesc faptele de eroism și uria
șele jertfe de sînge date de ostașii 
români pe cîmpul de bătălie, ală
turi de ostașii sovietici — care au 
dus greul războiului — pentru eli
berarea deplină a României și a- 
poi pentru eliberarea Ungariei. Ce
hoslovaciei. Austriei, pînă la în- 
fringerea totală a hitlerismului și 
încheierea victorioasă a războiului. 
La aniversarea a patru decenii de 
la această măreață izbîndă. poporul 
român aduce un înalt omagiu tu
turor celor care s-au jertfit în lupta 
împotriva fascismului, considerînd 
că suprema cinstire ce poate fi a- 
dusă acestora o reprezintă acțiunea 
fermă pentru ca un asemenea fla
gel să nu se mai repete niciodată. 
Aceasta se impune cu atît mai mult 
în actualele împrejurări, cînd în 
situația internațională s-a ajuns 
la o încordare fără precedent — 
cum nu a fost niciodată de la în
cheierea celui de-al doilea război 
mondial — și cînd prezenta armelor 
nucleare, ce pot distruge de cîteva 
ori omenirea, a creat cel mai grav 
pericol din istorie pentru existența
(Continuare în pag. a IV-a)

Spectacol cultural-artistic
dedicat zilei de 1 Mai

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au 
asistat, după încheierea adunării 
festive, la un spectacol cultural-ar
tistic dedicat zilei de 1 Mai.

Spectacolul a fost organizat de Con
siliul Culturii și Educației Socialis
te, Consiliul Central al U.G.S.R., Co
mitetul Central al U.T.C., U.A.S.C.R., 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, Ministerul Apărării Na
ționale, Radioteleviziunea română, 
împreună cu Comitetul municipal 
București al Partidului Comunist 
Român.

Prin întreaga sa desfășurare, spec
tacolul s-a constituit într-un omagiu 
adus întîiului de Mai, zi care, de 
decenii, cinstește nobilele strădanii 
constructive ale omului, dorința sa 
perpetuă de propășire și pace.

Peste 4 500 de artiști din întreaga 
țară — copii, tineri și vîrstnici — 
reuniți în mari orchestre, coruri, co
lective de balet sau formații de dan
suri, actori, soliști vocali și instru
mentiști, laureați ai Festivalului na
țional „Cîntarea României", au făcut 
o demonstrație de talent și virtuo
zitate creatoare, oferind un specta
col cu un profund mesaj patriotic 
și revoluționar. Prin evoluția artis
tică, prin originalele montări sceni
ce, proiecții cinematografice, imagini 
plastice și fotografice, prin efecte 
de sunet și lumină, spectacolul a 
adus în prim-plan momente de re
ferință legate de sărbătorirea zilei 
de 1 Mai în România, reflectînd 
luptele poporului nostru pentru eli
berarea socială și națională, conduse 
de Partidul Comunist Român, și în
cununate de marea victorie de la 
23 August 1944, marile prefaceri care 
au schimbat chipul patriei în anii 
socialismului, precum și impresio
nantele realizări ale celei mai fecun
de epoci din viața țării, „Epoca 
Ceaușescu". ’

O atmosferă profund mobilizatoa
re este imprimată încă de la în
ceputul spectacolului. Răsună cîntece 
revoluționare, stihuri despre primul 
1 Mai liber, despre sărbătoarea de 
astăzi a muncitorilor din întreaga 
lume. Se înalță un emoționant cînt 
pentru constructorii României con
temporane, un imn de slavă pentru 
partid și încercatul său conducător, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. In 
acordurile „Cantatei marii sărbători", 
creație în primă audiție, grupuri de 
muncitori, țărani, intelectuali, copii, 
tineri, militari, evoluează într-o 
amplă mișcare coregrafică, simboli- 
zînd ideea unității și fraternității ce
lor ce muncesc, dorința lor de pace 
și solidaritate cu muncitorii din 
întreaga lume :

E întîi de Mai în larga zare,
E ziua celor ce muncesc;
Cu țara liberă sub soare 
Cinstim a muncii sărbătoare 
Pe plaiul nostru românesc.

Imaginea scenică, versurile și mu
zica ilustrează, de asemenea, o idee 
cu putere de simbol : unitatea in
destructibilă dintre partid și popor, 
care se regăsește, de altfel, pe par
cursul întregului spectacol.

Aniversarea istorică la acest în
ceput de mai a patru decenii de la 
victoria asupra fascismului prile
juiește evocarea. în spectacol, a unor 
momente definitorii din cronica 
eroică a participării României la 
războiul antihitlerist. Spectacolul 
aduce în prim-plan, într-o viziune 
scenică inedită, aspecte legate de 
perioada revoluționară ilegală cînd. 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, stegar al luptei antifasciste, 
masele populare, forțele înaintate, 
patriotice ale tării au dus o aprigă 
bătălie împotriva războiului, mili- 
tînd pentru o Românie liberă și in
dependentă. întreaga mișcare sceni
că sugerează lupta comuniștilor, su

ferințele și jertfele poporului nos
tru, chemarea la luptă antifascistă 
pentru zdrobirea mașinii de război 
hitlerfste. Revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944, 
deschizătoare de eră nouă în dez
voltarea independentă a României, 
s-a clădit — așa cum ilustrează 
spectacolul prin marea sa putere de 
evocare și încărcătura de simboluri 
— din luptele și jertfele fiilor nea
mului nostru.

Pe marele ecran din fundalul 
scenei se proiectează succesiv date 
înscrise cu litere de aur în cartea 
istoriei românești — 23 August 1944, 
9 Mai 1945 —, marcîndu-se astfel 
unul dintre momentele culminante 
ale spectacolului. Mărturii documen
tare de epocă vorbesc despre contri
buția întregului popor român, prin 
neînfricate fapte de arme, prin 
uriașe jertfe de sînge, la victoria 
finală asupra hitlerismului și în
cheierea victorioasă a războiului. Pe 
fiecare palmă de pămînt stropită de 
sîngele luptătorilor români pentru 
libertate și neatârnare. în locuri din 
tară și de peste hotare. încărcate de 
istorie, se înalță astăzi, după cum 
ilustrează imagini filmice și fotogra
fice, trainice zidiri ce dovedesc din 
plin că luptele și sacrificiile ostașilor 
români n-au fost zadarnice.

Următorul moment al spectacolu
lui, sugestiv intitulat „O temelie nouă 
țării noi", este dedicat rodnicilor ani 
de după Eliberare. Se apelează la 
memoria peliculei ; imaginile de pe 
fundalul scenei redau edificatoare 
secvențe ale construcției socialiste. 
Totul se exprimă într-un plastic 
limbaj fotografic.

Două decenii, ctitoria nouă 
Spre binele întregului popor, 
Încrederea, izbînda-s amândouă 
Prinse-n marșul nostru triumfător 
Două decenii de-mpliniri, mindria 
A tuturor acelor ce-l urmăm
Spre comunism știind că România 
Bogată, suverană, o-nălțăm !
Sînt versuri ce dau substanță unui 

alt moment din spectacol, consacrat 
oglindirii celor două decenii de soare, 
de primăveri și împliniri, epocii pe 
care cu mîndrie o numim „Epoca 
Ceaușescu". Adevărată valoare de 
simbol au ctitoriile socialiste din 
ultimii douăzeci de ani. Cîteva din
tre ele, ce nu-și au egal în istoria 
României — Canalul Dunăre — Ma
rea Neagră, Metroul bucureștean, — 
ca și mari șantiere, obiective econo
mice și social-culturale sînt redate 
prin fresce sau imagini cinemato
grafice.

Imagini familiare, Imprimate nu 
de mult, în memoria și inima 
noastră, prezentând pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu Ia „ cel de-al 
XIII-lea Congres al partidului, și 
cu prilejul realegerii ca pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România se derulează în spectacol.

Alte secvențe cinematografice, 
prezentând pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, înconjurați cu dragoste și 
bucurie de oameni ai muncii, precum 
și tablouri coregrafice de masă oferă 
laolaltă imaginea tonică a încrederii 
poporului în viitorul strălucit al 
României. „Ceaușescu și poporul" 
6Înt cuvinte ce exprimă un simtă- 
mînt pornit din inima tării către ini
ma mereu tânără și generoasă a con
ducătorului nostru iubit. Vensunle 
îngemănează în semn de omagiu o 
parte din multitudinea simțămintelor 
de dragoste și recunoștință ale unui 
întreg popor fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :

In frunte țara are neîntrecut viteaz, 
Purtind cu strălucire și cinste

tot ce-au dat 
Străbunii zestre sacră

unui erou-bărbat, 
Un om ales al gliei și-al vremilor 

de azi...

Idealul scump națiunii române, tu
turor locuitorilor planetei, de a trăi 
într-o lume a dreptății, a păcii și 
omeniei este sugestiv exprimat în 
ample scene de balet, în acordurile 
muzicale de un mare lirism, decoru
rile și costumele sugerînd, prin cu
loare și grafică, optimism. încredere 
în pacea omenirii.

Recitatorii, soliștii vocali, corurile 
reunite și orchestra interpretează 
cantata „Viitor de aur țara noastră 
are", adevărat legămînt de devota
ment și credință al tuturor fiilor 
patriei. Pe scenă și în sală răsună în 
încheiere una dintre creațiile pro
fund mobilizatoare intrate în patri
moniul muzical național — „Chema
rea muncitorilor".

Pionieri și șoimi ai patriei oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și to
varășei Elena Ceaușescu, cu dragos
te și emoție, buchete de flori. •

Artiștii, spectatorii, sala în ansam
blul ei scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
cuvinte ce aduc un elogiu conducă
torului iubit, tării, epocii măre
țe pe care o trăim.

în această atmosferă entuziastă, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit artiștilor, tu
turor participanților la reușita spec
tacolului un frumos coș cu flori.

Adunarea festivă și spectacolul 
cultural-artistic dedicat Zilei de 1 
Mai s-au încheiat prin intonarea 
imnului de luptă al clasei muncitoa
re — „Internaționala".

★
Spectacolul a fost realizat după un 

scenariu semnat de Nicolae Dragoș, 
Dan Verona, Hero Lupescu, Cornel 
Todea. Regia artistică: Hero Lupescu, 
Cornel Todea. în spectacol au fost 
prezentate versuri de : Tudor Ar- 
ghezi, Dan Verona, Nicolae Dragoș, 
Viorel Cozma, Eugen Frunză, Con
stantin Cîrjan, Mircea Block, Angel 
Grigoriu, Romeo Iorgulescu. Regia 
de film : Mihăiță Lupu. Muzică în 
primă audiție : Paul Urmuzescu, Ser
giu Eremia, Marin Constantin, Cornel 
Trăilescu, Temistocle Popa. George 
Grigoriu, Ionel Tudor. în spectacol 
au mai fost prezentate creații muzi
cale de : Ciprian Porumbescu și Fi
laret Barbu. Dirijori : Sergiu Eremia 
și Paraschiv Oprea. Conducerea mu
zicală : Sergiu Eremia. Regia muzi
cală : Paul Enigărescu. Coregrafia : 
Gheorghe Ștefan, Doina Andronache, 
Theodor Vasilescu, Gheorghe Baciu, 
Gheorghe Teodorciuc, Gineta Stoie- 
nescu. Scenografia : Traian Nițescu, 
Dan Radu, Cristian Varlam, Petre 
Pădureț. Grafica : Diana Ioan, Mihai 
Iliescu. Și-au dat concursul actorii : 
Mircea Albulescu, Adela Mărculescu, 
Ioana Pavelescu, Gelu Nițu, Olga 
Bucătaru, Mihai Dinvale, Cristina 
Deleanu, Costel Constantin. Lucia 
Mureșan, Daniel Tomescu, Angela 
Ioan, Silviu Stănculescu, Teofil Vîlcu, 
Olga Delia Mateescu, Gheorghe Co- 
zorici. Au evoluat soliștii : Ion Voicu, 
Marina Mirea, Adina Iurașcu, Florin 
Diaconescu, Marcel Roșea, Daniela 
Vlădescu, Florin Georgescu, Eleonora 
Enăchescu, Vasile Martinoiu, Ștefan 
Teodorescu, Dorin Teodorescu. Diana 
Rusei, Elvira Cîrje, Ionel Voineag, 
precum și Vasile Bărbuceanu, Cris
tina Teodorescu, Laurențiu Guină, 
Mirela Beutel. Costume : Elisabeta 
Benedek, Luana Drăgoescu, Elena 
Postelnicu. Direcția tehnică : Corne- 
liu Ciolac. Mișcarea scenică : Victor 
Tibacu, Iosif Hidi, Alexandru Cră- 
ciunescu. Ion Dobrescu, Tudor Pa- 
nait. Maeștri lumini : loan Cotîrlă, 
Zamfir Dumitrașcu, Petre Vieru. So
norizare : Radu Ionescu, Adam 
Gheorghe, Oprea Popa, George Mi- 
trică. Alexandru Ciocan. Gabriel 
Ștefan, Mircea Raicu, Marian Go- 
lofca.

La reușita spectacolului și-au dat 
concursul mari formații artistice ale 
unor prestigioase instituții de artă și 
cultură, coruri și ansambluri din în
treprinderi. instituții centrale, elevi, 
6tudenti. militari.

(Agerpres)
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socialistă, pentru minunatul ei popor, 
constructor victorios al socialismu
lui. Coruri reunite au intonat atît 
de îndrăgitul cintec „Partidul — 
Ceaușescu — România".

Cu adincă emoție, pionieri și șoimi 
ai patriei, tineri și tinere s-au 
apropiat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, oferindu-le cu afecțiune 
buchete de flori.

Aceeași atmosferă entuziastă dom
nea și în Palatul Sporturilor și Cul
turii, care a găzduit adunarea fes
tivă. ■

în uralele și ovațiile celor prezenți 
la adunare, în prezidiu au luat loc 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Miu Dobrescu, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Nîculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pătan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Ilie 
Verdet, Ștefan Andrei, Ștefan 
Bîrlca, Nicu Ceaușescu, Gheorghe 
David, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Tudor Postelnicii, Ion 
Radu, Ion Stoian, Ioan Totu, Ion 
Ursu, Richard Winter, Silviu 
Curticeanu, Constantin Radu.

în prezidiu au luat Ioc, de ase
menea, membri ai C.C. al P.C.R., 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate, conducători ai organizații
lor de . masă și obștești, ai unor în
treprinderi și institute de cercetări, 
reprezentanți ai vieții noastre știin
țifice și culturale, muncitori, spe
cialiști, alți oameni ai muncii din 
Capitală.

în sală se aflau membri ai Comi
tetului Central al partidului, ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, reprezentanți ai . unor instituții 
centrale, unități economice și so- 
cial-culturale, activiști de partid și 
de stat, generali și ofițeri, oameni ai 
muncii din întreprinderi bucureștene.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic, co
respondenți ai presei străine. Au fost 
de față delegații sindicale din dife
rite țări.

Imensa sală era împodobită săr
bătorește. Deasupra tribunei oficia
le se afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. încadrat de dra
pelele partidului și statului. Era în
scrisă urarea atît de dragă nouă, tu
turor, .{Trăiască Partidul Comunist 
Român,' în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu". 
Puteau fi citite, de asemenea, cal
dele urări ..Trăiască și înflorească 
scumpa noastră patrie. Republica 
Socialistă România, liberă, indepen
dentă și demnă în rindul tuturor na
țiunilor !“. „Trăiască unitatea de 
nezdruncinat a întregului nostru po
por in jurul Partidului Comunist 
Român, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“.

Pe mari pancarte erau înscrise 
cuvintele cu valoare de simbol : 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul!", „România — Ceaușescu 
-4- Pace !“, cuvintecare exprimă în 
cpl mai înalt grad coeziunea indes
tructibilă a întregii națiuni în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral.

Erau adresate înflăcăratele urări 
„Trăiască eroica noastră clasă mun
citoare !“, „Trăiască țărănimea pa
triei noastre !“, „Trăiască intelectua
litatea patriei noastre !“.

De cealaltă parte a sălii, pe fun
dalul scenei, se afla urarea „Trăiască 
1 Mai, Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, ziua frăției 
muncitorilor de pretutindeni !“.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Adunarea festivă consacrată zi
lei de 1 Mai a fost deschisă de tova
rășul Gheorghe Pană, membrii al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Comite
tului municipal București al P.C.R.. 
primarul general al Capitalei, care 
a spus :

SI ® B iiMANIFESTĂRI POLITICO-EDUCATIVE CONSACRATE CEI,EI DE-A 40-A ANIVERSĂRI A VICTORIEI ASUPRA FASCISMULUI ȘI ZILEI INDEPENDENTEI ROMÂNIEI
Ample manifestări politico-educa

tive consacrate sărbătoririi zilei de 
9 Mai au loc în așezămintele cultu
rale sucevene. La Casa de cultură a 
sindicatelor din Suceava a avut loc 
un simpozion organizat de Secția de 
propagandă a Comitetului județean 
de partid și filiala locală a Comisiei 
române de istorie militară. Vorbi
torii au relevat, cu acest prilej, con
tribuția României la victoria finală 
asupra fascismului, rolul Partidului 
Comunist Român în mobilizarea 
eforturilor întregului popor pentru 
susținerea războiului antihitlerist, 
luptele desfășurate de trupele române 
pentru eliberarea întregului terito
riu al patriei de sub dominația hitle- 
ristă, contribuția ostașilor noștri la 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei, 
Austriei, semnificația momentului 
istoric de la 9 Mai 1945.

Un alt simpozion s-a desfășurat la 
Universitatea cultural-știintifică din 
localitate, în cadrul căruia au fost 
prezentate expunerile : „P.C.R. — or
ganizatorul și conducătorul rezisten
ței naționale antifa-ciste", „Actuali
tatea învățămintelor istorice ale ma
rii conflagrații mondiale din 1939— 
1945“ și „Oprirea cursei înarmărilor, 
înfăptuirea dezarmării, in primul 
rind a dezarmării nucleare, și asigu
rarea păcii în lume — problema fun
damentală a epocii contemporane".

La Vaslui a avut loc, marți, un 
simpozion cu tema : „Aniversarea a 
40 de ani de la marea victorie asu
pra fascismului și Ziua independen
tei României", organizat de Comite-

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Deschidem adunarea festivă con

sacrată zilei de 1 Mai. Ziua' soli
darității internaționale a celor ce 
muncesc, pe care oamenii muncii 
din Capitală. împreună cu întregul 
nostru popor, o sărbătoresc de 40 
de ani în libertate și demnitate, e- 
yocînd, totodată. împlinirea a 4 
decenii de la victoria împotriva fas- 
cisfriului.

Ne revine marea cinste și onoa
re ca. in numele comuniștilor, al 
tuturor oamenilor muncii din Ca
pitală. să salutăm cu nețărmurită 
dragoste și aleasă prețuire prezenta 
Ia adunarea noastră a eminentului 
conducător revoluționar, care și-a 
dedicat întreaga viată, cu înflăcă
rat patriotism, slujirii idealurilor 
supreme ale partidului și poporului, 
împlinirii noului și luminosului des
tin socialist al patriei, făuririi unei 
lumi mai bune și mai drepte pe 
planeta noastră, a celui mai iubit 
și stimat fiu al poporului, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele tării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. ‘

Evocind, cu aleasă cinstire, me
morabilele acțiuni revoluționare si 
patriotice ale clasei muncitoare, ale 
poporului român, vă exprimăm, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, întreaga noastră recu
noștință pentru dăruirea fără mar
gini și abnegația cu care, de pes
te cinci decenii, din anii marilor 
bătălii de clasă împotriva asupririi 
și nedreptății, a fascismului și -a 
războiului, dumneavoastră v-ați a- 
firmat ca strălucit militant revolu
ționar, ale cărui ilustră operă teore
tică și practică. gîndire, ac
țiune și fapte cutezătoare își 
găsesc o magistrală întruchipare 
în minunatele realizări pe care 
poporul nostru le-a dobîndit în 
perioada ce a trecut de la Con
gresul al IX-lea al partidului, pe 
care, cu îndreptățită mîndrie, o nu
mim „Epoca Ceaușescu".

Cu deosebit respect, cu înaltă stimă 
și prețuire salutăm prezenta la adu
narea noastră a tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de seamă al 
partidului și statului, eminent om de 
știință, a cărei întreagă activitate 
este consacrată dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei, afirmării va
lorilor științei, a păcii și progresu
lui în întreaga lume.

Salutăm, cu căldură, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului care iau parte la adunare.

De asemenea, salutăm pe membrii 
corpului diplomatic și invitații de 
peste hotare care participă la adu
narea noastră festivă.

Acționînd cu toate forjele în spi
ritul indicațiilor date de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
telor de lucru in numeroase unități 
ale Capitalei, vă raportăm că oa
menii muncii din București sint pu
ternic angajați in îndeplinirea exem
plară a planului pe acest an la toți 
indicatorii. în această lună am ob
ținut o producție suplimentară de 
500 milioane lei. am realizat integral 
planul la investiții, economisind, de 
la începutul anului, aproape 10 mii 
tone metal și peste 53 mii MWh 
energie electrică.

