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7 Mai, măreața zi a mantii, sărbătorită pe întreg cuprinsul patriei

SUB SEMNUL UNITĂȚII ÎNTREGULUI POPOR 
ÎN JURUL PARTIDULUI,

AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
1 Mai, marea sărbătoare a mun

cii. a devenit, prin tradiție, ziua in 
care clasa noastră muncitoare își 
evaluează forțele, trece în revistă 
rezultatele dobîndite în îndeplinirea 
înaltei ei misiuni istorice de clasă 
conducătoare a societății socialiste 
românești în lupta pentru pro
gresul economico-social al patriei, 
pentru realizarea idealurilor sale 
de libertate, independentă și drep
tate. în spiritul acestei tradiții — 
așa cum au arătat adunarea fes
tivă din 
în prezenta 
Ceaușescu. 
Ceausescu, a 
conducerea 
ca și manifestările 
cuprinsul patriei — eroica noastră 
clasă muncitoare, țărănimea, între
gul nostru popor au sărbătorit ziua 
de 1 Mai într-o impresionantă uni
tate in jurul partidului, al secre
tarului său general, cu profundă 
mindrie patriotică pentru marile- 
realizări obținute în anii construc
ției socialiste și. îndeosebi, in ul
timii 20 de ani — perioadă care 
rămine înscrisă. cu litere de aur în 
istoria României moderne, marcînd 
șirul unor transformări revoluțio
nare fără precedent In dezvoltarea 
economică și socială a patriei. Ca
pătă o semnificație aparte faptul că 
ziua de 1 Mai a fost sărbătorită în 
acest an în preajma aniversării de 
către poporul român, 
omenire progresistă, a 
40 de ani de la victoria 
cismului — eveniment 
toare însemnătate în 
versală. în lupta națiunilor lumii 
împotriva celor mai reacționare 
forțe ale Imperialismului, ale în
tunericului și războiului.

In atmosfera 
jantă. în <________ __
care a fost întîmpinat Intiiul de 
Mai 1985, în imaginea sărbătoreas
că a orașelor și satelor, de la an 
la an tot mai întinerite, am regă
sit cu toții vocația constructivă, 
înaltele trăsături morale și spiri
tuale ale harnicului nostru popor. 
Un popor prosper, liber și inde
pendent, stăpîn pe destinele sale. 
Un popor conștient că remarcabi
lele succese înscrise în cronica atît 
de bogată a construcției socialiste 
din tara noastră își află temeiul în 
unitatea indestructibilă în jurul 
Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — cel mai iubit 
fiu al națiunii noastre, care, cu în
țelepciunea și marea sa experiență

Capitală, desfășurată 
tovarășului Nicolae 

a tovarășei Elena 
celorlalți tovarăși din 
partidului și statului, 

de pe întreg

și știință a muncii politice, sporește 
în inimile Întregului popor senti
mentele înaltei responsabilități 
pentru prezentul șl viitorul patriei, 
hotărîrea de a lupta nestrămutat, 
cu dăruire revoluționară, pentru în
făptuirea neabătută a programelor 
de dezvoltare economică si socială 
a României socialiste.

Pretutindeni, în industrie, con
strucții, agricultură, în unitățile de 
cercetare științifică și inginerie teh
nologică. în toate sferele de acti
vitate, Ziua Muncii a fost întim- 
pinată și în acest an cu rezultate 
remarcabile în îndeplinirea planu
lui, cu succese ce evidențiază mun
ca plină de abnegație desfășurată 
de clasa muncitoare, de țărănime.

colaborare și pace. Cu această fer
mă convingere, întregul nostru po
por a dat expresie sentimentelor 
de solidaritate militantă cu lupta 
clasei muncitoare, a tuturor oame
nilor muncii, a tuturor popoarelor 
pentru libertate și dreptate socială, 
pentru democrație si progres.

Pe temelia trainică a rezultate
lor de pînă acum, oamenii muncii 
din industrie, din celelalte sectoa
re de activitate sînt angajați cu în
treaga lor putere de muncă și ca
pacitate creatoare pentru a conso
lida realizările obținute prin noi și 
remarcabile fapte de muncă. In
discutabil. sarcinile cantitative și. 
mai ales, calitative ce revin. în 
continuare, fiecărui colectiv de oa-

IMPORTANTELE REALIZĂRI OBȚINUTE 
IN ÎNTIMPINAREA ZILEI MUNCII —
CONSOLIDATE PRIN NO!

IN ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ

de Intelectualitate, de toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. care înfăptuiesc neabătut po
litica științifică a partidului nostru 
comunist, al cărei tel suprem este 
slujirea intereselor întregului po
por, asigurarea unei vieți demne 
și îmbelșugate tuturor fiilor patriei, 

însuflețirea cu care întregul 
nostru popor a întîmpinat ziua de 
1 Mai. succesele dedicate acestei 

„j entuziastă, anga- sărbători ilustrează convingător 
optimismul robust’ cu înalta conștiință muncitorească', re- 

celor ce muncesc, 
mai înaintate socie- 
lor nestrămutată de 
pentru înfăptuirea 

stabilite de 
an și pe an-

de întreaga 
împlinirii a 
asupra fas- 
de covÎTși- 
istoria uni-

voluționară a. 
făuritorii celei 
tați, hotărîrea 
a face totul 
neabătută a sarcinilor 
partid pentru acest 
samblul actualului cincinal, a mă
rețelor obiective ale Congresului al 
XIII-lea al partidului. In același 
timp, sărbătorirea zilei de 1 Mai a 
prilejuit afirmarea convingerii fer
me a clasei muncitoare, a întregu
lui popor că realizările destinate 
dezvoltării puternice a patriei so
cialiste constituie o contribuție con
cretă, importantă Ia întărirea pres
tigiului socialismului in lume, la 
uriașul efort al omenirii pentru 
dezvoltare și progres social, pentru

SUCCESE

meni al muncii in acest an sînt 
deosebit de complexe. Obiectivele 
muncii și luptei poporului nostru 
în acest ultim an al cincinalului; 
precum și principalele direcții de ■ 

.acțiune pentru înfăptuirea aces
tora. subliniate cu deosebită clari
tate de secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
sînt definite cu rigurozitate, pen
tru fiecare domeniu de activitate, 
în Programul de măsuri privind 
sarcinile guvernului, ministerelor, 
celorlalte organe centrale și locale 
de stat, centralelor și unităților so
cialiste pentru îndeplinirea inte
grală a prevederilor Planului na
tional unic de dezvoltare econo- 
mico-socială a tării pe anul 1985 și 
pregătirea înfăptuirii în 
diții a planului pe anul

Ca obiective prioritare 
perioadă, ce trebuie să 
în centrul activității 
celorlalte organe 
cale, centralelor și întreprinderilor, 
se detașează, înainte de toate, rea
lizarea integrală a planului la pro
ducția fizică, la toate sortimentele 
planificate. în acest cadru, in spi
ritul indicațiilor și orientărilor to-

bune con- 
1986.
în această 
se situeze 

ministerelor, 
centrale și lo-

varășulul Nicolae Ceaușescu. o 
atenție deosebită se cere să fie 
acordată înfăptuirii tuturor preve
derilor programelor privind creș
terea producției de cărbune, țiței, 
gaze și energie, precum și a sar
cinilor de economisire strictă a 
resurselor energetice — condiție 
esențială Pentru desfășurarea nor
mală a producției in toate sectoa
rele de activitate, pentru dezvolta
rea in ritm susținut a economiei 
naționale. în industria prelucră
toare. organele și organizațiile de 
partid. colectivele de oameni ai 
muncii sînt chemate ca. actionînd 
stăruitor, cu cea mai mare răspun
dere pentru îndeplinirea integrală, 
în structura sortimentală planifica
tă. a producției fizice, să acorde o 
atenție prioritară realizării și de
pășirii planului pe acest an la ex
port. in strînsă concordantă cu ce
rințele impuse de participarea acti
vă. tot mai largă și eficientă, a 
României- la schimbul international 
de valori materiale.