în agricultură am încheiat lucrările 
pentru această perioadă și sînt crea
te condiții pentru a obține producții 
record la toate culturile.

Avind convingerea deplină că toa
te realizările obținute se datoresc 
concepției dumneavoastră revoluțio
nare, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la dezvoltarea, 
modernizarea și înflorirea continuă 
a patriei, spre a fi demnă de anii 
luminoși ai socialismului, grijii sta
tornice ce o manifestați pentru afir
marea plenară a omului și asigu
rarea unei noi calități a vieții tutu
ror oamenilor muncii, vă exprimăm, 
și cu acest prilej, din adîncul inimii, 
cele mai vii mulțumiri și vă asigu
răm că nu vom precupeți nici un 
efort pentru a transpune neabătut în 
viață mărețele obiective stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului.

Despre semnificația zilei de 1 Mai 

tul județean de partid împreună cu 
Comisia română de istorie militară 
din București. Lucrările susținute de 
către lectori ai C.C. al P.C.R., acti
viști de partid și de stat, is
torici și cercetători, cadre didac
tice universitare, ofițeri superiori au 
pus in relief rolul de organizator și 
conducător al Partidului Comunist 
Român în ampla acțiune de partici
pare a României la războiul anti
hitlerist, faptele de vitejie și eroism 
ale armatei române, angrenată cu 
un imens potențial uman și material 
pe frontul operațiunilor militare de 
eliberare a țării noastre, a Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei de sub do
minația fascistă, ecoul international 
și urmările aportului adus de Româ
nia la înfrîngerea Germaniei naziste. 
• Un amplu spațiu în cadrul lucră
rilor prezentate a fost consacrat 
sublinierii concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
căile și mijloacele de soluționare ■ a 
principalelor probleme ce confruntă 
omenirea contemporană, inițiativelor 
secretarului general al partidului 
nostru orientate în direcția apărării 
păcii, stabilirii de relații pașnice cu 
toate popoarele lumii. Un accent de
osebit a fost pus pe modul cum se 
reflectă în opera tovarășului Nicolae 
Ceaușescu lupta poporului român 
pentru libertate socială și indepen
dență națională, contribuția Româ
niei la victoria finală asupra fascis
mului.

In județul Arad se desfășoară, în 
aceste zile, numeroase manifestări 
politico-educative și cultural-artisti- 
ce dedicate aniversării independenței 
României și victoriei de Ia 9 Mai 
asupra fascismului. Astfel, comitetul 
județean de cultură și educație so
cialistă a organizat un simpozion 
omagial, consacrat luptei poporului 
român pentru neatîrnare. împotriva 
fascismului și a războiului, pentru 
pace și socialism', Muzeul județean 
Arad a găzduit un recital literar-mu- 
zical de lirică patriotică, intitulat 

a vorbit tovarășul Ion Dincă, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim viceprim-mi- 
nistru al guvernului.

Marea adunare a luat sfirșit 
într-o atmosferă de vibrant și 
înălțător . patriotism. S-a scandat 
din nou, cu entuziasm, „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Stima noastră și mîndria, Ceaușescu 
— România !“, reafirmîndu-se senti
mentele de nețărmurită dragoste, 
prețuire și Recunoștință fată de con
ducătorul iubit și stimat, urmat cu 
credință și devotament de întreaga 
națiune.

Sînt momente care exprimă, tot
odată, profunda bucurie și satisfacție 
pe care le trăiesc toți cetățenii tării 
pentru remarcabilele înfăptuiri do- 
bîndite sub conducerea partidului și a 
secretarului său general, legitima 
mîndrie de a se ști făuritori ai pro
priei lor istorii, încrederea nestrămu
tată în viitorul luminos al patriei.

în această zi de înaltă cinstire a 
muncii, a tuturor creatorilor de bu
nuri materiale și spirituale, ce au 
făurit, cu forța brațelor și puterea 
minții lor, chipul nou al României de 
astăzi, întregul popor se angajează, 
cu solemn legămint, să acționeze cu 
abnegație și dăruire revoluționară 
pentru realizarea mărețelor obiecti
ve stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului, pentru ridicarea tării 
pe noi culmi de progres și civiliza
ție, pentru înfăptuirea visului de 
aur al națiunii — edificarea comu
nismului pe pămîntul patriei.

în continuare, a avut loc un fru
mos spectacol festiv dedicat zilei 
de 1 Mai.

După încheierea spectacolului, un 
grup de pionieri și șoimi ai patriei 
au urcat la prezidiu, oferind buchete 
de flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu.

întreaga sală a ovaționat și acla
mat îndelung pentru partid, pentru 
secretarul său general.

La ieșirea din sala Palatului Spor
turilor și Culturii, mii de bucureșteni 
au întîmpinat din nou pe secretarul 
general al partidului cu aceleași sen
timente de dragoste și prețuire. 
Uralele și ovațiile care nu contenesc, 
atmosfera de puternic entuziasm sint 
o nouă și elocventă mărturie a ho- 
tărîrii tuturor oamenilor muncii 
bucureșteni, a tuturor fiilor patriei 
de a acționa, strîns uniți in jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, pentru realizarea mărețelor sar
cini ale actualului plan cincinal, a 
istoricelor hotăriri ale Congresului 
al XIII-lea al P.C.R., de a înfăptui 
neabătut politica internă și externă 
a partidului și statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți to
varăși din conducerea de partid și 
de stat parcurg pe jos aleea centra
lă a Parcului Tineretului, străjuită 
de mii si mii de oameni ai muncii. 
Se scanda cu însuflețire „Ceaușescu— 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“. 
„Stima noastră și mîndria, Ceaușescu 
—România !“, „Ceaușescu—Pace !“. 
cetățenii Capitalei manifestindu-și. 
astfel, sentimentele de adîncă dra
goste și stimă pe care le nutresc fată 
de secretarul general al partidului, 
cel mai iubit fiu al națiunii. înflăcă
rat patriot care și-a închinat întrea
ga viată propășirii scumpei noastre 
patrii, ridicării ei pe culmi tot mai 
înalte de civilizație și progres.

Aceste sentimente și ginduri ale 
întregului nostru popor sînt expri
mate cu deosebită căldură și însufle
țire și prin cîntec și dans.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
căldură si prietenie acestor emoțio
nante manifestări cu care sînt în
conjurați de miile de bucureșteni, la 
ieșirea din parc, fiind invitați să se 
prindă într-o mare horă.

în aplauzele și uralele mulțimii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovară
șa Elena Ceaușescu își iau, apoi, un 
călduros rămas bun de la cetățenii 
prezenți la această emoționantă ma
nifestare prilejuită de sărbătorirea 
zilei de 1 Mai, care s-a constituit 
într-o vibrantă expresie a dragostei 
și recunoștinței nețărmurite a națiu
nii față de Partidul Comunist Român, 
față de conducătorul încercat al 
partidului și statului, inițiatorul tu
turor izbinzilor dobîndite de poporul 
român pe calea luminoasă a socialis
mului și comunismului.

simbolic „Pe aici nu se trece", în
chinat eroilor neamului care s-au 
jertfit pentru independenta patriei, 
pentru apărarea gliei strămoșești, la 
Mărășești, la Oituz, la Păuliș și în 
alte locuri de legendă intrate pentru 
totdeauna în istoria României.

Tot in cinstea zilei de 9 Mai, în 
întreprinderi, instituții și școli din 
orașele Arad, Lipova, Chișineu-Criș, 
Curtici, Nădlac au avut loc evocări 
istorice, întâlniri cu veterani ai 
războiului împotriva armatelor fas
ciste, pentru . eliberarea teritoriului 
românesc și a unui mare număr de 
localități din Ungaria, Cehoslovacia 
și Austria, pînă ia victoria finală 
asupra armatelor fasciste.

Numeroase manifestări politico- 
educative și cultural-artistice de
dicate zilei de 1 Mai, aniversării a 
patru decenii de la victoria asupra 
fascismului și a proclamării indepen
dentei de stat a României au loc, în 
aceste zile, și în uniunile județene 
și cooperativele meșteșugărești, în 
instituțiile culturale ale acestora. La 
Clubul cooperației meșteșugărești din 
Capitală a fost vernisată o expoziție 
intitulată „Eroismul armatei române 
în lupta împotriva Germaniei hitle- 
riste în cel de-al doilea război mon
dial" și o expoziție de artă plastică, 
decorativă și populară sub genericul 
„Omagiu mtmeii comuniste", cuprin- 
zînd lucrări ale cooperatorilor bucu
reșteni. Tot in Capitală, Biblioteca 
cooperației meșteșugărești a organi
zat un recital de poezie patriotică și 
un caleidoscop literar cuprinzînd 
fragmente din operele marilor noștri 
scriitori.

Sub genericul „Dăruim a noastră 
muncă patriei înfloritoare", în ora
șele Huși și Bîrlad. din județul 
Vaslui, au fost prezentate spectacole 
cu un bogat conținut educativ-patrio- 
tic. La Arad au avut loc expuneri și 
dezbateri avînd ca teme „Lupta 
Partidului Comunist Român, a for
țelor progresiste și democratice din

CUVINTUL TOVARĂȘULUI
ION DINCĂ

(Urmare din pag. a IlI-a)
civilizației, a însăși vieții pe planeta 
noastră.

Tocmai de aceea. România 6e pro
nunță ferm pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru dezarmare, in 
primul rînd nucleară, chemînd for
țele iubitoare de pace de pretutin
deni, popoarele să-și unească efor
turile pentru înlăturarea pericolului 
unui nou război mondial, a unei 
conflagrații nucleare pustiitoare, 
pentru a se asigura dreptul funda
mental -al popoarelor la viață, la 
pace, la existență și dezvoltare li
beră, independentă. (Aplauze ; se 
scandează „Ceaușescu — pace !“, 
„Dezarmare — pace !“).

România își exprimă convingerea 
că 6tă în puterea națiunilor lumii ca 
printr-o acțiune unită să bareze calea 
războiului, acum, pînă nu este prea 
tîrziu, pînă cînd ’ nu au început să 
cadă bombele atomo-nucleare, pînă 
nu s-a dat drumul rachetelor cu în
cărcătură nucleară. Avînd în vedere 
faptul că evenimentele petrecute in 
ultima vrertie, inclusiv începerea 
negocierilor sovieto-americane de . la 
Geneva, au deschis perspectiva 
schimbării cursului periculos al evo
luției vieții internaționale, România 
consideră însă că numai începerea 
tratativelor . nu rezolvă problemele 
deosebit de grave existente, că tre
buie ca aceste tratative 6ă fie pur
tate cu . înalt simț de răspundere în 
vederea realizării unor acorduri co
respunzătoare, care să răspundă aș
teptărilor popoarelor, să ducă la în
cetarea cursei înarmărilor, în pri
mul rînd a celor nucleare, să deter
mine oprirea militarizării spațiului 
cosmic.

România consideră că în actualele 
împrejurări internaționale se impu
ne întărirea colaborării în cadrul 
diferitelor, organisme și conferințe 
internaționale consacrate dezarmării, 
securității și colaborării pe continent 
și în întreaga lume, pentru ca aces
tea să-și desfășoare activitatea în 
spirit constructiv și cu bune rezul
tate, militează cu consecvență pen
tru dezvoltarea colaborării in Bal

Adunări festive in localitățile reședință de județ
în localitățile reședință de județ 

au avut loc în aceste zile adunări 
festive cu prilejul zilei de 1 Mai.

Desfășurate în atmosfera de pu
ternic avint patriotic și deplină an
gajare revoluționară pentru îndepli
nirea în cele mai bune condiții a 
prevederilor de plan pe anul în curs 
și pe întregul cincinal, pentru înfăp
tuirea istoricelor hotăriri adoptate de 
cel de-al XIII-lea Congres al parti
dului, la adunări au luat parte 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate. activiști de partid și de 
stat, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă și obștești, oameni ai mun
cii din întreprinderi și instituții, mi
litari.

în cuvîntul lor primi-secretari și 
secretari ai comitetelor județene de 
partid au subliniat că sărbătorirea 
zilei de 1 Mai are loc in ajunul îm
plinirii a 40 de ani de la victoria 
asupra fascismului și aniversă
rii Zilei independentei României, 
în acest context ei au evocat 
tradițiile de luptă ale mișcării mun
citorești și revoluționare din Româ
nia. semnificația politică deosebită a 
marilor demonstrații antifasciste și 
antirăzboinice de la 1 Mai 1939 — 
strălucită zi de luptă a clasei mun
citoare împotriva fascismului și răz
boiului. pentru democrație, unitate 
Si independentă națională, precum 
și momentele istorice premergătoa
re marii victorii a revoluției de e- 
liberare socială și națională, an
tifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944. contribuția Româ
niei la infringerba fascismului, pină 
la victoria finala de la 9 mai 1945.

Vorbitorii au exprimat sentimen

România împotriva pericolului fasci
zării țării" și „Jertfele înaintașilor 
— imbold în . muncă pentru ziua de 
azi".

în județul Ialomița au continuat 
să se desfășoare manifestări cultu
rale dedicate sărbătorii muncii de la 
1 Mai. și Zilei victoriei de la 9 Mai. 
Astfel, in organizarea Muzeului ju
dețean, la Slobozia a fost inaugurată 
expoziția de artă plastică „Ziua vic
toriei — omagiu eroilor". Sînt expuse 
lucrări de pictură, sculptură și artă 
decorativă care aduc un vibrant 
omagiu luptei pline de dăruire și 
sacrificiu a întregii umanități împo
triva războiului, pentru izbînda li
bertății, dreptății și civilizației. De 
asemenea, a fost vernisată expozi
ția fotodocumentară „40 de ani de 
la victoria asupra fascismului", care 
reunește piese inedite ce prezintă o 
amplă imagine a efortului depus de 
întreaga noastră națiune, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, pentru prevenirea și înfrînge
rea fascismului, contribuția maselor 
populare ialomit-ene la revoluția de 
eliberare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă.

Sub genericul „Județul Timiș pe 
coordonatele istoriei poporului ro
mân" s-a deschis la Timișoara o cu
prinzătoare expoziție documentară 
consacrată sărbătoririi zilei indepen
dentei României și celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei asupra fascis
mului. Sînt reunite aici valoroase 
documente de arhivă și alte scrieri 
ce ilustrează momente de seamă din 
luptele românilor din această parte 
a țării pentru emancipare socială, 
culturală și națională, pentru for
marea statului national unitar român, 
contribuția maselor populare la vic
toria asupra fascismului, la înfăp
tuirea procesului revoluționar de edi
ficare a societății socialiste în patria 
noastră, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a conducătorului 

cani și realizarea în această regiu
ne a unei zone fără arme nucleare 
și baze militare străine, pentru reali
zarea unor asemenea zone și în alte 
părți ale lumii.

Pornind de la adevărul demonstrat 
de viață că este in interesul popoa
relor să se găsească soluții politice 
pașnice tuturor problemelor litigioa
se dintre ele, tara noastră se pro
nunță cu hotărîre pentru eliminarea 
forței și amenințării cu forța în ra
porturile dintre state, pentru solu
ționarea tuturor conflictelor și stări
lor de tensiune numai și numai pe 
calea tratativelor. în același timp, 
este necesar să se facă totul pen
tru soluționarea problemelor econo
mice, ale subdezvoltării și instaură
rii noii ordini economice internațio
nale, care să asigure progresul eco
nomic și social al tuturor statelor și 
în primul rînd al țărilor în curs de 
dezvoltare.

România consideră că rezolvarea 
complexelor probleme ale lumii con
temporane impune participarea acti
vă a tuturor statelor, fără deosebire 
de mărime sau orînduire socială. 
Țara noastră se pronunță, de ase
menea, pentru creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite in viața 
internațională. în solutionarea tutu
ror problemelor contemporaneității.

Avem deplina încredere că acțio
nînd unite, popoarele, forțele pro
gresiste, democratice, antiimperialis- 
te de pretutindeni pot opri cursul 
periculos al evenimentelor spre ca
tastrofa nucleară, pot asigura afir
marea politicii de dezarmare, în pri
mul rind nucleară, de independentă, 
securitate și pace în întreaga lume. 
(Aplauze).

Partidul și statul nostru își reafir
mă și cu acest prilej hotărirea de a 
acționa, pentru amplificarea rapor
turilor cu toate statele socialiste, și 
în primul rînd cu țările vecine, cu 
Uniunea Sovietică. Considerăm că 
întărirea solidarității și unității țări
lor socialiste reprezintă, în actualele 
împrejurări, un factor important 
pentru creșterea prestigiului și 
forței socialismului, pentru pacea și 
progresul social-economic al tuturor

tele de caldă dragoste, stimă si re
cunoștință pe care le nutresc co
muniștii, toți oamenii muncii de la 
orașe și sate fată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu care și-a închi
nat întreaga viată luptei poporului 
nostru pentru eliberare socială și 
națională, pentru socialism, a avut 
și are un rol hotărîtor în elabo
rarea și transpunerea în viată a în
tregii politici interne si externe a 
partidului și statului, a programelor 
de dezvoltare si înflorire multilate
rală a patriei, de ridicare continuă 
a nivelului de trai material si spi
ritual al celor ce muncesc, in per
fecționarea continuă a democrației, 
noastre socialiste, revoluționare. Au 
fost scoase în evidentă marile iz- 
binzi dobîndite de poporul nostru în 
anii construcției socialiste. îndeosebi 
puternica dezvoltare economico-so- 
cială înregistrată de România în 
perioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului, care a mar
cat începutul unei epoci înscrise cu 
litere de aur in istoria națiunii ro
mâne.

într-o atmosferă entuziastă, de 
profundă angajare .patriotică, parti- 
cipanții la adunări au adresat CO
MITETULUI CENTRAL AL PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
telegrame în care se dă glas satis
facției depline și bucuriei nețărmu
rite a întregului nostru popor pen
tru reînvestirea în funcția de pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România a celui mai iubit fiu al 
națiunii noastre, patriot înflăcărat și 
revoluționar consecvent, luptător 
neînfricat pentru progresul și pros

încercat al poporului român, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

La Constanța s-au desfășurat lu
crările unui simpozion dedicat ani
versării a 40 de ani de la victoria 
asupra fascismului și zilei indepen
denței României. Istorici, cercetă
tori. activiști de partid, ofițeri au 
prezentat comunicări ce au relevat 
aspecte esențiale ale participării tă
rii noastre la lupta pentru înfrînge
rea Germaniei fasciste, izbînzile ob
ținute de poporul român, sub condu
cerea partidului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pentru ridicarea patriei pe noi culmi 
de civilizație și progres.

La Oradea a avut loc un simpo
zion în cadrul căruia au fost pre
zentate comunicările „Contribuția 
României la războiul antihitlerist în 
opera tovarășului Nicolae Ceaușescu", 
„P.C.R. — organizatorul și inițiato
rul efortului întregului popor pen
tru susținerea războiului antihitle
rist". „Revoluția de eliberare socia
lă și națională antifascistă si antiim
perialistă din august 1944 — deschi
zătoarea unei noi etape în istoria 
multimilenară a României. Luptele 
desfășurate de trupele române, în 
cooperare cu formațiunile de luptă 
patriotice, pentru eliberarea terito
riului de sub dominația hitleristă. 
Eliberarea părții de nord a Transil
vaniei". Alte comunicări au relie
fat momente semnificative ale lup
tei armatei române pentru eliberarea 
Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei. 
Manifestarea s-a încheiat cu un re
cital de poezie patriotică si cu un 
moment coral. In aceeași zi, la Casa 
Armatei din Oradea a fost vernisată 
expoziția „40 de ani de la victoria 
asupra fascismului" și a fost lan
sată lucrarea „Istoria infanteriei 
române".

Sub genericul „Drum de luptă, 
drum de victorii", in localitățile vîl- 
cene se desfășoară. în răcește zile, un 
complex de manifestări politico-edu
cative omagiale dedicate apropiatei 

popoarelor. Țara noastră va întări, 
în același timp, colaborarea și con
lucrarea cu țările in curs de dezvol
tare și nealiniate, va dezvolta rela
țiile cu țările capitaliste, cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orîn
duire socială. Consecventă pozițiilor 
sale, România așază la baza tuturor 
relațiilor cu celelalte state princi
piile deplinei egalități în drepturi, 
respectului neabătut al independen
ței și suveranității naționale, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, renunțării la forță 
și la amenințarea cu for-a, respec
tării dreptului fiecărui popor la dez
voltare liberă, independentă, fără 
nici un amestec din afară. (Aplauze).

Stimați tovarăși,
Cu prilejul sărbătoririi zilei de 

1 Mai, clasa muncitoare din tara 
noastră, întregul popor român își re
afirmă solemnul legămint ca, strîns 
unit în jurul partidului, al iubitului 
nostru conducător, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să înfăptuiască neabătut 
mărețele programe de dezvoltare so- 
cial-economică a tării, politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru, asigurînd înaintarea 
patriei spre piscurile de lumină ale 
civilizației socialiste și comuniste.
(Vii aplauze).