Cum este firesc, corespunzător 
exigentelor actualei etape de dez
voltare intensivă a economiei na
ționale, întreaga activitate produc
tivă a anului 1985 trebuie să se 
desfășoare în condițiile unei înalte 
eficiente economice — cerință 
vitală, esențială pentru creș
terea venitului national, pentru 
progresul economic al patriei și ri
dicarea bunăstării întregului popor.

Partidul, poporul, întreaga tară 
va sărbători, nu peste mult timp. 
20 de ani de la Congresul al IX-lea 
al Partidului Comunist Român, 
congres care a deschis calea unor 
profunde prefaceri revoluționare în 
toate domeniile vieții economico- 
sociale, inaugurind epoca cea mai 
fertilă și bogată in împliniri din 
întreaga istorie multimilenară'a 
patriei — .,Epoca Ceaușescu'*. în
tâmpinarea acestui moment de sea
mă din viata partidului și poporu
lui nostru trebuie să prilejuiască o 
puternică afirmare a energiilor și 
capacității creatoare a tuturor oa
menilor muncii, asigurîndu-se pre
tutindeni. in toate unitățile eco
nomice. un nou avînt întrecerii 
patriotice pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor stabilite de 
partid, de secretarul său general, 
pentru realizarea și depășirea pla
nului pe acest an și pe întregul 
cincinal, pentru înfăptuirea măre
țelor obiective ale Congresului al 
XIII-lea al Partidului Comunist 
Român.

IMAGINI DE MUNCĂ SI SĂRBĂTOARE

zile pe aleile parcului
Constructorii de pe șantierul unei noi instalații din cadrul Combinatului 
de fibre, celuloză și hirtie din Brăila au obținut importante realizări în 

întimpinarea zilei de 1 Mai

Momente de destindere, de odihnă în ambianța sărbătorească a acestor 
Herăstrău din Capitală

(Foto : Eugen Dichiseanu)

2 MAI-ZIUA TINERETULUI

Angajament solemn al tinerei generații 
de a învăța și munci cu dăruire, cu inaltă 
răspundere pentru continua înflorire a patriei

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

De Ziua tineretului din România socialistă, în nu
mele milioanelor de tineri și copii, crescuți și educați 
în anii cei mai luminoși ai istoriei poporului nostru, 
exprimăm și cu acest prilej sărbătoresc totala adeziune 
la politica internă și externă, profund științifică și 
consecvent revoluționară a partidului și statului nos
tru, inalta stimă și deplina recunoștință pentru activi
tatea dumneavoastră neobosită pe care o desfășurati 
pentru edificarea societății socialiste și comuniste pe 
pămîntul scumpei noastre patrii, pentru ridicarea 
necontenită a prestigiului său in rîndul națiunilor 
lumii, pentru rezolvarea marilor probleme ale con
temporaneității, pentru triumful păcii, dezarmării, în
țelegerii, respectului reciproc și colaborării intre toate 
popoarele.

Cu deosebită satisfacție și profundă mîndrie patrio
tică, tînăra generație a țării vă raportează, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ac
ționează cu dăruire revoluționară, punîndu-si întreaga 
putere de muncă și creație în slujba înfăptuirii obiec
tivelor stabilite de Congresul al XIII-lea al Partidu
lui Comunist Român, a orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră cu privire la creșterea contribuției ti
neretului în întreaga operă de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și a comunismului in 
tara noastră.

Sărbătorirea Zilei tineretului din Republica Socia
listă România ne oferă nouă, tuturor tinerilor de pe 
întreg cuprinsul țării, într-o strînsă unitate de gînd 
și simțire, un nou prilej de a vă adresa cele mai 
fierbinți mulțumiri pentru minunatele condiții de 
muncă, viață și învățătură create, pentru posibilitățile 
de afirmare plenară oferite in toate domeniile de 
activitate, pentru grija permanentă față de formarea 
și educarea comunistă, revoluționară a tinerei genera
ții a patriei.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că Uniunea Tineretului Comunist și Uniu
nea Asociațiilor Studenților Comuniști din România, 
situînd permanent în centrul preocupărilor lor educa
rea comunistă, patriotică, revoluționară, prin muncă 
și pentru muncă a tinerei generații, Își aduc contri
buția, pe baza Programului de participare a tinerei 
generații la realizarea, în anul 1985. prin muncă pa
triotică, a unor obiective de dezvoltare economico- 
socială a țării, elaborat din indicațiile dumneavoastră, 
la executarea unor ample lucrări de producție, cerce
tare, proiectare, au acționat pentru însușirea șl apli
carea in practică a celor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii, pentru continua perfecționare a pregătirii 
profesionale a tinerilor, pentru efectuarea unor lu
crări și investiții din agricultură, pentru recuperarea 
și reintroducerea în circuitul economic productiv a 
unor Însemnate cantități de materiale refolosibile.

Astfel, în cinstea zilei de 2 Mal — Ziua tineretului 
din Republica Socialistă România — planul de muncă 
patriotică pe acest an a fost îndeplinit in proporție 
de 40 la sută și am finalizat lucrările la tronsonul în
credințat spre execuție tineretului la Canalul Poarta 
Albă — Midia-Năvodari.

Cei 20 de ani de cînd in fruntea partidului și statu
lui nostru vă aflați dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, conducător încer
cat al poporului român, comunist de aleasă omenie. 
Îndrumător înțelept și vizionar, prieten apropiat al 
generațiilor tinere, pe care le Îndrumați șl cărora le
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cereți să se formeze în spiritul muncii, al dragostei 
de patrie, partid și popor, al fierbintelui romantism 
revoluționar, generator al marilor energii creatoare 
care ne vor purta spre visul de aur al omenirii — 
comunismul, reprezintă perioada cea mai fertilă din 
istoria României, ce pe drept cuvînt o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu**.

Este pentru noi o sarcină de cea mat mare răspun
dere patriotică de a fi la înălțimea exigențelor con
strucției revoluționare a acestei epoci, de a tace totul 
pentru unirea Și mobilizarea eforturilor creatoare ale 
tuturor tinerilor în vederea traducerii exemplare în 
viață a indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, fiind 
convinși că în acest fel ne împlinim misiunea în
credințată de partid ca puternică forță socială, viito
rul însuși al națiunii noastre socialiste.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe se
cretar general, că tinăra generație este ferm hotărîtă 
să acționeze neabătut, cu energie, entuziasm și elan 
tineresc, urmînd înalta dumneavoastră pildă de revo
luționar consecvent și patriot înflăcărat, pentru a în- 
tîmpina Forumul tineretului — Congresul al XII-lea 
al U.T.C., Conferința a XlV-a a U.A.S.C.R. și a V-a 
Conferință Națională a Organizației Pionierilor — cu 
rezultate de seamă in toate domeniile în care își 
desfășoară activitatea. Totodată,, vă asigurăm că acest 
moment de referință din viața și munca noastră va 
constitui cadrul de realizare a unei analize exigente 
și responsabile a activității desfășurate și de asumare 
a unor noi și superioare angajamente privind educarea 
comunistă, revoluționară, pentru muncă și viață a ti
nerilor, participarea lor activă și nemijlocită la în
făptuirea obiectivelor cutezătoare pe care, sub în
drumarea dumneavoastră înțeleaptă, clarvăzătoare, și 
le-au propus partidul, întregul nostru popor.