Acum, de Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, oamenii 
muncii din țara noastră asigură po
poarele întregii lumi că România so
cialistă va continua să militeze cu 
aceeași neabătută consecventă pen
tru împlinirea legitimelor aspirații 
ale popoarelor, adresîndu-le tuturor 
chemarea de a-și înzeci eforturile, 
de a-și mobiliza energiile și a-și uni 
puterile în lupta pentru triumful 
idealurilor nobile ale păcii, libertății 
și demnității umane, ale democra
ției, independentei și progresului. 
(Aplauze prelungite, urale puterni
ce, cei prezenți ovaționează pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
secretarul său general, pentru pa
tria noastră socialistă și harnicul ei 
popor, constructor încercat al viito
rului luminos al țării).

peritatea patriei, pentru construirea 
socialismului și comunismului pe 
pămintul românesc, pentru cauza li
bertății _ și independentei poporului, 
pentru înțelegere, colaborare si pace 
în lume.

Telegramele exprimă mîndria și 
admirația tuturor fiilor patriei pen
tru contribuția pe care Partidul Co
munist Român, personal tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. o aduc la afir
marea pe plan international a 
României socialiste, la cauza unită
ții tuturor forțelor muncitorești, de
mocratice, antiimperialiste. a tutu- 

,ror popoarelor in lupta pentru fău
rirea noii societăți,, pentru eliberarea 
întregii umanități de asuprire și ex
ploatare. pentru pace și înțelegere 
între toate națiunile lumii, pentru 
salvarea civilizației umane de pe
ricolul unui cataclism nuclear, pen
tru apărarea dreptului fundamental 
al omului — dreptul la viată, la li
bertate.

Este exprimat angajamentul tutu
ror oamenilor muncii de pe întreg 
cuprinsul țării de a acționa. în con
tinuare. cu pasiune și dăruire re
voluționară. pentru a obține noi 

. succese în îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe 1985 și pe întregul cincinal, 
pentru realizarea în cele mai bune 
condiții a hptărîrilor de însemnăta
te istorică ale celui de-al XIII-lea 
Congres al partidului, a obiective
lor cuprinse in Programul partidu
lui. a orientărilor și indicațiilor date 
de secretarul general al partidului, 
adueîndu-și întreaga contribuție la 
dezvoltarea multilaterală a scumpei 
noastre patrii — Republica Socialistă 
România. (Agerpres)

aniversări a patru decenii de la vic
toria asupra fascismului și zilei 
independentei de stat a României. 
Astfel. în stațiunea balneoclimateri
că Olănești a fost programat simpo
zionul intitulat „Lupta maselor popu
lare, a tuturor forțelor democratice, 
sub_ conducerea P.C.R., Împotriva 
fascismului", iar în stațiunea Călimă- 
nești a avut loc o masă rotundă cu 
tema „Sintem independenți, sîntem 
o națiune de sine stătătoare". Intr-o 
serie de instituții de învățămînt din 
municipiul Rîmnicu Vîlcea au fost 
prezentate expuneri avind ca teme 
„Lupta poporului român pentru li
bertate, unitate și independență — 
permanență a istoriei patriei", „40 de 
ani de luptă și victorii pe calea edi
ficării societății socialiste" si „Parti
ciparea României Ia războiul an
tihitlerist și aportul armatei române 
la înfrîngerea Germaniei fasciste".

La Tg. Jiu a avut loc o adunare a 
foștilor luptători și veterani antifas
ciști din județul Gorj, manifestare 
dedicată împlinirii a 40 de ani de la 
victoria asupra fascismului si sărbă
toririi zilei independenței. Cu acest 
prilej, au fost reliefate faptele de vi
tejie și contribuția armatei române 
la înfrîngerea fascismului. Refera
tele prezentate au evidențiat con
tribuția gorjenilor la războiul de 
independentă din 1877—1878. rolul 
Partidului Comunist Român în or
ganizarea și conducerea luptei pen
tru înfrîngerea armatei hitleriste.

Simpozioane, dezbateri și expuneri 
au avut loc. de asemenea. în cen
trele. industriale agrare Rovinari și 
Motruj la Țicleni. Tg. Cărbunești, 
Turceni și. Novaci. în alte locali
tăți din județ, prilej cu care au fost 
relevate tradițiile de luptă • ale po
porului nostru pentru independentă 
și suveranitate, contribuția hotărî- 
toare a României, prin actul de la 
23 August și participarea armatei 
noastre, la victoria asupra fascismu
lui. (Agerpres)

Sub fattrfle 
sărbătorești 

ale Zilei luncii
(Urmare din pag. I)

dul spirit revoluționar ce se reu
nesc în proeminenta personalitate 
a conducătorului partidului și sta
tului nostru. Mereu însuflețit de 
spiritul vizionar și novator pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu l-a 
imprimat în viața țării, poporul 
nostru a înțeles cit de mult stă în 
puterea lui; a înțeles că numai prin 
propriile sale eforturi, valorificînd 
plenar resursele interne, materiale 
și umane, poate asigura progresul 
neîncetat al patriei. Și a muncit cu 
abnegație patriotică, revoluționară, 
cu elan creator pentru ca Româ
nia să fie mai bogată, mai fru
moasă, mai puternică.

S-a construit mult în patria noas
tră, s-au înălțat uzine moderne, 
importante obiective agrozootehni
ce, impunătoare edificii social- 
culturale. Forțele de producție, care 
au cunoscut o dezvoltare fără pre
cedent, sînt echilibrat repartizate 
pe întregul teritoriu al țării. O dată 
cu creșterea tot mai accentuată a 
gradului de civilizație socialistă, 
România a depășit în multe privințe 
caracteristicile unei țări în curs de 
dezvoltare. Noua istorie a patriei 
consemnează, totodată, înscrierea 
pe coordonatele progresului mul
tilateral și în ceea ce privește dez
voltarea fără precedent a științei, 
devenită puternică forță de pro
ducție, avîntul învățămîntului, al 
culturii.

Dar nu numai construcția unei 
țări noi s-a afirmat pe pămîntul 
României, ci și a unui om nou. Tot 
ceea ce am realizat în acești ani a 
cerut spirit revoluționar, romantism 
revoluționar, a cerut o neobosită 
activitate creatoare în toate dome
niile vieții economice și sociale din 
patria noastră. Ideea permanenței 
spiritului revoluționar, a acțiunii lui 
ca factor de înnoire, de regenerare 
socială, idee-forță a gîndirii profund 
științifice a secretarului general al 
partidului, a însuflețit și însufle
țește munca tuturor cetățenilor pa
triei, atitudinea față de răspunde
rile ce le revin în societate, de
plina angajare în înfăptuirea pro
gramelor elaborate de partid pentru 
prezentul și viitorul țării.

Se relevă încă o dată, în acest 
cadru sărbătoresc prilejuit de cea 
dintîi zi de mai, unitatea de monolit a 
întregului nostru popor în jurul parti
dului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, uni
tate ce încorporează abnegația 
patriotică a tuturor oamenilor mun
cii din România socialistă, eroismul 
lor in muncă, voința de a asigura 
edificarea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
fermă a patriei noastre spre comu
nism.

Se relevă încă o dată, în această 
zi de sărbătoare, încrederea între
gului nostru popor în viitorul lumi
nos pe care il prefigurează Progra
mul partidului, documentele celui 
de-al XIII-lea Congres. Niciodată, 
în fața națiunii noastre, nu s-au 
deschis perspective atît de gran
dioase de împlinire a idealurilor 
și aspirațiilor sale ca în prezent. 
Și niciodată, ca în acești ani lu
minoși ai „Epocii Ceaușescu", na
țiunea noastră nu a participat in
tr-un mod atît de hotărîtor, de an- 
gajant la transformarea revoluțio
nară a societății, la făurirea pro
priei sale istorii.

Sărbătorim Ziua Muncii, Zi a 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, cu conștiința datoriei 
împlinite. Din România au pornit 
înflăcărate mesaje ce cheamă la 
unitatea tuturor partidelor comu
niste și muncitorești, a tuturor for
țelor democratice și progresiste de 
pretutindeni, la asigurarea păcii în 
lume. Rostite prin glasul cel mai 
autorizat al poporului nostru, acela 
al președintelui Republicii, to
varășul Nicolae Ceaușescu, aceste 
însuflețitoare chemări au dobîndit 
un larg ecou în conștiința otneni- 
rii. Prestigiul României, al pre
ședintelui său în viața internațio
nală contemporană, vocația de pace 
și colaborare pe care o afirmă po
porul român constituie baza trai
nică a întregii politici externe a 
partidului și statului nostru.

Acum, de Ziua Muncii, de Ziua 
solidarității internaționale,

cînd țara întreagă este puternic 
angajată în înfăptuirea obiectivelor 
actualului cincinal,

cînd în uzine se intensifică acti
vitatea creatoare, preocuparea pen
tru munca de înaltă calitate și 
mare productivitate, pentru crește
rea continuă a eficienței economi
ce, pentru produse competitive pe 
plan mondial,

cînd pe ogoare se muncește cu 
hărnicie, dar și cu deplina convin
gere că recoltele mari depind nu 
numai de fertilitatea pămîntului, ci 
și de fertilitatea minții omenești,

cînd, în strînsă unitate, întreg 
poporul - clasa muncitoare, țără
nimea muncitoare, intelectualitatea 
- este puternic angajat în marea 
bătălie a întregii țări pentru valori
ficarea superioară a bogățiilor na
ționale, pentru dezvoltarea întregii 
noastre societăți pe baza celor mai 
avansate cuceriri ale științei și teh
nicii,

pășim cu încredere sub faldu
rile sărbătorești ale Intiiului de 
Mai I

Un 1 Mai al celebrării muncii. 
Un 1 Mai al demnității faptei.
Avînd drept deviză munca, fapta 

dăruită țării, să pășim inainte, cu 
fermitate, pe drumul trasat de 
partid, de ctitorul de țară nouă, de 
eroul unui popor de eroi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Urmindu-i 
îndemnul și fapta, să facem din 
roadele muncii noastre mîndre 
diademe pentru fruntea măreței și 
demnei Românii.
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cupru in concen-

Primăvara noii
revoluții

MUNCITORESC

Petre POPA

Aneta Slivea- 
prezintă astfel

Huși, vechiul 
orășel de altă- 
1985 vine nu

de ce am realizat, încreză
tori în drumul comunist al 
României, patria drepturi^ 
lor egale pentru toti fiii săi.

In 
și 

Avem

noastră mereu mai bună. 
Sărbătoarea de 1 Mai . ne 
găsește, cum se spune, cu 
primăvara in suflet, mindri

REPORTERII
$1 CORESPONDENȚII 
„SCINTEII"

port nou este o 
„fereastră" spre

necesar. Produc- 
s-a sta- 

Congresui

__  „i cinstea zilei de îvMai, îndeplinirea 
□e idilicii d sarcinilor de plan pe primele patrii luni ale anului, 
de seamă in înnoirea și modernizarea producției, în gospodărirea 

• ----- ■---- -----------------------

verbul

DE SĂRBĂTOAREA MUNCII,

Foto-montaj de S. CRISTIAN

///1®

GÎNDURI DIN VETRELE MUNCII
Ca „lege □ lumii moderne", cum o definea Eminescu 

In urmă cu peste un veac, MUNCA își afirmă și in 
acest prag de florar sărbătoresc capacitatea ei crea
toare, sursă generatoare de valori IN TIMP și PESTE 
TIMP. România socialistă își poartă cu demnitate bla
zonul de ȚARA A MUNCII. Tot ceea ce am zidit și a 
devenit istorie are prețul în efortul eroic al unui întreg 
popor, harnic și mindru de izbinzile sale. Tot ceea ce 
am zidit, sub conducerea Partidului Comunist Român, 
sub arcul de boltă al „Epocii Ceaușescu", a devenit stră
lucită istorie, moștenirea noastră trainică pentru pre
zent și viitor.

Cum privesc făurarii de țară nouă propria lor ope
ră ? Ce ginduri cutezătoare desprind ei din cutezanța 
căreia Congresul al XIII-lea al partidului i-a desfere
cat noi porți de afirmare ? Sint doar citeva din între
bările pe care le-am adresat interlocutorilor din ancheta 
social-politicâ pe care o încredințăm coloanei de ziar.

Clasa muncitoare - 
mereu la datorie

'f & «a

Primăvară cu flamuri ro
șii și tricolore. Primăvară 
cu Dunăre strălucitoare și 
cu piscuri poleite de soare. 
Primăvară cu păduri de li
liac explodat in floare, la 
Moldova Nouă.

— Așezarea își merită cu 
adevărat numele de „Nouă" 
abia în ultima vreme, ne 
spune minerul șef de bri
gadă Constantin Cioabă. 
Adaugă : cu numai două 
decenii în urmă trăiam aici 
bucuria Înfiripării primei 
unități industriale : între
prinderea minieră de ex
ploatare a minereurilor cu
prifere. în anii care au 
urmat — perioadă pe bună 
dreptate numită „Epoca 
Ceaușescu" — atît între
prinderea, cit și orașul s-au 
dezvoltat mai mult decit 
putea spera chiar cel mai 
optimist dintre noi. Perso
nalul muncitor al întreprin
derii noastre a ajuns azi la 
aproape 5 000 — cam tot 
atâția citi locuitori avea 
orașul în 1965. Dar nu 
numai creșterea numerică, 
ci, în primul rând, saltul 
productivității este Impre
sionant. Am început la 
mina Suvarov, care a pro
dus în acel an doar 161 666 
tone minereu cuprifer. 
Astăzi, Întreprinderea noas
tră realizează peste 1,8 mi
lioane tone minereu cupri
fer, extras din subteran, 
dar și din carierele de la 
suprafață. întreprinderea

într-un anume fel, isto
ria noastră este istoria pli
nii noastre. Am încheiat o 
revoluție agrară. Conti
nuăm o nouă revoluție a- 
grară. „Arma" amândurora 
a fost — este și va rămî- 
ne ! — munca. în fapt: 
conștiința și munca. Pen
tru că revoluțiile — cite am 
făcut și vom mal face — 
încep și cresc, in primul 
rind. în solul fertil al 
cugetelor. O dată mai mult

noastră s-a îmbogățit 
permanentă cu mijloace 
utilaje moderne. Av 
chiar șl un port nou pen
tru expedierea produsului 
finit — 
trate.
- Un 

nouă 
lume...

— Era 
tiile — așa cum _ .. 
bilit la Congresul al 
XIII-lea al partidului — 
vor fi și mal mari. Că ee 
poate, au dovedit-o rezulta
tele obținute în întrecerea 
socialistă organizată în 
cinstea zilei de 1 Mai.

— Pe ce loc v-ati situat ?
— Brigada pe care o con

duc este în fruntea întrece
rii și ne străduim să facem 
totul pentru a menține șl 
consolida locul fruntaș. 
Este expresia recunoștinței 
noastre fată de grija pe 

. care partidul, personal to
varășul Nicolae Ceaușescu o 
poartă clasei muncitoare, 
îmbunătățirii permanente a 
condițiilor de muncă și 
viată.

Sînt, toate acestea, gln- 
durile și observațiile lui 
Constantin Cioabă. în linii 
simple, ferme, ele schițează 
tabloul devenirii vieții și 
muncii dintr-unloc care—- 
așa cum afirmă muncitorul 
minier — abia după Con
gresul al IX-lea al parti
dului poate fi numit .cu 
adevărat Moldova Nouă.

agricolă !“ „Să se despartă 
ea de mine, dar tot nu sca
pă. Cum s-o părăsesc când 
aici am cunoscut o a doua 
și adevărata viață ? In ’61, 
cînd tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne-a vizitat pen
tru prima oară șl ne-a vor
bit despre colectivizare, eu 
una am spus că nu vreau. 
M-a auzit. A vorbit atunci 
mult timp întregii adunări, 
că eram acolo și din Co- 
teana, și din Brebeni. și din 
Izvoare, și din Vîlcele. 
Ne-a lămurit. Am fost con
vinsă și m-am înscris. Pes
te un an, cînd tovarășul 
Ceaușescu ne-a vizitat din 
nou, am cerut iertare. M-a 
mirat că-și amintea de 
mine, a spus că nu a fost 
supărat, că așa e cînd se 
pornește pe un drum nou, 
necunoscut, dar drumul este 
bun și-i duce pe toti cei 
harnici spre bunăstare. Și 
așa a fost. De muncă nu 
m-am ferit. Au fost ani în 
care am făcut și aproape 
600 zile-muncă. Dar am 
cîștigat însutit față de îna
inte.' In zorii cooperati
vizării nu credeam că 
se vor putea depăși 2 000 
kg porumb la hectar, iar 
anul trecut, in condiții 
de secetă, am obținut 6 800, 
iar la griu aproape 5 000 pe 
întreaga suprafață. însă si 
munca noastră este mai 
ușoară, ce e greu fac trac
toarele, mașinile agricole, 
iar pămîntul este îngrășat 
ou tot ce-i trebuie...".

Da, așa s-a făcut revo
luția agrară. Prima. Unde 
ne-a condus ? Iată, pe 
scurt: • Producția de ce
reale realizată in 1984 —

cea mal mare din istoria 
României — a fost de 23,6 
milioane tone, cu un milion 
de tone mai mare decît cea 
din 1965 ® Investițiile alo
cate agriculturii în actualul 
cincinal sînt de 2,5 ori mai 
mari decît cele din întreaga 
perioadă 1951—1965 • în 
1984 s-a realizat o produc
ție de cereale de peste 
1 000 kg pe locuitor.

— Care-i situația „la zi" 
a noii revoluții agrare in 
unitatea dv. ? Ne-a răspuns 
Ilie Leca, președintele 
C.A.P. Pristol, județul Me
hedinți :

— Cu toate că ploile 
ne-au dereglat ritmul mun
cii, folosind fiecare oră 
bună de lucru in cîmp, am 
reușit, în cinstea zilei de 
1 Mai, să încheiem în con
diții optime semănatul 
tuturor culturilor de primă
vară pe mal bine de 1300 
hectare. Am pus, zicem noi, 
o temelie trainică produc
țiilor sporite pe care le-am 
prevăzut în acest ultim an 
al cincinalului. Ce ne dă 
această garanție? S-au fo
losit la toate culturile se
mințe de înaltă productivi
tate ; pe suprafețele ocupa
te cu culturi intensive am 
administrat in medie cite 40 
tone îngrășăminte naturale 
la hectar. Am asigurat, de 
asemenea, o densitate opti
mă pe unitatea de supra
față. Unitatea noastră este, 
astăzi, ca bază materială, 
ca avere, de 25 de ori mai 
puternică în comparație cu 
cea din 1965. Cum ș-ar 
spune, am muncit mai bine 
și sîntem mai bogatl.

A construi 
prezentului luminos 

al României socialiste

Voința de 
la nivel

a produce 
mondial

agrare
ne-o confirmă Anîca Ilie, 
cooperatoare pensionară din 
comuna Coteana, județul 
Olt :

„Oi fi eu mai vîrstnlcă, 
dar să știți că la muncă 
nu mă dau pe una tânără. 
Muncesc și la casa mea și 
la casa noastră, care este 
C.A.P.-ul. Anul trecut pot 
spune că am dublat la zile 
muncă pe una din nurori." 
„Așadar, nu vă vine să vă 
despărtiti de cooperativa

„Acest îndemn al tovară
șului Nicolae Ceaușescu 
stimulează energiile, creația 
tehnică în genere, hotărâ
rea autodepășirii", ne decla
ră inginerul Kovăcs Bela, 
de la întreprinderea de ma
șini, agregate și subansam- 
ble auto din Sfîntu Gheor- 
ghe. Și argumentează acum, 
în prag de mai sărbătoresc:

— Secretarul general al 
partidului a sădit în noi 
gustul performantei. Iar 
aceasta, se știe, nu se poa
te obține decît prin muncă 
tenace.

— Vorbiți-ne despre per
formantele născute prin 
muncă, aici, unde trăiti și 
lucrați,

— Performante clădite 
prin muncă sînt, înainte de 
toate, platformele indus
triale cu care se mîndrește 
azi județul nostru, orașul 
Sfîntu Gheorghe îndeosebi. 
Producția industrială a ju
dețului este de 8,5 ori mai 
mare decît în 1965, iar a 
municipiului de 14 ori. Ul
timele două decenii la Co
vasna, noi le numim dece
niile construcției, dar și ale 
competiției pentru calitate.

Sarcina dată de secretarul 
general al partidului de a 
produce la nivel mondial 
mobilizează conștiințele, În
treaga responsabilitate.

— Si care sînt rezultatele 
aici, în întreprinderea dv., 
in această ordine de Idei ?

— Doar un exemplu : In 
1980 am început să produ
cem cutii de viteze pentru 
industria autocamionului 
românesc. Am început cu 3 
tipuri. Acum, in pragul zi- 

' lei de 1 Mal, care celebrea
ză puterea muncii, nod pro
ducem 27 tipuri de cutii de 
viteze, în peste 200 de va
riante. în ultimele luni 
efortul nostru s-a îndrep
tat spre utilarea autoca
mioanelor grele, a instala
țiilor mobile de foraj, a al
tor tipuri de cutii de vite
ze sincronizate de mare 
complexitate. Sînt toațe 
acestea, așa cum mal spu
neam, performante clădite 
prin muncă. Prin muncă 
unită, Înfrățită, Bub semnul 
competiției, am durat pu
terea industrială In „Epoca 
Ceaușescu" $1 la Covasna. 
Prin muncă unită, înfrățită 
am clădit orașul, viața

în fiecare zi, marele eșa
lon al constructorilor de pe 
șantierele tării ne-a adus 
vești despre noi premiere 
industriale, noi succese în
chinate sărbătorii muncii, 
acum, în ultimul an al 
cincinalului. Alexandru 
Schulzer, maistru construc
tor la întreprinderea de 
antrepriză pentru construc- 
tii-moritaj Satu Mare, ne 
vorbește cu mindri e nu 
desrpre un singur succes, ci 
despre o întreagă epocă 
de mari victorii.

— Ceea ce ai lnăltat cu 
mîinile tale — spune el — 
rămâne mărturie a unei 
epoci, peste decenii și poa
te chiar peste secole. Noi, 
constructorii din județul 
Satu Mare, asemenea celor 
din întreaga tară, avem cu 
ce 6ă ne mîndrim pentru 
ceea ce am făcut în anii 
socialismului, dar mai cu 
seamă după Congresul al 
IX-lea. Județul nostru a 
beneficiat din plin de poli
tica marilor investiții pe 

' care a initlat-o și condus-o. 
potrivit unei geniale stra
tegii a dezvoltării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. 
N-am să uit niciodată emo
ționantele momente ale vi
zitelor de lucru pe care 
le-a făcut în județul nos
tru. Județul Satu Mare a 
beneficiat, în ultimele două 
decenii, de investiții în va
loare de peste 22 miliarde 
lei. Este și aceasta dovada 
grăitoare a politicii parti
dului, de repartizare teri
torială judicioasă a fondu
rilor de dezvoltare, condi
ție esențială a asigurării 
egalității in drepturi pentru 
toti cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate. 
Ca urmare a acestui efort, 
potențialul tehnic productiv 
al județului a crescut de 
patru ori fată de 1970. Ju
mătate din cele 61 000 locuri 
de muncă existente in ju
deț sînt create după anul 
1965. Au fost puse in func
țiune zeci și zeci de noi ca
pacități de producție. Am 
avut satisfacția să lucrez la 
multe dintre aceste obiec
tive și mă simt mîndru. 
Noua forță economică a ju
dețului a generat profunde 
prefaceri in planul vieții 
sociale, in înfățișarea si 
structura nouă o localită
ților...

Dar despre acest fapt să-1 
lăsăm să vorbească pe ar- 
hitectul-șef dintr-un alt ju
deț „de margine" aflat Insă, 
ca Întreaga tară, în centrul 
atentleL Deci Gheorghe

Veiexar, arhitectul-șef al 
județului Tulcea :

— în aceste zile premer
gătoare sărbătorii de la 
1 Mai, ărhitecții șl proiec- 
tantii din județul Tulcea 
au definitivat proiectele 
pentru noi obiective edili
tare. Este vorba de unul 
din viitoarele cartiere ale 
municipiului Tulcea. care 
va număra peste 2 000 de 
apartamente. Importanta 
proiectului constă nu atîtin 
numărul mare de locuințe, 
cit în soluțiile ce stau la 
baza arhitecturii lor. Car
tierul va fi principala 
„poartă" a orașului. De 
asemenea, am definitivat 
detaliile de sistematizare 
pentru toate localitățile din 
Delta Dunării, contribuind 
în felul acesta la materia
lizarea obiectivelor cuprin
se în Programul Deltei. 
Dar, în vârtejul acestor pri
meniri de esență, toate loca-

litățile tulcene și-au schim
bat înfățișarea ; dacă în 
urmă cu 20 de ani orașele 
Macin, Babadag, Isaccea si 
Sulina erau niște sate mai 
dezvoltate, acum au devenit 
orașe agroindustriale mo
derne. La Macin si Baba
dag, de exemplu, s-au în
cheiat lucrările de sistema
tizare a centrelor civice, iar 
la celelalte două sint in ' 
curs de realizare. In aceas
tă perioadă, în. județ s-au 
construit 23 000 de aparta
mente, din care aproape 
19 000 in municipiul Tulcea. 
Un sentiment sărbătoresc 
ni-1 dă acum, de 1 Mai, gân
dul că munca noastră stă 
la temelia unui și mai stră
lucit viitor, trasat în linii si
gure, de către partid, viitor 
generat de gîndirea cuteză
toare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Potrivit Di
rectivelor Congresului al 
XIII-lea al partidului, jude
țul va cunoaște și in urmă
torii cinci ani o dezvoltare 
urbanistică rapidă. în mu
nicipiul Tulcea se vor rea
liza două noi ansambluri de 
locuințe. Cea mai puternică 
dezvoltare vor cunoaște 
insă localitățile din Delta 
Dunării. Alături de orașul 
Sulina, aflat în plină as
censiune urbanistică, alte 
două localități vor deveni 
centre urbane : Chilia si 
Sfîntu Gheorghe.

Uniți, încrezători 
în lumina anilor ce vin

De 1 Mal, ziua In care 
tara își sărbătorește mun
ca pentru necontenita el 
înflorire, ne-am adresat 
și unui primar al unuia 
dintre micile orașe de altă
dată. Am ales, la întîmpla- 
re, orașul Huși, din județul 
Vaslui. Unde primar este... 
o primăriță, 
nu, care ne 
localitatea :

— Pentru 
și prăfuitul 
dată, 1 Mai 
doar cu simbolurile prime
nirii naturii, ci și cu un 
imens buchet floral de îm
pliniri pe plan economic și 
social. Primenirea este de 
profunzime. In urmă cu 
câteva săptămîni a început 
să producă la întreaga ca
pacitate Încă una dintre 
noile unități industriale ale 
orașului. Ea adaugă 700 de 
noi locuri de muncă pentru 
locuitorii orașului. Si tot 
acum am dat în folosință" 
alte 80 de noi apartamente, 
deci alte 80 de familii s-au 
mutat, de Armindeni, in 
casă nouă. Numărul apar
tamentelor noi din acest 
cincinal ajunge astfel la 
2 024. Orașul s-a mai în
noit, In acest cincinal, si cu 
14 600 m p spatii comercia
le, cu un complex cinema
tografic, cu un hotel, cu

alte și alte dotări urba
nistice.

Deci la Huși, ca in toată 
tara. 1 Mai este încunu
narea șirului de primăveri 
transformatoare ale celor 
două decenii pe care le 
definim ca cele mai fertile 
din întreaga noastră istorie.

— La Huși — spune, în 
continuare, primărița — 
aceste două decenii au fost, 
marea noastră primăvară. 
Am devenit >.oraș intr-ade
văr. cu o puternică plat
formă industrială, cu 4 000 
de locuințe noi, cu mii șl 
mii de oameni care și-au 
întemeiat un rost nou în 
viată, cu înfățișarea si 
structura unui oraș al unei 
înfloritoare civilizații so
cialiste. Iar viitorul pentru 
care muncim ne va aduce, 
potrivit Directivelor Con
gresului al XIII-lea al 
partidului, încă și mai fru
moase împliniri. Pentru că 
marea primăvară a Româ
niei, instăpinită cu temei
nicie în viata tării o dată cu 
„Epoca Ceaușescu", va con
tinua și mai fertilă, aducă
toare de noi bogății și fru
museți, pe Întreg cuprinsul 
țării, in anii luminoși 
care vin.

1NSUFLEȚITOR RAPORT
Zilele premergătoare întîiului Mai de astăzi au dat un nou și puternic 

impuls întrecerii socialiste. Acționînd cu înalt simț de răspundere pentru 
transpunerea în viață a insuflețitoarelor chemări și îndemnuri adresate de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, zeci și zeci 
de colective muncitorești au raportat, în cinstea zilei de ÎvMai, îndeplinirea 
înainte de termen a sarcinilor de plan pe primele patru luni ale anului, 
succese de seamă in înnoirea și modernizarea producției, in gospodărirea 
cu chibzuință a materiilor prime ți materialelor, combustibilului și energiei 
electrice.Azi, de Ziua Muncii, Țara se prezintă cu noi ți remarcabile realizări 
in toate domeniile de activitate, așa cum rezultă și din veștile primite ieri 
de la corespondenții „Scinteii", care se constituie în tot atitea mărturii ale 
dăruirii ți abnegației muncitorești, spiritului revoluționar ți hotărîrii ferme 
de a indeplini exemplar planul pe acest an ți pe întregul cincinal in con
diții de înaltă calitate ți eficiență, fiind cel mai frumos omagiu adus ani
versării a două decenii de la Congresul al IX-lea al partidului, cea mai 
rodnică perioadă din întreaga istorie a patriei, pe care cu vibrantă mîndrie 
patriotică o numim „Epoca Ceaușescu". -

OBIECTIVE NOI PE HARTA 
TĂRII. Prezent, ieri, pe marele șan
tier al Combinatului minier al cuprului 
de la Roșia Poieni, județul ALBA, co
respondentul nostru. Ștefan Dinică, ne 
transmite :— Am bucuria de a fi martor ocular 
al unor premiere naționale în materie. 
Pe traseul de evacuare a sterilului de la 
uzina de preparare a minereului a fost 
străpuns un nou tronson de galerie. în 
replică, minerii de pe traseul de aduc- 
tiune a minereului către uzina de pre
parare au pregătit o nouă străpungere, 
iar in ziua de 29 aprilie 6-a încheiat 
prima etapă de montaj la moara auto
genă de la cea de-a doua linie de fa
bricație. Dar cea mai mare izbîndă a 
puternicului colectiv de constructori și 
montori de aici s-a consemnat marți, 
30 aprilie, în preziua Sărbătorii Muncii. 
Despre importanța acestei remarcabile 
realizări iie vorbește tovarășul Damian 
Sicoe, secretarul comitetului de partid 
al combinatului :

— Astăzi, 30 aprilie, am început pre
lucrarea minereului cuprifer la prima 
linie de producție a uzinei de prepa
rare din Dealul Piciorului. Această li
nie de preparare, care marchează in
trarea combinatului in faza finală de 
execuție, are o capacitate de prelucrare 
de 7 500 tone în 24 de ore. Pentru noi, 
acest succes este deosebit de mobiliza
tor. El a fost repurtat la capătul unei 
perioade îndelungate de încercări și pre
gătiri, care au impus pe întregul flux 
de producție stabilirea operativă a unor 
noi soluții constructive. în ultimele 
zile, inginerul Petru Neagu, directorul 
uzinei de preparare din Dealul Picioru
lui, formațiile conduse de maiștrii loan 
Cinstoiu și Gavril Silaghi au fost zi și 
noapte la datorie, punind la punct ulti
mele amănunte. Dai- nici de 1 Mai și 
nici in zilele următoare nu se pot des
părți de uzină. Satisfacția succesului e 
mare, dar răspunderea e și mai mare.

Cuvintele secretarului comitetului de 
partid al combinatului sînt simple și 
frumoase prin adevărul lor. Emoțiile 
trăite, bucuria Încercată de întregul co
lectiv, mindria de a raporta că de la 
Roșia Poieni minereul cuprifer prelucrat

pornește către economia națională sînt 
sentimente firești, care înnobilează mun
ca și dau strălucire succeselor. Și de 
această dată, oamenii Apusenilor se do
vedesc la înălțime 1

— Tot la înălțime sînt și constructorii 
din județul ARGEȘ — intervine Gheor
ghe Cirstea — care apropie de faza fi
nală, pe rîul Dîmbovița, o nouă 6ursă 
de energie : hidrocentrala de la Clăbu- 
cet, cu o putere de 64 MW.

într-adevăr, constructorii argeșeni au 
Înscris la panoul de onoare al întrecerii 
socialiste succes după succes, unul mai 
prestigios decît altul : încheierea mon
tajului la cele două turbine de con
strucție românească, terminarea lucrări
lor la barajul înalt de 108 metri, reali
zarea în cele mai bune condiții a aduc- 
tiunii principale în lungime de 9,6 kilo
metri.— Acum, in ajunul zilei de 1 Mai — 
ne spune Ion Zarzără, secretarul comi
tetului de partid al Antreprizei de con
strucții hidroenergetice Argeș — am în
ceput acumularea apelor în lacul creat 
în amonte, la Pecineagu, care va în
suma 68 milioane metri cubi de apă. 
Constructorii noștri s-au angajat ca pînă 
la sfârșitul lunii mai prima turbină să 
intre în funcțiune. Angajament mobili
zator, pe care îl vom onora întocmai, 
așa cum le-am onorat și pe cele luate 
la construcția celorlalte 18 hidrocentra
le realizate de colectivul nostru.

Cele 18 hidrocentrale înălțate pînă 
acum, împreună cu cea de la Clăbucet, 
dispun de o putere instalată de peste 
500 MW.

ZILE RECORD, PRODUCȚII 
RECORD. Răspunzînd cu însuflețire 
chemării adresate de secretarul general 
al partidului pentru dezvoltarea bazei 
energetice și de materii prime, in toate 
bazinele carbonifere, la termo și hidro
centralele tării au fost initiate, în 
Întâmpinarea zilei de 1 Mai, ample ac
țiuni vizind realizarea de decade, săp
tămîni și zile de producție record.

Din PAROȘENI, de unde a fost lan
sată chemarea la Întrecere către toti 
minerii tării, corespondentul nostru. 
Sabin Cerbu, ne transmite s

— De la Început trebuie să subliniez 
că destoinicul colectiv muncitoresc de 
aici, nu numai că-și realizează zilnic 
planul, dar obține producții record de 
14—15 tone pe post cu complexele me
canizate mijlocii, și de peste 20 tone 
cu complexul de mare înălțime și pro
ductivitate. Deosebit de important este 
și faptul că absolut toate formațiile de 
lucru și toate sectoarele de producție 
se prezintă, în ziua de 1 Mai, cu planul 
realizat și depășit. Plusul de producție 
înregistrat se ridică la 23 000 tone căr
bune, minerii din Paroșeni ocupînd pri
mul ioc în întrecerea din bazinul carbo
nifer al Văii Jiului.

Aflăm că întrecerea desfășurată In 
cinstea zilei de 1 Mai a declanșat noi 
energii în rîndurile tuturor minerilor 
din Valea Jiului. Cei de la Lonea ra
portează extragerea, peste prevederile 
de plan, a 6 500 tone cărbune, iar cei 
de la Lupeni, Bărbăteni și Aninoasa își 
depășesc zilnic planul de producție.

Cu totul remarcabil este și spiritul 
de angajare muncitorească al minerilor 
din județul BIHOR. Ei raportează de 
Ziua Muncii atingerea a 105 000 tone lig
nit peste prevederile planului, ceea ce 
înseamnă un spor zilnic de mai bine 
de 800 tone.

— Este un frumos și prestigios record, 
fiind cel mai mare spor de producție 
din istoria întreprinderii miniere Voivozi
— ne spune corespondentul nostru, loan 
Laza. Este de-ajuns să spunem că pro
ductivitatea în abataje a crescut cu a- 
proape 29 la sută fată de aceeași peri
oadă a anului trecut.

Care este „filonul" acestei reușite ? 
Ne răspunde inginerul Mihai Iosub, 
directorul întreprinderii :

— „Filonul de aur" îl constituie mun
ca oamenilor noștri. Ei știu foarte bine 
că un loc fruntaș în întrecere se cuce
rește și se păstrează zi de zi, și tocmai 
de aceea ne-am mobilizat toate forțele 
pentru a asigura în fiecare schimb ran
damentul maxim pe post. Totodată, în 
cinstea zilei de 1 Mai am stabilit și alte 
recorduri, dînd în exploatare, înainte de 
termen, 5 noi abataje.

Recorduri vrednice de toată lauda ne 
anunță corespondentul nostru Dumitru 
Prună și de la colectivul muncitoresc 
al carierei Rovinari-Est, tuiul din pu
ternicele perimetre miniere ale bazinu
lui carbonifer din județul GORJ, care 
și-a depășit sarcinile de plan pe luna 
aprilie cu peste 50 000 tone de cărbune.

Despre acest prestigios succes ne 
vorbește brigadierul Ion Cucu, conducă
torul formației de pe excavatorul 
1 400-01 :

— în aprilie am realizat o producție 
record, îndeplinind sarcinile de plan ale 
lunii cu 6 zile mai devreme. Am avut 
multe zile în care am înregistrat pro
ducții de cite 15 000 și chiar 17 000 tone 
lignit. Deși excavăm selectiv, echipajul 
nostru extrage zilnic o cantitate de 5 000 
tone cărbune, asigurînd o încărcătură 
medie orară de peste 1 000 metri cubi 
masă minieră. Sint recorduri nemaiatin- 
se pînă acum, care ne onorează, dar ne 
și obligă să folosim și în continuare, 
cu sporită hărnicie și pricepere, impor-

tantul potential productiv al utilajelor 
cu care lucrăm, să acționăm cu aceeași 
răspundere muncitorească, în spirit de 
ordine și disciplină.

în cadrul acțiunii desfășurate sub ge
nericul „Zile record—producții record", 
toate formațiile de lucru din exploată
rile de suprafață și din abatajele bazi
nului carbonifer Berbești—Alunu, jude
țul VÎLCEA — ne spune Ion Stanciu — 
au înregistrat în fiecare zi sporuri între 
200 și 500 tone peste prevederile pla
nului. Entuziasta întrecere a minerilor 
a găsit o „replică" pe măsură din par
tea personalului muncitor din sectorul 
transporturi. Deși programul special de 
recuperare a restanțelor în livrarea căr
bunelui spre termocentralele patriei era 
eșalonat pînă la sfîrșitul lunii mai, co
lectivul sectorului transporturi a devan
sat această sarcină cu o lună de zile, 
astfel că, de Ziua Muncii, el își înscrie 
activitatea de expediere a lignitului in 
graficul la zi.

La rândul lor, energeticienii de la 
Iemut, Fintînele și Tîrnăveni, județul 
MUREȘ, raportează în cinstea întîiuluj 
de Mai, realizarea suplimentară a peste 
100 milioane kWh energie electrică.

— Cifră care ridică la peste 1.2 mi
liarde kWh cantitatea de energie elec
trică livrată suplimentar sistemului 
energetic național în perioada actualului 
cincinal — ne precizează coresponden
tul nostru, Gheorghe Giurgiu, care a- 
daugă : un succes cu atît mai remarca
bil, dacă avem în vedere că el a fost 
realizat, în principal, pe seama exploa
tării utilajelor și agregatelor în condi
țiile economisirii, in cursul acestui an, 
a circa 200 tone combustibil convențio
nal și diminuării consumului propriu 
cu peste 600 000 kWh energie electrică.

Antrenați cu toate forțele în ampla 
acțiune desfășurată în județul DOLJ 
sub genericul „în cinstea Zilei Muncii 
— faptele noastre de muncă", efiergeti- 
cienii de la termocentrala Ișalnița au 
devenit autorii unor adevărate recorduri 
în materie. în fiecare zi din cele pre
mergătoare întîiului de Mai, ei au obți
nut o producție suplimentară între 500 
gi 700 kWh energie electrică.

Felicitări tuturor minerilor și energe- 
ticienilor, urări de noi succese in ma
rea competiție a muncii.

TERMEN? ÎNAINTE DE TER
MEN I O relatare primită ieri de la 
corespondentul nostru Nicolae Brujan, 
aflat în mijlocul puternicului colectiv 
muncitoresc de la cunoscuta întreprin
dere din SIBIU „Independenta" :

— Chiar acum, in preajma zilei de 1 
Mai, s-au finalizat aici, Înainte de ter
men, importante „comenzi speciale" 
pentru export, cit și pentru beneficiari 
interni. De aici, de unde vă transmit, 
între halele de montaj ale fabricii de 
utilaj complex și rampa de expediție 
este un permanent du-te-vino de trai- 
lere încărcate cu colete... înalte cit casa. 
După cum ne informează tovarășul Ște
fan Vasiu, secretarul comitetului de 
partid al întreprinderii, uriașele colete 
sînt cuptoare de tratament termic care

pleacă în portul Constanța cu destinația 
Egipt. Formațiile conduse de maiștrii 
Ovidiu Garovschi și Iuliu Kiss au mun
cit cu toată dăruirea și spiritul de răs
pundere, pentru ca și prin această „co
mandă specială", realizată înainte de 
termen, să sporească prestigiul uzinei. 
Aceeași angajare, același zor consemnăm 
și la secția cazangerie, de unde ies acum 
piese metalice uriașe în lungime de 
5—6 metri și cu diametrul de 3 metri 
și jumătate. Și ele fac parte dintr-un 
angajament îndeplinit cu mai bine de 
două luni înainte de termen pentru în
treprinderea minieră Teliuc. Sînt cup
toare pentru înnobilarea minereului de 
fier, utilaje de mare complexitate teh
nică, realizate aici pentru prima oară. 
Folosirea unor tehnologii moderne, în
tre care controlul calității sudurilor cu 
ultrasunete și raze X, a asigurat acestor 
utilaje un înalt grad de fiabilitate, rea- 
lizîndu-se și importanțe economii de 
metal.