împreună cu tineretul de pretutindeni, tinerii Româ
niei socialiste marchează, în 1985, Anul Internațional 
al Tineretului — proclamat de Organizația Națiunilor 
Unite în urma unei strălucite inițiative românești, 
militînd pentru promovarea nobilelor idealuri ale 
participării, dezvoltării și păcii, pentru creșterea uni
tății de voință și acțiune a tuturor tinerilor planetei 
in lupta lor pentru făurirea unei lumi pașnice, mai 
bune și mai drepte.

Acum, la sărbătoarea noastră, a tinereții, dînd glas 
sentimentelor care animă ființa tuturor tinerilor pa
triei noastre socialiste — muncitori, țărani, intelectuali, 
elevi, studenți și militari — ne angajăm solemn, in 
fața dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, avind permanent în mintea și 
inima noastră exemplul suprem de dăruire revoluțio
nară cu care v-ați consacrat întreaga muncă și viață 
împlinirii năzuințelor clasei muncitoare, fericirii și 
prosperității poporului nostru, progresului neîntrerupt 
al României socialiste, cauzei păcii, înțelegerii și cola
borării intre popoare, să invâțăm, să muncim și să 
acționăm cu abnegație, dăruire și pricepere, să facem 
totul pentru a fi, întotdeauna, in primele rinduri ale 
muncii pentru țară, contribuind cu întregul nostru 
potențial de acțiune, gîndire și inițiativă la înfăptui
rea sarcinilor stabilite pentru actualul cincinal, croind 
astfel premise favorabile pentru trecerea la înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Congresul al XIII-lea 
al partidului, pentru cincinalul 1986—1990 și în per
spectivă pină în anul 2000, pentru înaintarea fermă, 
neabătută a României socialiste pe drumul progresu
lui și civilizației.
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DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

„Ostașii români - fiii bravi 
ai unui brav popor"

In greaua luptă pe care popoarele au dus-o pentru infringerea 
fascismului - cel mai înverșunat dușman al libertății și independenței, 
al păcii și progresului - România, alături de celelalte forțe ale 
Națiunilor Unite, și-a adus o contribuție de seamă. In afara efortului 
militar și economic, a uriașelor jertfe de singe date pe cimpul de 
bătălie, alături de ostașii sovietici, militarii români au probat in luptele 
duse pentru eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei și a unei părți a 
Austriei inalte sentimente umane față de populația intilnitâ pe eroi
cele itinerare parcurse in războiul antihitlerist, creind, prin comporta
mentul lor, un climat de stimă, de ajutor reciproc.

începînd din luna octombrie, timp 
de aproape patru luni, unitățile 
române au dus lupte singeroase în 
Ungaria, dînd dovadă de o compor
tare demnă, civilizată, atrăgîndu-și 
stima și considerația cetățenilor din 
localitățile și regiunile pe unde au 
trecut. Despre modul de comportare 
al militarilor, despre grija și respec
tul față de viața și bunurile lo
cuitorilor, față de monumentele, 
obiectele de artă, instituțiile cul
turale șl așezămintele de interes 
public stau dovadă și ordinele ema
nate de la comandanții marilor 
unități române încă de la intrarea 
pe teritoriul Ungariei. Semnificativ 
ni se pare în acest sens ordinul 
dat de comandantul Corpului 7 
armată român, generalul de corp 
de armată Nicolae Șova, înaintea 
începerii acțiunilor in interiorul 
Budapestei. „Trupele noastre — 
se specifica în ordin — trebuie să 
urmărească un singur scop : acela 
de a căuta lupta cu forțele ina
mice și a le infringe repede și. de
finitiv (...) abținindu-se de la orice 
acțiune străină acestui scop (...) 
Populația civilă care nu ia parte 
la rezistență va fi cruțată și luată 
sub protecție, asigurîndu-i-se viața, 
liniștea și avutul (...) Monumen
tele și obiectele de artă, instituțiile 
culturale și așezămintele de inte
res public vor fi cruțate cu grijă 
(...) Instalațiile de orice fel (apă, 
telefon, lumină, tramvaie etc.) care 
asigură viața orașului (...) trebuie 
păstrate intacte. In concluzie, cer 
trupelor Corpului 7 armată să se 
bată cu indirjire pentru a învin
ge, dar pretind, in același timp, si 
se poarte leal, cu demnitate și 
omenie, pentru a nu micșora prin 
nimic măreția victoriei obținute".