Din REȘIȚA, corespondentul nostru, 
Nicolae Cătană, ne anunță, în cinstea 
zilei de 1 Mai, o premieră industrială 
de mare anvergură : fabricarea primu
lui motor , naval de 15 200 cai putere 
care va funcționa cu consum redus de 
combustibil. Este răspunsul prin fapte 
al muncitorilor și specialiștilor de la 
întreprinderea de construcții de mașini 
la indicațiile date la fata locului de 
secretarul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, de a se îmbu
nătăți performantele motoarelor desti
nate echipării navelor maritime și ocea
nice de fabricație românească. Noul mo
tor, cu performante intr-adevăr superi
oare, cu consum redus de combustibil, 
este o construcție complexă, cit o clă
dire cu două etaje, dar în componenta 
căruia fiecare reper este realizat cu o 
precizie de microni, o dovadă a hărni
ciei, a gîndirii responsabile a unei or
ganizări exemplare a muncii, în vede
rea scurtării duratei de montaj si de 
probe. Termen ? înainte de termen ! •

Cuvînt de ordine și pentru colectivul 
de la întreprinderea de utilaj petrolier 
„1 Mai" din PLOIEȘTI.

— în cinstea zilei al cărui nume îl 
poartă cu mîndrie — ne spune cores
pondentul nostru. Constantin Căpraru — 
unitatea raportează realizarea, după o 
concepție originală românească, a pri
mei instalații de forat galerii, orizontale 
(FGO-3,6). Ea este destinată șantierelor 
hidroenergetice pentru forat tunele de 
aducțiune, avînd o mare productivitate. 
Am reținut de la directorul tehnic cu 
producția, inginerul Cristei Popeia, că 
această nouă instalație, în premieră na
țională, are caracteristici tehnico-func- 
tionale la nivelul celor mai bune pro
duse similare de pe plan mondial. O 
realizare cu atît mai vrednică de laudă, 
cu cit ea a fost obținută cu patru luni de 
zile mai devreme decît prevedea docu
mentația tehnică. S-au depus multe 
eforturi, au trebuit învinse multe greu
tăți, dar cu atit mai mare este acum 
satisfacția oamenilor uzinei. Satisfacția 
datoriei împlinite.
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o prezență activă, dinamică în viața 
social-economică și politică a țârii

Avem un tineret minunat, care desfășoară o activitate multilaterală, 
fiind prezent în toate sectoarele, pe toate șantierele, aducîndu-și, împreună 
cu toți oamenii muncii, o contribuție activă la dezvoltarea patriei noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Avem un tineret minunat" - afirma cu căldură, de la înalta tribună 
a Congresului al Xlll-lea al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
lată ce portret frumos atribuie tinerei generații a țării secretarul general 
al partidului. O apreciere pe cît de sintetică pe atît de încărcată de 
o înaltă vibrație umană.

Cum se constituie, așadar, în realitatea de zi cu zi, la proba 
faptelor, portretul de astăzi al tineretului țării ? Cine l-ar putea defini 
mai bine decît oamenii din generația matură, cei care, prin vîrstă și 

. experiență, prin misiunea încredințată de societate, au și îndatorirea 
și răspunderea de a-i forma, de a-i modela, de a-i pregăti pe tineri 
pentru ziua de mîine a patriei, lată de ce am solicitat unor activiști 
de partid, cadre de conducere ale unor unități din industrie și agricul
tură, Eroi ai Muncii Socialiste, Cadre ale U.T.C. din institute de în- 
vățămînt ca, de 2 Mai, „Ziua tineretului" - sărbătoare scumpă în
tregului nostru popor - să definească, pe baza faptelor pe care le 
cunosc, portretul tinerei generații de azi a României socialiste, 
să-l circumscrie cerințelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării 
țării, în lumina istoricelor hotărîri ale Congresului al Xlll-lea, să 
releve rolul puternic al organizațiilor U.T.C. în angajarea capacității 
de muncă și creație a tinerilor la înfăptuirea politicii partidului.

In pagina de față redăm, pe scurt, răspunsurile primite.

Semnături ale 'eroismului in munca,

semnaturi ale cutezanței revoluționare

„Argumentele mele, referitoare la 
prezența' activă a tineretului in via
ța social-economică și politică a 
țării ? Cel mai > simplu pentru mine 
ar fi — ne spune tovarășul Ion Tă- 
nase, prim-secretar al comitetului 
de partid de la Combinatul siderur
gic Galați —să vă răspund, la rindul 
meu, prin două întrebări : „Știți cu 
cine am construit «colosul de metal- 
al țării de la Dunăre ?“ „Știți cu 
cine realizăm noi astăzi una din cele 
mai mari producții de metal din 
Europa ?“ Indiscutabil, răspunsul la 
aceste două _ întrebări este unul 
singur : și cu ‘aportul tinerilor. Este 
un răspuns fondat pe fapte. Aproa
pe 70 la sută din constructorii gi
gantului siderurgiei românești au 
fost, pe parcursul a 10 ani, tijjerii. 
Aproximativ, aceeași, proporție se 
păstrează și astăzi,-' cind realizăm 
anual peste 7r.pț.jli,oaj)g.. tone Oțel. în 
fiecare tonă de metal pe ‘care 6 
producem astăzi se află incorporate 
și inteligența, și efortul fizic, și ab
negația celor 35 000 de tineri, din 
care peste 20 000 de uteciști, cîți sint 
în combinatul nostru.

Aceasta ar fi, ca să mă exprim 
așa, aportul la producția fizică. Dar 
tinerii participă la creșterea produc
ției combinatului și cu un aport 
„neplanificat" — cel al muncii pa
triotice. în halda bateriilor de coc
sificare, de pildă, își. desfășoară acti
vitatea de circa un an o tabără de 
muncă patriotică a tineretului. Un 
prim bilanț spune totul și despre 
eficiența muncii tinerilor, și despre 
eficienta ideii — atît de scumpă se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu — de 
educație prin muncă și pentru mun
că. în acest răstimp, tinerii au recu
perat pentru producție, prin muncă 
patriotică, peste 10 000 tone fier 
vechi, 5 000 tone produse refractare, 
1 000 tone fontă și 100 tone metale 
neferoase.

Sint cifre care atestă cît se poate 
de convingător că tineretul repre
zintă o forță importantă pe care se 
bizuie în întreaga sa activitate de 
producție Combinatul siderurgic de 
la Galați. Sau. ca să mă exprim 
metaforic, forța de producție ,nr. 1 a 
colosului de- metal nr. 1 al țării o 
constituie tineretul".

Tovarășul Pompiliu Olteanu, prim-

secretar al Comitetului județean 
Constanta al U.T.C., conferă acestui 
portret o altă virtute nobilă. Anu
me aceea a cutezanței, a vîrstei per
formanțelor istorice. „în locul vor
belor, în calitatea pe care o am, 
prefer — ne spune tovarășul prim- 
secretar — să apelez la fapte. Exis
tă vreun edificiu, de importantă mai 
mică sau de importanță maximă, 
construit in anii socialismului, la 
înălțarea căruia tineretul să nu fi 
contribuit ? Există vreun obiectiv 
industrial sau agrar, care să fi soli
citat aportul întregii națiuni, la 
care aportul tineretului să nu se fi 
simțit ? Răspunsul, cred, este lim
pede pentru toată lumea. Nici unul! 
Dar cel mai mare dintre toate obiec
tivele, care a solicitat toate forțele 
poporului nostru — și o spun , cu le
gitimă mîndrie, în primul rînd pe 

. .cdje ale tineretului.. —-, încredințat 
spre edificare nouă; ca o înaltă do
vadă a încrederii în tineri a condu
cerii partidului, personal a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a fost Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră. Cei 
care străbat astăzi cu navele „Ma
gistrala albastră" ce traversează 
pămîntul milenar al Dobrogei văd 
încă înfipte, ca un simbol de luptă, 
drapelele tinerilor brigadieri ce au 
muncit la înălțarea acestui edificiu 
pentru eternitate. Pentru că, așa cum 
spunea atit de frumos tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvin tarea
rostită la inaugurarea acestui monu
mental edificiu, vor trece secole, 
vor trece milenii și Canalul Dună
re — Marea Neagră va continua să 
vorbească generațiilor viitoare des
pre muncp eroică a unui popor eroic, 
despre. capacitatea sa constructivă. 
Și in zidurile acestei construcții 
monumentale există și va dăinui 
peste veacuri semnătura în fapte a 
peste. 46 000 de tineri brigadieri de 
pe tot cuprinsul țării — elevi, mun
citori, studenți, soldați — care au 
construit aici în zona cea mai grea, 
zonă calcaroasă, nu numai 10 km de 
canal, ci, în primul rînd, portretul 
unei generații. Pe care partidul a 
învățat-o să muncească, să creeze, 
să lupte în mod revoluționar cu 
greutățile și să învingă. Șj care aici, 
la înălțarea acestei epopei construc
tive, a trecut cu bine supremul său 
examen".

ÎNALT EXEMPLU COMUNIST

Ștafeta producțiilor înalte ale noii

revoluții agrare, in miini bune

Tineretul României de 
azi, un tineret al muncii, 
al certitudinilor, al încre
derii în viitor, se defineș
te de ziua sa în fața pa
triei prin idealurile sale, 
prin faptele sale. Se defi
nește ca un tineret al că
rui suprem ideal este de 
a-și modela întreaga via
ță în spirit revoluționar, 
de a munci și trăi la fla
căra înnobilatoare a 
exemplului înaintat al co
muniștilor, de a-și consa
cra toate energiile înflo
ririi necontenite a patriei 
socialiste.

Un tineret care își face 
un titlu de înaltă onoare 
— o dovedesc faptele sale 
de zi cu zi, prezențele 
sale permanente în mari
le bătălii ale construcției 
socialiste, acolo unde e 
nevoie, acolo unde e mai 
greu — din a urma cu în
credere și entuziasm che

mările adresate în atitea 
prilejuri, in cele două de
cenii ale unei epoci de 
mari prefaceri revoluțio
nare — epoca inaugurată 
de Congresul al IX-lea — 
de tovarășul Nieplae 
Ceaușescu, secretarul ge
neral al partidului, care, 
încă din primele zile ale 
eliberării patriei, definea 
astfel rolul tinerei gene
rații : „Tineretul este 
viitorul unui popor, spre 
el își îndreaptă privirea și 
speranțele toți oamenii de 
știință și politici. Cu 
energia și entuziasmul 
său, tineretul este o forță 
creatoare, care, pusă în 
serviciul științei și pro
gresului, poate da un 
ajutor prețios pentru dez
voltarea economică, so
cială, politică și științifică 
a unui popor". Chemări 
adresate de cel care el în

suși, prin tinerețea sa, a 
scris o pagină revoluțio
nară exemplară pentru 
tinăra generație a patriei. 
Prezent din anii fragezi 
ai adolescenței pe barica
dele luptei revoluționare 
pentru libertate și drep
tate, participînd cu curaj 
și maturitate la marile 
bătălii dinaintea elibe
rării țării, ca și la cele 
din primii ani ai con
strucției socialiste, ilus- 
trindu-se în toate ca un 
revoluționar de mare vo
cație, conducătorul parti
dului s-a adresat în per
manență tinerilor. Che- 
mîndu-i la luptă, îndem- 
nîndu-i să muncească, să 
învețe, să se perfecțione
ze, să-și iubească patria, 
să acționeze in mod soli
dar cu întregul tineret al 
lumii pentru cauza păcii 
și libertății popoarelor — 
temelie a vieții, a progre
sului și civilizației. Pentru

toate acestea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, se bucură de 
înaltă prețuire din partea 
tineretului, sint înconju
rați cu nețărmurită dra
goste și stimă.

A evoca acum, în preaj
ma zilei de 2 Mai — „Ziua 
tineretului" — legătura 
indisolubilă între partid 
și tineri, între secretarul 
general al partidului și 
tineri, nu facem altceva 
decît să definim și mai 
clar portretul tinerei ge
nerații a țării, entuzias
mul și abnegația cu care 
participă la edificarea so
cialistă a țării, certitudi
nea că viitorul de mîine 
al patriei se află în miini 
bune. Pentru că avem un 
tineret minunat. Așa cum 
îl pregătește partidul, 
prin modelul de viață și 
muncă pe care i-l pro
pune.-

Să ascultăm în continuare opinia 
tovarășului Dumitru Tudose, pre
ședintele C.A.P. Stoicănești-Olt, 
Erou al Muncii Socialiste : „Ne 
aflăm, cum vedeți, la muncă, în- 
tr-una din cele mai scurte primăveri 
ale noii revoluții agrare. O primă
vară pe care o trece cu bine cine se 
organizează temeinic și cine are 
forțe tinere pentru muncă în toate 
schimburile. Dacă noi avem ? Sigur 
că avem. Priviți, tinerii sint nelip
sit! în toate sectoarele. Cu tineri ca 
mecanizatorii Constantin Matei, Io
nel Joița, Ion Păunaș, D. Slujitbru, 
ca agronomii Lucică Croitoru și Va- 
sile Rădulescu, motopompistul Du
mitru Breazu, electricianul Tudor 
Pandurescu, zootehnistul Ion Cio- 
banu — si vă asigur că i-am numit 
pe primii care mi-ae venit în min
te — s-ar putea mîndrl orice unitate 
agricolă din România. Dar în coope
rativa noastră lucrează mulți alți 
tineri destoinici. Atît în sectoarele 
agricole, cît și în cele industriale — 
combinatul avicol, mezelărie, con
serve de legume și fructe, secția 
produse din cauciuc, cărămidărie.

O cooperativă agricolă puternică 
cum este a noastră, cu o producție 
globală anuală de peste 140 milioane

lei, nu ar putea realiza obiectivele 
creșterii producției agricole ale noii 
revoluții agrare dacă n-ar avea o 
forță de muncă activă, bine pregăti
tă profesional. Datorită modului în 
care organizația noastră de partid, 
organizația U.T.C., consiliul de con
ducere au privit întotdeauna lega
rea tinerilor de sat — și prin asta 
înțeleg crearea unor condiții de 
muncă și viață apropiate de cele de 
la oraș — noi am rezolvat această 
„problemă". Practic, astăzi, alături 
de mecanizare, forța cooperativei 
noastre o reprezintă tinerețea și ca
lificarea muncitorilor noștri agricoli. 
Avem și specialiști tineri, și munci
tori agricoli tineri, și muncitori zoo
tehnist! tineri. Și dacă cooperativa 
noastră a obținut, în decursul anilor, 
inclusiv în 1984, rezultate bune, 
acest lucru se datorează și faptului 
că oamenii noștri au înțeles că agri
cultura este o meserie ca toate cele
lalte. Și încă una foarte grea. Aproape 
ca electronica, cum spunea, pe bună 
dreptate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Iar această meserie grea, 
complexă, și-au însușit-o în primul 
rind tinerii. De aceea spun că în 
cooperativa noastră noua revoluție 
agrară se află pe mîini bune".

Permanenta sete de cunoaștere,

angajare entuziastă in bătălia pentru nou

Profesor dr. ing. Coleta De Sabata,
rectorul
mișoara, 
trăsătură
manenta

Institutului politehnic Ti- 
aduce în discuție o altă 
a tinerei generații — per- 
sa sete de cunoaștere, de

cultură : „în cele patru unități pu
ternice de învățămînt superior ale 
Timișoarei — Institutul politehnic, 
Universitatea, Institutul de medici
nă și Institutul agronomic- — celor

peste 20 000 de studenți Ie sînt asi
gurate, prin grija partidului și statu
lui, condiții materiale și spirituale 
de pregătire la cel mai înalt nivel. 
Miezul conceptului românesc de pre
gătire a viitorilor specialiști, elabo
rat de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, îl 
constituie integrarea organică, com
plexă, a învățămîntului cu produc
ția și cercetarea. Acest concept, el 
însuși de esență revoluționară, asi
gură găsirea permanentă a unor me
tode diverse, dinamice, prin care 
procesul didactic să fie modernizat 
continuu, prin care studenții să aibă 
acces la cele mai noi cuceriri ale 
cunoașterii în domeniul în care se 
pregătesc.

Setea permanentă de cunoaștere a 
tinerilor, răspunderea cu care se 
angajează, încă de pe băncile școlii, 
în bătălia nobilă, dar și aspră pen
tru nou, confirmă din plin eficiența 
acestui concept. în ultimii trei ani. ca 
să dau un singur exemplu, în cadrul 
sesiunilor de comunicări științifice 
organizate in Centrul universitar 
Timișoara au fost prezentate circa 
4 900 de lucrări de cercetare științi
fică, a căror elaborare a angajat 
munca a peste 8 600 de studenți. 
Simpla enumerare a unora din 
temele prioritare — reducerea con
sumurilor de materii prime și mate
riale, valorificarea superioară a 
materialelor refolosibile, găsirea 
unor noi surse de energie 
și creșterea eficientei celor clasice, 
ridicarea eficientei generale a pro
ducției industriale și agrare, valori

ficarea tradițiilor Istorice și cultura
le ale poporului nostru, integrarea 
social-culturală a specialiștilor în

viața colectivităților rurale — arată 
caracterul pragmatic. revoluționar, 
al cercetării științifice studențești".

Participare activâ și responsabila 

la exercitarea democrației muncitorești,

revoluționare2»

Afirmarea plenară a tineretului In 
muncă are astăzi o temelie și mai 
solidă prin participarea sa directă 
la actul deciziei, la exercitarea pre
rogativelor democrației noastre mun
citorești. revoluționare. Cornel Fu- 
niea, secretarul comitetului U.T.C. 
de la întreprinderea „Tractorul" 
Brașov, argumentează astfel exerci
tarea acestor prerogative : „Spiritul 
revoluționar, propriu vîrstei tinere, 
competența profesională și hărnicia 
au făcut din cel peste 13 000 de ute
ciști, cîți numără organizația noas
tră revoluționară, o forță principală 
în îndeplinirea importantelor sar
cini ce revin uzinei noastre. Evident, 
o forță nu numai numerică, ci una 
calitativă. Pentru că. datorită pre
gătirii profesionale, preocupării lor 
pentru continua perfecționare, tine
rii — ca muncitori, ca specialiști, ca 
laborantl ori cercetători — se află 
permanent pe baricadele luptei pen
tru nou. Atît prin crearea noului, cît 
ei prin receptivitatea pe care o do

vedesc fată de tot ce apare nou în 
tehnică.

Această forță numerică și calitati
vă ia parte directă prin mine — 
care. în calitate de secretar al comi
tetului U.T.C.. Îndeplinesc și func
ția de vicepreședinte al consiliului 
oamenilor muncii — și la exercita
rea autoconducerii muncitorești. $i 
nu e vorba de o simplă participare 
fizică. Am înțeles și înțelegem exer
citarea calității de vicepreședinte al 
C.O.M. ca o mare răspundere poli
tică. Sarcina de a reprezenta în or
ganul de conducere colectivă peste 
13 000 de uteciști nu o privim nici 
un moment ca pe o onoare personală, 
ci ca pe o răspundere pe care tre
buie să știi permanent că o exerciți 
In numele tinerilor și. deci, obliga
toriu. cu participarea lor. De aceea, 
în calitatea de vicepreședinte al 
C.O.M., caut pe de o parte să aduc în 
organul de conducere colectivă 
punctul de vedere al tinerilor în

toate problemele pe care le anali
zăm. să asigur promovarea acestui 
punct de vedere in deciziile pe care 
le adoptăm, iar pe de alta, să trans
mit tinerilor la timp toate hotărî- 
rile și măsurile adoptate.

Ce probleme concrete am ridicat 
în consiliul oamenilor muncii vizînd 
interesele generale ale întreprinderii 
și ale tinerilor ? Multe, foarte multe. 
Bunăoară, am solicitat ca tine
rilor din secția turnătorie să li 
se încredințeze. în formație de 
lucru alcătuită numai din ei. o linie 
de formare-turnare. Aceasta pentru 
a determina mai exact răspunderea 
lor și față de creșterea productivi
tății muncii și față de calitatea pro
duselor executate. Propunerea a fost 
acceptată și. spre bucuria noastră, 
și-a dovedit eficiența în practică. 
Dar credeți că există vreo problemă 
care figurează pe ordinea de zi a 
consiliului oamenilor muncii în a 
cărei rezolvare să nu fie interesați 
și tinerii ? Așa că, vă asigur, am 
mult de lucru în calitate de repre
zentant . al organizației revoluționare 
de tineret în consiliul oamenilor 
muncii".

Tovarășa Dumitra Antonie, secre
tar adjunct al comitetului de partid 
de la întreprinderea „Electroputere" 
din Craiova, ne-a relevat una din 
trăsăturile cele mai pregnante ale 
tinerei generații — perfecționarea 
sa politică necontenită. Idealul a- 
cestei perfecționări îl constituie 
aspirația pe care o nutrește fie
care tînăr. încă din ziua intrării in 
organizația U.T.C., de a deveni pur
tător al carnetului roșu de membru 
al Partidului Comunist Român. „Or

ganizația noastră de partid — ne 
spune tovarășa Dumitra Antonie, 
bobinatoare. Erou al Muncii Socia
liste — a cunoscut în ultimii ani o 
puternică infuzie de tinerețe și ca
litate. £>e tinerețe — pentru că. în 
ultimii cinci ani. peste 70 la sută din 
cei primiți în. partid provin din rîn- 
durile utepiștilor. De calitate — pen
tru că intr-o organizație U.T.C. care 
numără peste 5 000 de membri au 
fost primiți în partid cei mai buni 
dintre cel buni. In prezent organi
zația noastră de partid, care este 
cea mai puternică din municipiul 
Craiova, are un efectiv de peste 
4 700 de comuniști. Iar peste 70 la 
sută din acest efectiv îl reprezintă 
comuniștii cu o vîrstă de pînă la 30 de 
ani. Iată de ce am spus că organi
zația noastră a cunoscut și cunoaș
te permanent o infuzie de tinerețe. 
Este și firesc să fie așa. Pe de o 
parte, pentru că partidul nostru este 
preocupat mereu de întărirea calita
tivă a i’îndurilor sale, de păstrarea 
tinereții și spiritului său revoluțio
nar. Pe de altă parte, intr-o între
prindere în care peste 60 la sută din 
forța sa de muncă, de peste 14 000 
de oameni o constituie tinerii, 
„schimbul de mîine", el nu poate 
proveni în mod obiectiv decît din 
rindurile tineretului. Iar în uzina 
noastră lucrează peste 2 000 specia
liști cu pregătire superioară și me
die și aproape 8 000 de muncitori ti
neri — de la promoția de absol
venți din anul trecut pînă la tineri 
cu o înaltă calificare, oameni de 
bază ai uzinei, care onorează, cu 
semnătura lor. și la propriu, și la 
figurat, cartea de vizită a uzinei".

Destine în destinul luminos

al patriei
. Răspunderea pentru destinele tării 

s-a manifestat în toate împrejură
rile ca o trăsătură definitorie a ti
nerei generații. O răspundere care 
astăzi se identifică cu participarea 
la înfăptuirea obiectivelor funda
mentale ale dezvoltării patriei noas
tre. Despre modul în care se mani
festă această trăsătură a tineretului 
ne vorbește tovarășul ing. Emil Hui- 
du, directorul general al Combinatu
lui minier Rovinari: „Nu cred că poa
te exista un exemplu mai conclu
dent în ce privește răspunderea ti
nerilor pentru destinele tării decît 
modul exemplar în care aceștia au 
răspuns chemării secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de a veni aici. în Gorj, 
să participe la sporirea producției 
de cărbune, să contribuie de fapt la 
dezvoltarea bazei energetice a. pa
triei noastre. Ani de-a rindul. aici, 
în Gorj, sub genericul „Acțiunea 
7 000 — acțiunea întrajutorării mun
citorești", au venit, alături de mun
citori cu experiență în industria ex
tractivă. sute, mii de tineri din toate 
colturile țării. Răspunderea pentru 
destinele patriei, pentru înfăptuirea 
obiectivului fundamental al asigu
rării .independenței energetice i-a 
determinat pe mulți dintre ei să ră- 
mină definitiv aici. înaltelor coman
damente ale sporirii producției de 
cărbune, tinerii le-au răspuns întot
deauna prezent. Cu 7 ani în urmă la 
Rovinari. cu 3 ani în urmă la Mo- 
tru, veniți din toată țara, ei s-au 
constituit în două șantiere naționale 
care au adus și aduc o contribuție 
substanțială în bătălia noastră revo
luționară pentru cărbune, pentru in
dependenta energetică. In curînd. la 
chemarea secretarului general al 
partidului, vor sosi din toată tara 
alți peste 5 800 de oameni ai mun
cii. mulți dintre ei tineri, pentru a 
da un nou impuls activității de ex
tracție a cărbunelui".

Inginerul-șef al întreprinderii de 
tractoare din Miercurea-Ciuc, tova
rășul Aurel Sima, a ținut să releve 
in mod deosebit vocația solidarității 
naționale și internaționale a tine
retului României socialiste. „Cu 
trei ani în urmă, tractorul nostru 
S-445 a fost distins, pentru calitățile 
sale, cu medalia de aur la Tîrgul 
internațional de la Leipzig. Știți de 
de cine a fost realizat acest trac
tor ? De un foarte tînăr colectiv, 
cu o medie de vîrstă de 25 de ani, 
alcătuit din români și maghiari, 
așa cum este alcătuit întregul nos
tru colectiv de muncă. De ce am 
dat acest exemplu ? Pentru că el 
este edificator pentru vocația soli
darității pe plan național și interna
țional a tinerilor noștri. Ei văd în 
munca pe care o efectuează — 
fiindcă multe din tractoarele noas
tre sînt destinate exportului — nu 
numai un răspuns, prin fapte, grijii 
pe care le-o poartă societatea, ci și 
o expresie a solidarității internațio
nale cu popoarele, cu tinerii unde 
sînt exportate tractoarele fabricate 
de ei. E suficient să-i vezi cu cită 
grijă și răspundere execută fiecare 
operație^, ca să nu știrbească cu ni
mic din prestigiul produselor între
prinderii, din prestigiul tehnicii 
românești, în care ei văd un mesa
ger al muncii puse în slujba păcii, 
înțelegerii și cooperării între po
poare.

Spunîndu-vă toate acestea, am în 
vedere tineri ca subinginerii Bencze 
Ștefan, șeful atelierului de montaj, 
Dumitru Urzică, Vintilă Apostol, 
Albert Imre și mulți alții care, în
frățiți în muncă și viața, au învă
țat că singura limbă în care produ
sele fabricate de ei se pot exprima 
pe piața externă este „limba" tehnicii 
înalte, „limba" muncii bine făcute. De 
aceea, noi, comuniștii, așa cum ne 
cere partidul, îi ajutăm pe tineri să 
crească frumos, să stăpînească teh
nica de virf, să se dăruiască muncii 
cu toată puterea de creație a vîrstei 
lor. Și sîntem mindri că avem un 
asemenea tineret. Care, în acest an, 
mai mult ca oricînd, a așezat Ia 
temelia muncii sale deviza : „Parti
cipare, Dezvoltare, Pace". Deviza 
sub care se desfășoară în întreaga 
lume Anul Internațional al Tinere
tului. Deviză sub care tinerii din 
întreprinderea noastră, români și 
maghiari, ca de altfel tinerii întregii 
Românii socialiste, își .afirmă, prin 
muncă, înaltele lor idealuri de pace 
și prietenie, de solidaritate interna
țională".

Ca unul care muncește într-un 
județ al tuturor profesiilor eroice 
— mineri, oțelari, energeticieni, 
constructori etc. — tovarășul Radu 
Bălan, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid Hunedoara, a 
ținut să aducg în prim plan placa 
turnantă a tinerei generații, afirma
rea tot mai puternică în ultimii ani' 
a organizațiilor U.T.C. în îndeplinirea 
sarcinilor economice, în educarea 
prin muncă și pentru muncă a ti
nerilor. „In procesul realizării unei 
noi calități a muncii în toate do
meniile de activitate — subliniază 
dînsul — organele și organizațiile 
de partid constată cu satisfacție că 
organizațiile U.T.C. s-au angajat 
ferm, activ, în traducerea în viață a 
acestui obiectiv fundamental stabi
lit de conducerea partidului. In ju
dețul Hunedoara, aportul organiza
țiilor U.T.C., care cuprind în rin
durile lor peste 100 000 de uteciști, 
la îndeplinirea sarcinilor din indus
trie. investiții, export, agricultură — 
ca să mă refer numai la domeniile 
prioritare — se face tot mai puter
nic simțit.

Ce așteptăm noi, în acest an șl 
în cincinalul viitor, de la organiza
țiile U.T.C. ? Să-și sporească con
tribuția la îndeplinirea sarcinilor 
economice în primul rînd în sec
toarele producătoare de materii 
prime energetice, care au o pon
dere însemnată în județul nostru, 
ca și în cele producătoare de me
tal — „pîinea" industriei construc
toare de mașini. Aceleași cerințe le 
formulăm și pentru participarea 
mai activă, prin forme specifice 
activității lor, ia realizarea sarcini
lor de plan, la promovarea progre
sului tehnic în toate domeniile, la dez
voltarea producției agricole. In în
deplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan pe acest an, în pregătirea 
temeinică a cincinalului viitor, co
mitetul județean de partid se ba
zează în mod temeinic, ca și pină 
acum, pe. creșterea rolului organiza
țiilor U.T.C., sub conducerea orga
nizațiilor de partid, în angajarea 
tot mai puternică și eficientă a ca
pacității de muncă și creație a ti
nerilor". .

Interlocutorii noștri au încercat, fiecare anelînd la faptele de viață pe 
care le-a cunoscut mai bine, să surprindă, în trăsăturile sale esențiale, 
portretul tinerei generații a țării. O generație pătrunsă de un înalt spi
rit revoluționar, care și-a înscris numele cu litere majuscule în cronica 
unei epoci cu adevărat eroice - „Epoca Ceaușescu” - de ale cărei 
împliniri istorice beneficiază ea însăși, dar are și satisfacția de a ști că 
vor beneficia șl generațiile viitoare. O generație angajată ferm în reali
zarea hotărîrilor Congresului al Xlll-lea al partidului, participînd activ !a 
viața politică a țării. O generație receptivă, cum e și firesc, la procesele 
de înnoire, de perfecționare, luptînd ea însăși, organizația sa revoluțio
nară, Uniunea Tineretului Comunist, pentru ca drumul noului să 
se deschidă larg. Fiindcă pe temelia lui patria se va înălța mereu, iar 
tinerii el, în climatul autenticei noastre democrații, vor gîndi permanent 
ca noul de azi să fie miine și mai nou.

Patria, partidul, poporul se pot mîndri, pe bună dreptate, că 
avem un tineret minunat.

Anchetă realizată de Constantin PRIESCU 
ți corespondenții „Scinteil”
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Realizare de prestigiu a colectivului de la întreprinderea minieră Uricani
Ieri, la primele ore ale dimi

neții, primim un telefon de la Uri
cani. La celălalt capăt al firului, 
directorul întreprinderii miniere, 
lng. Alexandru Blaj : „în preajma 
zilei de 1 Mai pot să vă dau o 
veste bună. Astăzi, în jurul orei 13 
finalizăm săparea galeriei de trans
port de la orizontul 400, lungă de 
6.7 km și pe care am atacat-o la 
17 iulie 1979“.

Calculăm : s-a lucrat la săparea 
acestei galerii, pînă la străpun
gerea ei, 5 ani, 9 luni și 13 zile. 
O muncă complexă, care a pre
supus viteze mari de înaintare si 
maximă precizie topografică in 
execuție. Așadar, drumul spre 
'straturile de cărbune, tăiat în pia
tra din adincuri, a fost deschis !

Ne spuneți, tovarășe Blaj, și cî- 
teva date din istoricul lucrării ? 
„Desigur, ni se răspunde. S-a lu
crat cu o combină de mare pro
ductivitate, la un profil de săpare 
de 18 metri pătrați. în toată a- 
ceastă perioadă au fost excavați 
122 000 mc de steril și au fost in
tersectate straturile de cărbune 3, 
5, 8 și 9, 15, 17 și 18. Cei 30 de

teatre
MIERCURI, 1 MAI

O Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Iubirile de-o viață — 19,30: 
(sala Atelier) : Intre 5 și 7 — 19: (sala 
Cosmonauților, 11 05 37) : Idolul și 
Ion Anapoda — 18,30.
® Teatrul de operetă (14 80 11) : Vtn- 
zătorul de păsări — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julleta la sfîrșit de noiem
brie — 19: (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi -—19.
O Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Atenție, se filmează — 19.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) Nimic despre 
elefanți — 20; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 20; (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Dragoste Ia pri
ma vedere — 20.
• Ansamblul „Rapsodia română". 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18. 
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 18.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Albă ca Zăpada șî cei 7 pitici — 18. 
© Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.

JOI, 2 MAI

© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Titanic vals — 10; Zbor dea
supra unui cuib de cuci — 18,30; 
(sala Atelier) : Fata din Andros — 11. 
© Opera Română (13 18 57) : Povestea 
micului Pan — 11; Prinț și cerșetor
— 17.
• Teatrul de operetă (14 80 11) i 
Silvia — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Julleta la sfîrșit de noiem
brie — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul înste
lat deasupra noastră — 19.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Mîriiala — 19.
© Teatrul de comedie (18 84 60) l 
Cîrtițele — 16: 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Variațiunl pe tema dra
gostei — 18,30.
O Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 15; 19; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Milionarul 
sărac — 18,30.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy. 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 19; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19; (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Dragoste la 
prima vedere — 19.
© Ansamblul „Rapsodia română* * 
(13 13 00) : Concert In haz... major — 
18,30; (la Teatrul de vară „23 Au
gust") : Concert de muzică populară

O ciuleandra : PATRIA (TI 86 25) — 
9: 11,30; 14; 16,30; 19, EXCELSIOR
(65 49 45) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
GLORIA (47 46 75). — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
B Sosesc păsările călătoare : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 12; 14,15; 16,30; 
19, GIULEȘTI (14 55 46) — 9; 11,30; 14; 
16,30: 19.
© Actorul șl sălbatici! : LUMINA 
(14 74 16) — 9; 12; 15,15; 18,30.
• Nea Mărin miliardar : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 15; 17; 19.
O Capcana mercenarilor t DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
® Adela: UNION (13 49 04) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19.
• Bătălia pentru Roma i LIRA 
(31 71 71) — 15; 18,30.
• Mușchetarii în vacanță: PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19.
• Rămășagul : VIITORUL (10 67 40)
— 15; 17; 19.
• Răpirea fecioarelor : COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17.
• Fedos și fiii săi : VICTORIA' 
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Povestea micului cocoșat — 9; 11; 
13; 15, Clipa — 18 : DOINA (16 35 38).
• Surorile medicale : TIMPURI. NOI 
(15 61 10) — 9; 11; 13: 15; 17; 19.
• Pirații secolului XX : GRIVIȚA 
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.
© Pe urmele șoimului : FERENTARI 
(80 49 85) — 15; 17; 19.
■ Vraciul : COTROCENI (49 48 48) — 
15,30; 18,30.
© Cheia fericirii : VOLGA (79 71 26)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Regina schimbată I FLACĂRA 
(20 33 40) — 15: 17; 19.
© Braconaj : PROGRESUL (23 94 10)
— 15; 17; 19.
• Toate mi se tntlmplă numai mie :
SCALA (11 03 72) — 9; lt,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, BUCUREȘTI (15 61 54)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, FAVORIT 

-(45 31 70) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
© Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
O Divorț italian : CAPITOL (16 29 17)
— 8,45; 10,45; 12,45; 15; 17,15; 19,30.
• Vulcanul: FESTIVAL (15 63 84) —
9; -11,30.; 14; 16,30; 19; FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15;
17,15; 19,30.
O Jandarmul și extraterestrii : DRU
MUL SĂRII (3128 13) — 15; 17; 19.
• Iubirea are multe fețe : MELODIA 
(11 13 49) — 9; 12; 15; 18,30.
© Piedone în Egipt : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17: 19, TO
MIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19.

Meciul România — Anglia va În
cepe la ora 18 și va fi transmis 
direct de posturile noastre de radio 
Si televiziune.

Formațiile probabile sint urmă
toarele :

România : Lung — Negrilă. Ștefă- 
nescu, Iorgulescu (Iovan), Ungurea- 
nu — Rednic, B616ni, Klein, Hagi — 
Coraș, Cămătaru.

Anglia : Shilton — Andersen, 
Butcher, Wright, Sansom — Steven, 
Wilkins. Robson, Barnes — Trevor 
Francis. Mariner.

Partida va fi arbitrată de o bri
gadă spaniolă, cu Emilio Guruceta 
Muro la centru.

Valeriu MIRONESCU 
Ieri, România — Anglia 

(tineret) : 0—0
Pe stadionul Tineretului din Bra

șov s-a disputat marți după-amiază 
meciul dintre formațiile de fotbal 
ale României și Angliei, con- 
tind pentru grupa a III-a a prelimi
nariilor campionatului european de 
tineret. Partida s-a încheiat cu un 
scor alb : 0—0.

Arbitrul vest-german W. Foekler 
a condus următoarele, echipe : Româ
nia : Stîngaciu — Pascu, Belodedici, 
Bucico, Weisenbacher, Văidean, Muj- 
nai, Cristea, Bozeșan, Soare (din min. 
83 Muntean), O. Popescu, (din min. 
58 Mandoca) ; Anglia : Seaman — 
Parker, Cranson, Butterworth, 
Pickering, Snodin, Allen , (din min. 
76 Donowa), Rideout (din min. 73 
Wilkinson), Cotee, Walters.

★
La Praga, In preliminariile cam

pionatului mondial : Cehoslovacia — 
R. F. Germania 1—5 (0—4).

— 19.

Azi, meciul România - Anglia

MULT SUCCES FOTBALIȘTILOR NOȘTRI!
Dorința evidentă a tuturor jucă

torilor din lotul nostru reprezentativ 
este ca echipa României să se cali
fice la turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal care va avea 
loc in Mexic. între 31 mai si 29 
iunie 1986. Astăzi ei vor juca, la 
stadionul ,.23 August" din Capitală, 
deci pe terenul propriu, una dintre 
partidele foarte importante pentru 
evoluția clasamentului grupei a III-a 
preliminară europeană. partida 
România — Anglia.

Dorința de victorie care animă pe 
fotbaliștii români s-a tradus in în
treaga perioadă de pregătire a me
ciului printr-o muncă făcută cu 
multă seriozitate. De la Ștefă- 
nescu, căpitan al echipei, pină 
la tinerii Hagi. Mateut și Lăcătuș, 
s-a putut observa la toți jucătorii 
pregătiți de Mircea Lucescu și 
Mircea Radulescu responsabilitatea 
care-i stăpîneste. ambiția de a se 
prezenta la potențialul cel mai bun 
in fata publicului și a telespectato
rilor români, de a răspunde astfel 
încrederii, dragostei si grijii cu care 
sint înconjurați de mulțimea ama
torilor de sport din țară. însuflețiți 
de fierbintele sentiment patriotic, 
fotbaliștii români vor să-si îndepli
nească integral datoria de sportivi 
fată de numeroșii lor susținători, să 
le satisfacă fără reproș așteptările.

Zecile de mii de spectatori care 
vor ocupa tribunele marelui stadion 
bucureștean vor fi. fără îndoială și 
azi. așa cum îi știm dintotdeauna, 
alături de echipa României, cu pa
siune si căldură în fiecare clipă, 
încurajînd fără preget reprezentati
va noastră, demonstrând totodată 
binecunoscuta sportivitate si spiritul 
de ospitalitate românesc. 

mineri din brigada comunistului 
Tokeș Zoltan, care au deservit 
combina în cîte trei schimburi — 
un colectiv de muncă excelent, o- 
mogen — au realizat viteze de a- 
vansare de 180—190 ml pe lună. 
Aș remarca modul deosebit In care 
a fost condusă lucrarea : ea a 
străpuns la milimetru, după 6,7 
km, ajungîndu-se exact în punc
tul unde trebuia".

în discuția care a urmat, direc
torul minei ne-a precizat Impor
tanța deosebită a acestei galerii 
pentru pregătirea viitoarelor ca
pacități productive ale minei Uri
cani, îndeosebi cele din straturile 
groase 3 și 5 de cărbune cocsifi- 
cabil, faptul că după demontarea 
combinei ea va fi supusă unui 
program complex de revizii și re
parații, urmînd să fie din nou 
reintrodusă în subteran pentru să
parea orizontului 300, viitorul ori
zont de bază al minei.

Drum bun, cu viteze cit mai 
mari in efortul bărbătesc spre bo
gatele straturi de cărbune — mineri 
de la lucrările de investiții ! 
(C. Morarii).

• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Trubaduri și purim-spilerl — 18.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Pinocchio — 10,30.
0 Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
© Teatrul „Țăndărică" (15 23 77, sala 
Cosmonauților): Lungul nasului — 11.

cinema

Cronica zilei
Marți, tovarășa Lina Ciobanu, 

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.,_ a pri
mit delegațiile sindicale de peste 
hotare care au sosit în tara noastră 
pentru a lua parte la sărbătorirea 
zilei de 1 Mai.