Documentele vremii atestă aju
torul acordat populației maghiare, 
conpretizat in sute de mii de mese 
calde, zeci de mii de kilograme de 
piine, legume și cartofi, executa
rea a numeroase intervenții chi
rurgicale, consultații și asistență 
medicală răniților civili și unor ce
tățeni bolnavi din multe locali
tăți. Totodată, autoritățile mi
litare române au luat măsuri 
pentru repunerea în funcțiune a 
unor uzine electrice avariate, pen
tru redeschiderea imediată a șco
lilor, a așezămintelor culturale și 
reînceperea activității pașnice a 
instituțiilor administrative, pentru 
recuperarea unor obiecte jefuite de 
trupele germane în retragere, așa 
cum s-a intîmplat la Râkoskeresz- 
tes, Szecseny și In alte părți. La 
Tiukeve. președintele sfatului ță
rănesc a prezentai mulțumiri co
mandamentului militar român pen
tru redeschiderea școlilor, a bise

ricilor, precum și pentru ajutorul 
dat la instalarea administrației de
mocrate. Nu poate fi uitată nici 
participarea militarilor români jla 
refacerea și repararea instalațiilor 
unor fabrici și uzine distruse de 
război, la construirea de șoselei și 
poduri, a căilor ferate și rețelei 
de transmisiuni, la deminarea te
renurilor de cultură, la transpor
tul a peste 15 000 de persoane prin 
coloanele auto și hipo.

Deși armata ungară continua | să 
lupte alături de Wehrmacht, iar 
cercurile guvernante de la Buda
pesta întrețineau 6 propagandă 
șovină față de poporul român, și 
armata sa, in multe localități eli
berate populația i-a intimpinat pe 
ostașii români cu încredere și prie
tenie,, furnizindu-le informații de
spre inamic, participind Ia execu
tarea unor lucrări genistice sau’ la 
refacerea comunicațiilor — așa cum 
s-a intîmplat la Isaszeg, Bodrog- 
keresztur, in orașul Salgătarjan sau 
la Bodony. „In orașul Hajdullad- 
hăz — se arăta intr-un raport al 
Diviziei 2 munte română — toată 
populația, copii, femei, bărbați, au 
ieșit in întimpinarea armatei ro
mâne cu flori și au oferit totul 
pentru cantonarea și traiul tru
pelor".

Manifestînd solicitudine în satis
facerea nevoilor populației civile, 
in asigurarea unui climat care să 
atenueze lipsurile cauzate de ri
gorile războiului, militarii români 
au dat dovadă de alese sentimente 
morale. Nenumărate mărturii scri
se, primite din partea autorități
lor și cetățenilor din localitățile 
eliberate, se fac ecoul sentimente
lor de recunoștință ale populației 
civile față de comportarea milita
rilor noștri. Intr-o scrisoare pri
mită din partea primăriei orașului 
Abony la 11 decembrie 1944 se 
menționa : „ofițerii și trupa arma
tei române au manifestat față de 
populație cea mai mare bunăvoință. 
Populația a ajuns să iubească os
tașii români și să-i cunoască ca 
prieteni (...) Conduita ostașilor ro-

(Continuare in pag. a Il-a) J
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FAPTE ALE HĂRNICIEI Șl ABNEGAȚIEI MUNCITOREȘTI