Cu acest prilej au fost evidențiata 
realizările obținute de poporul 
român, sub conducerea Partidului 
Comunist Român, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în dezvoltarea multilaterală a Româ
niei socialiste, politica externă de 
pace și colaborare internațională 
promovată cu consecvență do parti
dul si statul nostru.

★

în perioada 19—30 aprilie, o dele
gație de ziariști de la „Nodon Sin- 
mun", organ central.de presă al Par
tidului Muncii din Coreea, condusă 
de tovarășul Kang Dok So, redac- 
tor-șef adjunct al ziarului, a făcut 
o vizită de documentare în țara 
noastră, la invitația ziarului „Scîn- 
teia“.

Delegația de ziariști coreeni a vi
zitat unități economice, sociale șl 
culturale din Capitală, precum $i 
din județele Iași. Suceava șl Con
stanța.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de tovarășul Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. *

La primire a luat parte ambasado
rul R.P.D. Coreene la București, Zo 
Iang Guk.

★
în capitală a fost deschisă marți o 

expoziție sovietică de carte, discuri 
și emisiuni filatelice dedicate celei 
de-a 40-a aniversări n victoriei asu
pra Germaniei hitleriste.

(Agerpres)

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism ieșite cîștigătoare la tragerea la sorti 

pentru trimestrul I 1985

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Cîștigurile obținute 
(în ordinea valorii)

Valoarea 
ciștigului

1 401-1-61 U.R S.S. 8100
2 405-1-213 8100
3 411-1-125 8100
4 417-1-797 8100
5 427-204-56 8100
6 436-279-261 8100
7 452-1-735 8 100
8 431-106-420 8100
9 462-1-1270 8100

10 463-1-654 8100
11 459-1-5546 “ 8 100
12 460-173-1 8 100

13 435-1-576 U.R.S.S. 8 000
14 409-209-9 »♦ 8 000
15 454-1-189 8 000
16 451-1-39 8 000
17 450-1-331 8 000
18 443-1-1190 8 000
19 428-203-13 8 000
20 460-207-824 •> ; * ‘1 ■'" »». „ • ■ 8 000
21 462-207-670 '■ »» 8 000
22 464-206-138 »» 8 000
23 438-103-770 «« ' 8 000
24 439-265-3 8 000

. • ■.432-1-572 . .. . R. P. Polonă . . 7.800
°6 438-1-23 »« 7 800
97 448-1-406 7 800
28 427-1-1093 7 800
29 436-1-1504 7 800
30 455-1-63 7 800
31 431-103-1837 7 800
32 465-1-833 7 800
33 434-103-2184 7 800
34 459-1-4921 7 800
35 460-1-3037 7 800
36 423-1 340 7 800

37 432-1-461 R. S. Cehoslovacă 5 800
38 410-243-2 5 800
39 448-1-355 5 800
40 427-1-1043 ■ 5 800
41 436-1-1493 5 800
42 455-206-13 5 800
43 431-103-1774 5 800
44 465-1-811 ■ 5 800
45 434-103-2165 •• 5 800
46 459-1-4844 5 800
47 460-1-3014 5 800
48 443-1-1208 5 800

TOTAL 48 excursii în valoare de lei 356 400

Cîștigătorll au obligația să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară îndeplinirii

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
Ieșite cîștigătoare la tragerea la sorți 

pentru trimestrul I 1985

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1. 816-1-1843 10 000
2. 865-1-1249 10 000
3. 808-1-425 10 000

3 cîștiguri tn valoare 
totală de lei 30 000

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1. 952-223-26 5 000
2. 911-204-36 5 000
3. 910-514-205 5 000

3 cîștiguri in valoare 
totală de lei 15 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele si filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite cîștigă
toare pot folosi cîștigurile obținute 
pentru a contracta. în condițiile Le
gii nr. 4/1973. prin unitățile unde își 
au locul de muncă, construirea de 
locuințe proprietate personală.

t v
MIERCURI, 1 MAI

11,00 1 MAI MUNCITORESC (color)
11,10 Mindră zi de mal. Cîntece șl ver

suri patriotice și revoluționare
11,40 Telefllmoteca de ghiozdan (color). 

„Micul zburător'1. Episodul 2
12,00 Toată țara In sărbătoare (color). 

Muzică populară
13,00 Telex
13,05 Album de mal (color) • Culori 

de mai — muzică șl poezie 
• Zlmbete în... primăvară — in
stantanee bucureștene © Concer
tul primăverii — piese da mare 
popularitate cu orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii • Pagini 
cinematografice vesele • Din cîn- 
tecele revoluționare ale popoare
lor cu formația „Cantores aml- 
citiae" din Iași ® Intermezzo co
regrafie • Flori de mal — cînteca 
șl jocuri populare de pe întreg 
cuprinsul țării ® Invitație In... 
arena circului ® Meridianele ctn- 
tecului șl dansului

15,00 închiderea programului
17,00 După-amiaza la varietăți (color). 

Partea a doua a spectacolului cu 
public „Primăvara, varietățile șl 
teatrul" realizat de Radlotelevi- 
ziunea română în colaborare cu 
Comitetul de cultură șl educație 
socialistă al municipiului Bucu
rești

18,00 Fotbal (color). România — Anglia 
In preliminariile campionatului 
mondial. Transmisiune directă de 
la stadionul „23 August", tn pau
ză ; Publicitate

19.50 1001 de seri : Desene animate 
20,00 Telejurnal @ 1 Mal — Ziua mun

cii și a solidarității internaționala 
a celor ce muncesc.

20,30 „ÎNTII MAI MUNCITORESC". Do
cumentar

20.50 IMN LA SĂRBĂTOAREA MUNCII 
(color). Spectacol cultural-artistlo 
organizat de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, Consiliul Cen
tral al U.G.S.R., Comitetul Cen
tral al U.T.C., U.A.S.C.R., Consi
liul Național al Organizației Pio
nierilor, Ministerul Apărării Na
ționale, Radioteleviziunea română, 
împreună cu Comitetul municipal 
București al Partidului Comunist 
Român

21.50 Telejurnal
22,00 Flori de cîntec. flori de mal (co

lor). Romanțe, cintecs îndrăgite, 
melodii de neuitat

23,00 închiderea programului

Titularii libretelor de economii ie
șite cîștigătoare trebuie să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverințele necesare procu
rării materialelor de construcție.

JOI, l MAI
11.00 Telex
11,05 Tineri tn țara tinereții 9 Repor

taje, muzică și poezie • Cresc In 
libertate florile visării 1 Program 
artistic pionieresc • Telefllmote
ca de ghiozdan : „Micul zburător" 
(color). Episodul 3

12,20 Din cununa cînteculul româneso 
(color). Muzică populară

13,00 In Mal, la sărbătoarea tinereții 
(color) O Cred în tine, tinerețe 
— muzică șl poezie © Murmurul 
primăverii — moment coregrafic 
© Sub cupola circului 9 Noi pur
tăm in ochi seninul — muzică 
ușoară © De pe-ntreg cuprinsul 
tării — melodii populare 9 Inedi
te 9 Aplauze pentru tinere talen
te,— Interprețl români, laureați al 
unor concursuri © Meridianele 
cîntecului 9 Primăvara vieții — 
muzică ușoară

15.00 închiderea programului
18,00 Tinerețea noastră, tinerețea revo

luționară &■ patriei (color). Eml- 
siune-concurs realizată in colabo-

• rare cu Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist

19,15 1001 de seri
19.30 Telejurnal '
19.50 IMN TINERESC PATRIEI, PARTI

DULUI (color). Spectacol literar- 
muzical-coregraflo cu prilejul Zi
lei tineretului din Republica So
cialistă România

20.30 Film serial (color). „Războiul 
Independenței". Episodul 1. Deș
teptarea României. In rolurile 
principale : George Constantin, 
Amza Pellea, Mircea Albulescu. 
Sebastian Papaianl, Emanoil Pe- 
truț, Constantin Codrescu, Sergiu 
Nlcolaescu, Ernest Mattel, Ioana 
Pâvelescu, Cezara Dafinescu, Iurie 
Darie, Alexandru Repan, Cornel 
Coman. Vlad Rădescu și alții. Sce
nariul : Paul Anghel. Imaginea : 
George Cornea, Mircea Mladin. 
Muzica ; Tiberiu Olah. Regia : 
Doru Năstase. O producție a Stu
dioului de film TV, realizată in 
Centrul de producție cinematogra
fică „București"

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

vremea
Institutul do meteorologie șl hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 1 mai, ora 20 — 4 mai, ora 
20. In țară : Vreme rece, îndeosebi 
noaptea și dimineața. Cerul va fl va
riabil, cu tnnorări mai accentuate în 
vestul, centrul și nordul țării, tinde 
vor cădea ploi locale care vor avea 
și caracter de averse, însoțite de 
descărcări electrice și, izolat, de grin
dină. La munte, precipitațiile vor ti șl 
sub formă de lapoviță șl ninsoare, mal 
ales la începutul intervalului. Vîntul 
va sufla slab pină la moderat, cu unele 
intensificări în sudul și estul țării, 
predomlnînd din sectorul vestic șl su
dic. La munte se va intensifica din 
vest. Temperaturile in creștere ușoară. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
intre minus 2 șl plus 8 grade, izolat 
mal coborite In prima noapte, iar cele 
maxime între 12 șl 22 de grade, mal 
ridicate In sud-est.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîști
gătoare la tragerea la sorți lunară 

din 30 aprilie 1985

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu cfstigurl 

în materiale de construcție
Ieșite cîștigătoare la tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul I 1985

formalităților tn legătură cu efec
tuarea excursiei.

în cazul neprezentării In termen 
sau al neefectuării excursiei, cîști
gurile se plătesc in numerar.
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1 39942 37 50 000
1 59762 28 50 0001 95272 77 50 000
1 74222 167 40 000
1 95100 16 40 000
1 12574 54 40 0001 26160' 57 40 000

.. 1 . . 58964 92 30 000
1 12169 156 30 0001 70731 15 30 0001 37218 84 30 0001 38371 149 30 0001 64310 174 20 0001 87406 150 20 0001 53716 140 20 000
1 11415 33 20 0001 74845 74 20 0001 86546 64 20 0001 79260 42 20 0001 09684 167 10 000
1 23246 88 10 000
1 99700 97 10 0001 23360 30 10 0001 79221 132 10 0001 12195 13 10 0001 70274 156 10 0001

Te
rm
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ob
lig

aț
iu
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r S 113 10 000

iod 590 56 5 000
100 278 46 3 000
100 931 169 3 000
100 009 143 3 000

1000 46 141 1 000
1000 22 161 1 000
1000 87 86 1 000
1000 30 27 800
1000 95 149 800
1000 50 60 800
1000 22 50 800
1000 75 04 800
1000 36 113 800
1000 58 116 800
1000 18 35 800
1000 47 89 800

12 427 TOTAL 12 280 000

Cîștigurile Întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîș
tigurilor este cuprinsă și valoarea: 
nominală a obligațiunilor ieșite cîș
tigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agen
țiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—175 la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia in conside
rare.

TELEGRAME EXTERNE
CU PRILEJUL ÎMPLINIRII A 35 DE ANI DE LA STABILIREA

RELAȚIILOR DIPLOMATICE DINTRE ROMÂNIA Șl MONGOLIA

ÎNTÎLNIRE PRIETENEASCĂ EA HAN BATOR
ULAN BATOR 30 (Agerpres) - 

La Ulan Bator a avut loc o intilnire 
prietenească ocazionată de împlini
rea a 35 de ani de la stabilirea rela
țiilor diplomatice dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă.

Hotărire a C.C. al P.C.U.S. și Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. privind dezvoltarea industriei locale

MOSCOVA 30 (Agerpres). — C.C. 
al P.C.U.S. șl Consiliul de Miniștri 
ai U.R.S.S. au adoptat o hotărire cu 
privire la măsurile pentru dezvolta
rea pe mai departe a industriei loca
le în anii 1986—1990 și pînă în anul 
2 000 — anunță agenția T.A.S.S. Ho

BUDAPESTA: Plenara C.C. al P.M.S.U.
BUDAPESTA 30 (Agerpres) — La 

29 aprilie a avut loc plenara Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar.

Comitetul Central a aprobat Infor
marea prezentată de Jânos Kâdăr, 
secretarul general al P.M.S.U.. pri
vind probleme politice actuale.

Comitetul Central, se arată în co
municatul transmis de agenția M.T.I., 
examinînd situația internațională, a 
adoptat informarea referitoare la ac
tivitatea delegației de partid și gu
vernamentale ungare, care a luai 
parte la întîlnlrea conducătorilor de 
partid și de stat al țărilor partici
pante la Tratatul de la Varșovia.

Încheierea reuniunii 
ai țărilor neutre și

STOCKHOLM 30 (Agerpres). — La 
încheierea reuniunii miniștrilor de 
externe ai celor nouă țări neutre 
Si nealiniate din Europa, participan
te la conferința general-europeană. 
care s-a desfășurat timp de două 
zile la Stockholm, a fost dat publi
cității un comunicat comun în care 
se subliniază. între altele, că toa
te cele 35 de state semnatare ale 
Actului final de la Helsinki tre
buie să contribuie la extinderea 
cooperării si întărirea securității in 
Europa și să depună eforturi per
severente în această direcție.

Salutînd începerea tratativelor 60- 
vieto-americane de la Geneva cu 
privire la armele nucleare și cos
mice. participanții la reuniune și-au 
exprimat speranța că aceste trata
tive vor avea o influență pozitivă

Normalizarea relațiilor
KHARTUM 30 (Agerpres). — Su

danul și Etiopia au hotărît norma
lizarea relațiilor între cele două țări 
și îmbunătățirea legăturilor bilate
rale — a anunțat postul de radio 
Omdurman, citat de agenția Kuna.

Acordul în acest sens a intervenit 
în cursul convorbirilor avute la Ad
dis Abeba de Mengistu Haile Ma-

^AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:^

CONGRESUL UNIUNII TINE- 
. RETULUI SOCIALIST POLONEZ. 

La Varșovia au luat sfîrșit lucrările
■ celui de-al IV-lea Congres al Uniu

nii Tineretului Socialist Polonez
I (U.T.S.P.). La lucrări au parti- 
I cipat 1 600 delegați reprezentând 

toate categoriile profesionale și so- 
I dale ale tineretului polonez, pre- 
I cum și invitați de peste hotare, în

tre care o delegație a C.C. al 
. U.T.C. tn încheierea lucrărilor a 

luat cuvîntul Wojciech Jaruzelski, 
' prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 

președintele Consiliului de Miniștri 
I al R.P. Polone.

ȘEDINȚA SEIMULUI R.P. PO- 
. LONE. La Varșovia a luat sfîrșit 

ședința Seimului Republicii Popu-
■ lare Polone, care a dezbătut și a- 

doptat o serie de proiecte de lege
| — intre care legea privind Tribu- 
I naiul constituțional. Au fost exa

minate. de asemenea, probleme cu- 
| rente ale vieții social-politice și 

economice ale tării.
IRANUL A ELIBERAT 42 DE 

I PRIZONIERI DE RĂZBOI IRA- 
| KIENI — Invalizi, suferinzi de boli 

cronice sau răniți — informează 
I agențiile IRNA, Associated Press și

France Presse. Ei au fost transpor
tați la Ankara, iar ulterior au 
plecat spre Bagdad. Operațiunea a 

1 avut loc sub egida societății de 
I Semilună Roșie din Turcia.
I CRITICI. Președintele fracțiunii 

Partidului social-democrat în Bun- 
destagul vest-german. Hans-Jo- 
chen Vogel, s-a pronunțat, intr-un 
articol apărut în publicația „Euro- 

I păische Zeitung", pentru un rol 
activ al țărilor vest-europene in 

I problemele de a căror rezolvare 
depinde supraviețuirea Europei. 
El a reproșat S.U.A. că pun Eu- 

Iropa occidentală in fața faptului 
Împlinit atît in ce privește „ini
țiativa de apărare strategică", cit 
si politica deficitelor bugetare și

I a dobînzilor înalte.

C. Davadaas, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al R.P. Mongole, 
și ambasadorul tării noastre la Ulan 
Bator au relevat, cu acest prilej, 
dezvoltarea continuă a relațiilor din
tre cele două țări și popoare.

A fost prezentat filmul documen
tar „România, Ceaușescu. Pace".

tărârea prevede ca producția de bu
nuri de larg consum realizată de 
întreprinderile industriei locale să 
fie, In anul 1990, de cel puțin 1,3 ori 
mai mare declt In 1985. far In anul 
2000 — de 1,8 ori.

Analizind stadiul pregătirilor pentru 
alegerile de deputati în Adunarea 
de Stat si consiliile locale, care vor 
avea loc la 8 iunie 1985, Comitetul 
Central a constatat că acestea se 
desfășoară lntr-o atmosferă politică 
favorabilă.

Comitetul Central a adresat oame
nilor muncii chemarea ca. prin uni
rea tuturor forțelor, prin eforturi 
deosebite, printr-o activitate con
știincioasă si disciplinată, prin Înde
plinirea planului anual al econo
miei naționale, să se asigure condi
țiile dezvoltării social-economica a 
tării.

miniștrilor de externe 
nealiniate din Europa 
asupra lucrărilor Conferinței de la 
Stockholm și a negocierilor de 
dezarmare. în general, informează 
agenția Taniug.

Miniștrii de externe au reafirmat 
valabilitatea permanentă a tuturor 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki și au apreciat că împlinirea 
in 1985 a zece ani de la semnarea 
acestui important document se cere 
marcată prin noi inițiative menite 
să conducă la materializarea princi
piilor și obiectivelor Conferinței ge- 
neral-europene.

în încheiere se relevă necesita
tea ca lucrările Conferinței de la 
Stockholm să conducă la adoptarea 
unor măsuri practice de sporire a 
încrederii, de realizare a dezarmă
rii si de consolidare a securității șl 
păcii In Europa si in întreaga lume.

dintre Sudan și Etiopia
riam. președintele Consiliului Mili- 

. tar Administrativ Provizoriu al Etio
piei Socialiste, cu o delegație suda- 
neză purtătoare a unui mesaj din 
partea președintelui Consiliului mi
litar de tranziție din Sudan, gene
ralul Abdul Rahman Mohamed Has
san Swar El Dahab, comandantul- 
sef al forțelor armate, ale poporului.

VIZITA LA DAMASC. Todor 
Jivkov, secretar general al C.C. al i 
P.C. Bulgar, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria, și-a 1 
încheiat vizita oficială de prietenie 
la Damasc, avînd o ultimă rundă I 
de convorbiri cu Hafez Al-Assad, I 
secretar general al C.C. al Parti
dului Baas Arab Socialist din i 
Siria, președintele Republicii Arabe 
Siriene, In timpul vizitei, între cele 1 
două țări au fost semnate un tratat 
de prietenie și colaborare și un 
program privind dezvoltarea coope- ‘ 
rării economica și tehnico-știin- 
tifice.

PRECIZARE LA WELLINGTON. 
Guvernul Noii Zeelande consideră . 
„absolut inacceptabil pentru țările I 
din regiunea Pacificului de sud" ' 
proiectul guvernului francez cu 
privire la Întărirea dispozitivului I 
său militar strategic in Noua Cale- | 
don ie — a declarat primul minis
tru al acestei țări. David Lange, ci- i 
tat de agenția France Presse.

INTERVIU. Regele Hussein al 
Iordaniei a arătat intr-un interviu I 
acordat cotidianului „New York I 
Times", că va acționa in continuare 
pentru convocarea unei conferințe I 
internaționale de pace în problema I 
Orientului Mijlociu. Suveranul Ior
danian a precizat că o asemenea I 
conferință ar putea reprezenta fo- 1 
rumul cel mal adecvat pentru dis
cutarea problemelor privind in- I 
staurarea păcii in această regiune. I

NOI SCHIMBURI DE FOCURI | 
LA BEIRUT. Marti dimineața, de-a | 
lungul liniei de demarcație dintre 
cele două sectoare ale Beirutului I 
— de est și de vest — au avut loc I 
schimburi de focuri cu mortiere și 
rachete antitanc Intre milițiile ri- I 
vale. Potrivit agenției France Pres- I 
se. tlrurile s-au soldat cu uciderea 
unei persoane si rănirea altor patru. I

DIN ORIZONTURILE CUNOAȘTERII
• ÎN PRAGUL EREI ARSE-

NIURII DE GALIU. Desigur că indus-
1 tria microelectronică va avea încă multă 
< vreme nevoie de siliciu ca materie primă 
; de bază. Dar. deși acest material satisface 
ț multe exigențe, performanțele sale prezin- 
i tă totuși unele limite, ceea ce i-a deter- 
’ minat pe oamenii de știință și pe specia- 
\ liștii întreprinderilor din această ramură 
; să caute și alte materiale semiconductoa- 
ț re. Printre ele, pe primul loc, ca perfor- 
l mante, se situează arseniura de galiu. Fir- 
’ ma americană „Honeywell" va începe. încă 
\ in cursul acestui an, fabricarea experimen- 
; tală a unor pastile — „chip“-uri — din 
‘ noul semiconductor, urmind ca din anul 
l 1987 să se treacă la producția de serie. Ar- 

seniura de galiu oferă specialiștilor în elec- 
| tronică o serie Întreagă de avantaje. în 
i comparație cu siliciul : permite realizarea 
’ unor circuite mai rapide ; poate emite și 
\ „recunoaște" lumina ; „chip“-urile fabrica

te astfel pot funcționa la temperaturi mult 
mai mari decit cele obținute din siliciu ; 

ea pare a fi insensibilă la radiații, ceea ce 
o recomandă, în principal, pentru realiza
rea aparaturii destinate să funcționeze in 
Cosmos.
• PENTRU REAJUSTAREA OR

BITEI SATELIȚILOR. Un sistem de 
control al altitudinii sateliților, funcționind 
cu baterii electrice solare, a -fost pus la 
punct de profesorii și studenții de la Uni
versitatea Jiaotong, din Shanghai. Noul sis
tem, care a trecut cu succes probele teh
nice, permite controlul altitudinii sateliților 
tereștri cu mai multă flexibilitate și exacti
tate deciț metodele utilizate pînă în 
prezent. Dată fiind interferența unor fac
tori diverși cu evoluția pe orbita inițială a 
satelitului, apare necesitatea reajustării, la 
anumite intervale, a orbitei.

® SUPEREXPRESE PE „PER
NĂ MAGNETICĂ". De c,tiva ani-in- 
tr-o serie de tari se lucrează la crearea 
unor asemenea mijloace da transport, cu 

viteze pină la 500 km pe oră. economi
coase în exploatare, fără efect poluant a- 
eupra mediului înconjurător. Specialiștii 
vest-germani, scrie publicația „Bild der 
Wissenschaft". din Stuttgart, au realizat, 
de curând, un astfel da superexpres. cu 
192 de locuri, denumit „Transrapid". In 
prezent 6e realizează testarea lui. pe un 
poligon special, cu o lungime de 31,5 km. 
In plin mers, noul mijloc de transport, cu 
profil aerodinamic, se ridică la circa 10 
milimetri deasupra „liniei". Schimbînd po
laritatea cimpului magnetic, se schimbă di
recția forței de tracțiune și astfel se rea
lizează frânarea. Locul unde va fl insta
lată prima linie magnetică din R.F.G. 
nu s-a hotărît. deocamdată. Pe plan mon
dial. în faza cea mai înaintată se află, in 
prezent, linia care va lega orașele Loa An
geles și Las Vegas, cu o lungime de 450 
de km.

• DUPĂ MODELUL „INVEN
ȚIILOR" NATURII. Dedicată csl0( 

mal recente realizări In domeniul bionicii, 
expoziția găzduită la Paris sub genericul 
„Invenții ale naturii și inovații Industria
le" trezește Interesul publicului, prin ex
ponatele pe care le prezintă. Iată cîteva 
dintre acestea : un robot care 6e tîrăște și 
se poate scinda în mai multe tronsoane, 
aidoma unei rime, va putea fi util în ex
plorarea tunelelor din centralele nuclea
re. Pentru ghidarea nevăzătorilor a fost 
creat un dispozitiv sonar a cărui construc
ție s-a inspirat din „radarul" natural cu 
care sint Înzestrați liliecii. In fine, pen
tru scafandri și oceanografi a fost reali
zat un adăpost ce imită „clopotul" sub
mersibil al păianjenului de apă. ceea ce 
va permite prelungirea duratei scufundă
rilor pînă la cîteva săptămîni.
• VULCAN SUBTERAN. Fot°- 

grafierea Antarcticii de către o echipă de 
cercetători sovietici, cu ajutorul radiolo
catorului cu expunere laterală — un apa
rat pentru prospectarea mediului natural 
din spațiul cosmic — a evidențiat o struc

tură Inelară, de forma unui crater de mari 
dimensiuni, da la care se ramifică o rețea 
de linii curbe. întrucît învelișul de gheată 
se caracterizează printr-o absorbție redusă 
a undelor hertziene, s-a reușit, gratie fo
losirii unei tehnici speciale, ca penetrarea 
respectivelor unde să se realizeze pînă la 
adînciml de ordinul a 20 de metri. Pri
mele concluzii sugerează că nu ar fl ex
clus ca sub stratul de gheață sâ se afle 
un vulcan a cărui activitate modifică, prin 
efect termic, forma straturilor superioare 
ale calotei glaciare.

• CHIRURGIE CU ULTRASU
NETE Șl LASER. tntr-un spital din Ma
rea Brltanie a fost efectuată o operație 
deosebit de complexă prin care s-a reu
șit eliminarea unei tumori a măduvel spi
nării. la un băiat de 14 «ani. Tumoarea 
a fost distrusă cu ajutorul ultrasunetelor, 
iar resturile de țesut bolnav au fost înde
părtate cu ajutorul razei laser. S-a de
monstrat astfel in practică posibilitatea a- 

soderli bisturiului cu ultrasunete cu bis- 
turiul-laser in efectuarea unor intervenții 
chirurgicale, altfel imposibil de realizat 
cu ajutorul bisturiului obișnuit.

• RAVAGIILE UNEI PLANTE 
DECORATIVE. Salvinia molesta, plantă 
tropicală de apă. originară din America de 
Sud, a fost adusă in Papua — Noua Gui
nee doar pentru calitățile sale ornamen
tale. tn prezent, această plantă, care pre
zintă capacitatea de a-șl dubla, tn numai 
două zile, volumul, a pus stăpinire pe În
tinse suprafețe, făcînd impracticabilă navi
gația. Dintre cei 70—80 de mii de locuitori 
din zona bazinului Sepik. principala arte; 
ră fluvială a tării, circa 30 000 își au gos
podăriile în zonele infestate de planta in
vadatoare. Principala hrană a acestor lo
cuitori este peștele, or in zonele acope
rite de Salvinia deplasările cu barca au 
devenit Imposibile, tntrucit pulverizarea de 
erbicide nu a dat rezultate, se preconizează 
folosirea unor procedee biologice de com
batere care se speră să fie mai eficiente.

**
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Z/M SOLIDARITĂȚII INTERNATIONALE A CELOR CE MUNCESC DE PRETUTINDENI

Acționăm ca și în trecut pentru întărirea solidarității internaționale
cu toate forțele revoluționare, cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele
socialiste, social-democrate, cu forțele de eliberare națională, cu alte partide și
forțe democratice, antiimperialiste, avînd deplina convingere că întărirea solida
rității și unității acestor forțe constituie o cerință de importanță hotărîtoare
pentru politica de pace, de dezarmare, pentru respectul independenței fiecărei 
națiuni, pentru progresul economic și social al tuturor popoarelor.

NICOLAE CEAUȘESCU

Pacea-țel suprem al tuturor popoarelor
îngrijorate de consecințele profund nocive și de implicațiile atlt de grave ale continuării cursei înar

mărilor nucleare, cercuri reprezentative ale opiniei publice din tot mai numeroase țări au desfășurat in 
preajma zilei de 1 Mai și continuă să desfășoare o susținută activitate 
pentru oprirea drumului spre prăpastie, pentru o reală securitate, 
rodnică între națiuni pe continent și în lume.

care sâ
in scopul mobilizării populației 
garanteze pacea și colaborarea

Cursa înarmărilor Crește curentul N.A.T.O. de la Comlso (Sicilia), 
noilor 

lozinca
o gravă primejdie împotriva staționării

pentru întreaga armelor atomice
omenire de

1 MAI, Ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, 
prilejuiește o puternică exprimare a celor mai înalte năzuințe 
ale clasei muncitoare și întregii umanități — de a trăi în pace 
și înțelegere, demnitate și progres.

In acest an, cind omenirea aniversează 40 de ani de la 
victoria asupra fascismului, sărbătorirea Întîiului de Mai îm
bracă profunde semnificații. In 1985, cu puține zile înainte de 
9 mai, în coloanele rjesfîrșite ale manifestanților de pe toate 
meridianele se regăsesc afirmate viguros, într-o armonioasă 
împletire, aspirații adine gravate în conștiința muncitorimii, a 
tuturor oamenilor muncii; PACE .jj MUNCĂ.

Astăzi, cînd aberanta cursă a înarmărilor, în primul rind a 
celor nucleare, amenință întreaga umanitate cu spectrul unui 
război atotpustțitor, periclitind înseși destinele omenirii, săr
bătorirea zilei de 1 Mai se constituie într-o viguroasă reafir
mare pe plan mondial a voinței nestrămutate a popoarelor de 
a acționa, prin eforturi unite, pentru salvgardarea păcii — 
bunul cel mai de preț al oamenilor.

Totodată, potrivit tradițiilor muncitorești, sărbătoarea pri
măverii reunește și in acest an milioane și milioane de oameni 
ai muncii din țările capitaliste sub semnul acțiunilor revendi
cative pentru asigurarea dreptului Ia muncă, pentru o viață 
demnă, împotriva șomajului, împotriva aruncării poverilor crizei 
economice pe umerii maselor — dificultăți economice agravate 
și mai mult in contextul uriașelor eforturi și cheltuieli militare. 
Mai mult ca oricînd, revendicările de pace, muncă, o viață mai 
bună se împletesc într-un grandios obiectiv mobilizator al po
poarelor lumii I

In aceste zile, forțele cele mai largi de pe întreaga planetă 
își multiplică acțiunile pentru înfăptuirea acestui mare țel al 
omenirii, pentru crearea unei perspective reale de pace și 
progres.

In marele front al popoarelor, România socialistă se afirmă 
ca un factor activ pe arena mondială, înfăptuiește o politică 
susținută și clarvăzătoare de pace, bucurîndu-se de renumele 
de „țară a păcii", iar președintele NICOLAE CEAUȘESCU de 
„erou al păcii".

In spiritul solidarității internaționale, care animă dintot- 
deauna mișcarea muncitorească din România - principiu pro
movat cu consecvență de Partidul Comunist Român - poporul 
român adresează cu prilejul zilei de 1 Mai un călduros salut 
oamenilor muncii, popoarelor din țările socialiste, tuturor for
țelor progresiste angajate în lupta pentru o viață demnă, paș
nică, împreună cu chemarea fierbinte de a acționa în strînsă 
unitate pentru a asigura triumful păcii și progresului în 
întreaga lume.

In REPUBLICA FEDERALĂ 
GERMANIA, numai la recenta eta
pă a marșurilor de primăvară pen
tru pace au participat peste o ju
mătate de milion de persoane, miș
carea vest-germană pentru dezar
mare fiind printre cele mai ample 
și mai consecvente în ansamblul 
țărilor occidentale. Este o reacție 
firească la faptul că. din cele 572 
rachete nucleare americane ce vor 
fi instalate în final în cele cinci 
țări vest-europene membre ale 
N.A.T.O., R.F.G. urmează să fie 
depozitara a 204. în regiunea Ruhr, 
puternic afectată de șomaj, demon
strațiile pentru dezarmare se des
fășoară sub deviza „Pentru pace și 
locuri de muncă — Stop rachete
lor. !“.. Șomerii din Miilheim (ba
zinul Ruhr) au lansat un apel în 
acest sens. în care. șe subliniază : 
„Noi, șomerii, resimțim zilnic efec
tele politicii de înarmare. Intensi
ficarea cursei înarmărilor înghite 
fonduri tot mai mari, și aceasta se 
face pe seama noastră. Sîntem îm
pinși spre periferia societății. Noi 
cerem pace și securitate

„Dacă vrem ca nepoții și copiii • 
noștri să supraviețuiască, 
să găsim forța necesară pentru a 
opri absurda cursă a înarmărilor" 
— declara Julius Lehlbach, 
sindical din Rheinland-Pfalz, 
ticipant la acțiunile pentru 
din această primăvară.

In MAREA BRITANIE, mii 
oameni au pornit în această pri
măvară din orașul universitar 
Cambridge și din localitățile Lei
cester și Stevenage spre baza ae
riană de la Molesworth, pentru a 
protesta împotriva sporirii arsena
lelor nucleare și a amplasării la 
această bază a rachetelor america
ne „Cruise". Marșul păcii de la 
Molesworth a raliat peste 20 000 
de persoane și a fost precedat de 
prima conferință națională a re
prezentanților organizațiilor care 
se pronunță pentru înlăturarea ra
chetelor cu rază medie de acțiune 
din Marea Britanie și din Europa, 
conferință desfășurată la Manches
ter — oraș al cărui consiliu muni
cipal a inițiat mișcarea pentru pro
clamarea orașelor și localităților 
rurale britanice zone libere de 
arme nucleare.

a
unde a început instalarea 
rachete americane. Sub __ __
„Un cer senin, netulburat de ame
nințarea rachetelor", participanțil 
la aceste manifestații, desfășurate 
pe kilometri întregi, au oerut opri
rea amplasării rachetelor de croa
zieră și au adresat opiniei publice 
apelul de a intensifica acțiunile 
împotriva pericolului războiului 
nuclear.

Sindicatele
în favoarea creării

de zone
denuclearizate

socială".

trebuie

lider 
par- 
pace

Pentru un cer
senin, netulburat

In NORVEGIA, sindicatele au 
cerut Stortingului (parlamentul) să 
inițieze demersuri legislative pen
tru interzicerea armelor nucleare 
pe teritoriul țării in timp de pace, 
cât și în timp de război. Sindica
tele au hotărit crearea unui fond 
de susținere a acțiunilor de masă, 
inițiate de organizația „Nu, arme
lor nuclearei", pentru transforma
rea nordului Europei intr-o zonă 
fără arme atomice.

de amenințarea
Apel la unirea

rachetelor
eforturilor împotriva

pentru 
ultimele 
marșuri

In ITALIA, militanții 
dezarmare au organizat în 
zile mari demonstrații și 
ale păcii în jurul principalei bazo

pericolului de război

să-și justifice

■ ■

In S.U.A., două sute da organi
zații sindicale, confesionale, ob
ștești, precum și lideri politici, 
membri ai Congresului și al orga
nelor legislative ale statului Cali
fornia s-au numărat printre iniția
torii recentelor demonstrații de 
masă, organizate la San Francisco, 
Los Angeles și în alte orașe din 
acest stat, in sprijinul înlăturării 
pericolului unei catastrofe nuclea
re. „Nu putem sta cu miinile în
crucișate într-un moment în care 
pericolul unui război este atit de 
mare" — a declarat Richard An
dersen, reprezentant al Asociației 
veteranilor de război din S.U.A.

Oceanul Pacific

W 7
numele!“

o
anumită regiune geografică, lupta

Departe de a se circumscrie la

Pentru respectul și demnitatea muncii, pentru o viața libera
In ultima perioadă, pe fundalul puternicei crize economice, In țările capitaliste s-au intensificat și 

extins acțiunile clasei muncitoare, ale tuturor categoriilor de oameni ai muncii în apărarea drepturilor și 
libertăților democratice, pentru soluționarea problemei șomajului care afectează grav viața și destinele a 
milioane de oameni.

soluționarea problemei șomajului care afectează grav viața și destinele a

„NU!“ aruncam
poverilor crizei

pe umerii maselor
• DANEMARCA a cunoscut în 

această primăvară cel mai mare 
conflict de muncă înregistrat in 
anii postbelici. Peste 320 000 dc 
muncitori din diferite ramuri ale 
economiei au încetat activitatea. La 
Copenhaga, Aalborg, Aarhus, Os
tende și în alte centre industriale 
au avut loc mari mitinguri și de
monstrații ale muncitorilor și func
ționarilor din sectoarele privat și 
public. In capitală, în fața parla
mentului s-a desfășurat o mani
festație de amploare fără prece
dent în perioada postbelică, la care 
au participat peste 200 000 de oa-

meni ai muncii. Greviștii și mani- 
festanții au cerut anularea măsu
rilor care încearcă să arunce pe 
umerii celor ce munceso efectele 
crizei pe care o traversează în pre
zent economia daneză.

Clasa muncitoare
să fie eliberată

de spectrul
șomajului!

•
gistrat o puternică mișcare reven
dicativă a oamenilor muncii din 
diferite sectoare. Intre acestea 
s-au aflat greva metalurgiștilor, 
care a afectat, mai bine de 6 săptă-

In R.F. GERMANIA s-a înre-

450 000 de persoane, 
muncă din industria 

serviciile publice
mîni, peste 
conflictul de 
de automobile.
și industria poligrafică. Pe agenda 
acestei mișcări s-au aflat proble
me precum șomajul, condițiile de 
muncă și de viață ale celor ce 
muncesc. Un ecou deosebit a avut 
congresul, militanților pentru pace 
din landul Renania de Nord — 
Westfalia. consacrat combaterii șo
majului. Dacă rata medie a șoma
jului pe țară este de 8 la sută, în 
Dusseldorf, Koln și alte orașe din 
Ruhr acest indice depășește 13 Ia 
sută, cu o situație deosebit de gra
vă

vă muncitori din domeniile trans
portului maritim, portuar, tipogra
fic. Greviștii au revendicat ame
liorarea condițiilor de muncă, re
înnoirea contractelor, eliminarea 
concedierilor, restrîngerea infla
ției, adoptarea unor măsuri urgen
te împotriva creșterii costului vie
ții, a scăderii nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Ca răspuns la 
chemarea principalelor organizații 
sindicale, 18 milioane de oameni ai 
muncii au participat la o grevă 
generală de protest fată de înrău
tățirea situației economice generale 
a țării.

care au participat peste 130 000 de 
persoane. începută în semn de so
lidaritate cu 700 de mineri conce
diată și Împotriva planurilor pri
vind Închiderea a 20 de exploatări 
carbonifere, ceea ce s-ar fi soldat 
cu pierderea a 20 000 de locuri de 
muncă, greva minerilor este con
siderată ca una din bătăliile de 
referință ale oamenilor muncii din 
această țară pentru apărarea drep
turilor lor legitime.

7
Bugetele militare

fiind confruntat tineretul.

Amplă mișcare
grevistă

• In primele luni ale anului 
1985. in ITALIA s-au aflat în gre-

Cel mai îndelungat
afectează grav

conflict de muncă
programele sociale

O „Cel mai Îndelungat conflict 
de muncă din Întreaga istorie". 
Astfel a fost denumită greva mi
nerilor din MAREA BRITANIE, 
care a durat aproape un an șl la

• Consiliul, Executiv al centralei 
americane sindicale A.F.L. — 
C.I.O. a cerut înghețarea cheltuie
lilor militare ale S.U.A., precizînd 
că nu va sprijini sporirea acestora 
în dauna alocațiilor pentru progra-

pentru politica
Sprijin popularmanifestă cu forță spo- 

un capăt la altul al lu- 
lozinca denuclearizării 
Pacific, astfel ca acest 

numele, ac-
primejdiei nu-

în principalele

pentru pace cuprinde practic întreg 
globul, se 
rită de la 
mii. Sub 
Oceanului
ocean să-și justifice 
țiunile împotriva
cleare au dobîndit o deosebită am
ploare la antipozi. în AUSTRALIA, 
de pildă, la manifestațiile împotri
va pericolului nuclear, desfășurate 
în ultimele zile.
orașe ale țării, au participat 350 000 
de persoane. Cele mai mari au 
avut loc la Sydney (170 000 de per
soane) și la Melbourne (100 000 
participanți). Demonstranții au ex
primat îngrijorarea profundă a po
porului australian față de conti
nuarea cursei înarmărilor. în spe
cial a celor nucleare. La Sydney, 
numeroși vorbitori au aprobat de
cizia Noii Zeelande de a interzice 
accesul în porturile țării al navelor 
americane susceptibile de a avea 
la bord încărcături nucleare.

mai mari

antinucleară
In NOUA ZEELANDĂ. 

„NO NUKES" („Nici un 
arme nucleare !“) exprimă 
atit refuzul guvernului de 
lington de a permite în porturile 
tării stationarea navelor americane 
cu încărcătură nucleară la bord, 
cit și voința majorității neozeelan
dezilor de „a-și determina singuri 
viitorul fără arme nucleare" — 
cum a precizat premierul David 
Lange. „Refuzul de a accepta .ar
mele nucleare pe teritoriul tării a 
devenit o problemă de mîndrie na
țională — scrie „International He
rald Tribune". La sediul președin
ției guvernului — precizează ziarul 
american — se primesc zilnic circa 
1 000 de scrisori din partea cetățe
nilor neozeelandezi, care. în pro
porție de 95 la sută, 
sprijinul 
cleară a

deviza 
fel de 
sintetic 
la Wel-

își exprimă 
față de politica antinu- 

prpmierului D. Lange".

Pagină realizată de Petre STANCESCU șl Ioan T1MOFTE

mele sociale. Limitarea cheltuieli
lor militare și diminuarea șoma
jului sînt factori esențiali pentru

reducerea deficitului bugetar al 
S.U.A. — a apreciat Consiliul Exe
cutiv.
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