IN ZILELE DE 1 Șl 2 MAI IN ÎNTREPRINDERI UNDE SĂRBĂTOAREA MUNCII A FOST CINSTITĂ PRIN MUNCĂ
în spiritul unei frumoase tradiții, oamenii 

muncii de pe întreg cuprinsul tării — din indus
trie. agricultură, construcții, din institutele de 
cercetare științifică și inginerie tehnologică, din 
toate domeniile de activitate — au întîmpinat 
ziua de 1 Mai cu succese de prestigiu în înde
plinirea planului și a angajamentelor asumate 
in întrecerea socialistă. Numeroase colective de 
întreprinderi din toate ramurile economiei na
ționale au raportat în cinstea Zilei Muncii im
portante depășiri de plan la producția fizică și 
export, însemnate economii de materii prime.

materiale și resurse energetice, noi rezultate In 
creșterea mai accentuată a productivității mun
cii și a eficienței economice.

Sarcinile economice din 1985 — an hotărîtor 
pentru realizarea cu succes a actualului cinci
nal — sînt însă deosebit de mobilizatoare. De 
aceea. în continuare trebuie depuse eforturi și 
mai stăruitoare pentru folosirea completă a ma
șinilor și utilajelor, a timpului de lucru pentru 
cit mai buna gospodărire a resurselor materia
le și energetice, pentru îndeplinirea exemplară, 
la toți indicatorii, a planului pe acest an și apli

carea hotărîrilor Congresului al XIII-lea al 
partidului.

Din bogatul bilanț în Împliniri, care des
chide noi orizonturi spre viitor, prezentăm nu
mai cîteva din faptele de muncă din zilele de 
1 și 2 Mai. Fapte ale hărniciei și abnegației mun
citorești. însoțite de ginduri și proiecte ale 
autorilor acestora — muncitori, specialiști, direc
tori de unități, secretari ai comitetelor de partid 
— consemnate la fata locului cu ajutorul cores
pondenților „Scînteii".

ZILE DE PRODUCȚII 
RECORD

Actionînd cu înaltă răspundere 
muncitorească și asigurînd func
tionarea ireproșabilă, zi și noapte, 
a tuturor hidroagregatelor — ne 
transmite corespondentul nostru 
Virgil Tătaru — energeticienii de 
la PORȚILE DE FIER I au reali
zat, in zilele de 1 și 2 Mai. o pro
ducție record de 44 milioane kWh 
energie electrică.

— Pînă azi, in ziua întâiului de 
Mai — ne spune inginerul Mircea 
Mihărtescu, dispecerul șef de servi
ciu. aflat la pupitrul de comandă 
al hidrocentralei de la Porțile de 
Fier I — am pulsat in sistemul 
energetic național, suplimentar fată 
de prevederile planului, peste 125 
milioane kWh energie electrică. 
Altfel spus, am reușit în numai pa
tru luni să ne Îndeplinim jumătate 
din angajamentul pe care ni l-am 
asumat pe întregul an în întrecerea 
socialistă. Noi, care producem ener
gia electrică și îi cunoaștem pre
țul, o și gospodărim cu chibzuință, 
în aceste patru luni am înregistrat 
la consumul tehnologic propriu o 
economie de 150 000 kWh energie 
electrică. Sintem hotărîți să mun
cim cu spor și de acum înainte, 
pentru a ne situa și în 1985, la fel 
ca în toți cei patru ani care au trecut 
din actualul cincinal, pe primul loc 
pe tară, pentru a cinsti cu noi fap
te de muncă împlinirea a două de
cenii de la Congresul al IX-lea al 
partidului.

în primele două zile ale lunii 
mai, toate centralele hidroelectrice 
de pe Lotru și Olt au funcționat la 
parametrii programați, ceea ce a 
permis punerea la dispoziția siste
mului energetic național a'unei pu
teri instalate de 815 MW, cu 32 MW 
mai mult față de sarcinile planifi
cate, realizîndu-se o producție su
plimentară de aproape 500 000 kWh 
energie electrică. Aceste rezultate 
— ne spune corespondentul nostru 
Ion Stanciu — au fost posibile ca 
urmare a mobilizării întregului co
lectiv la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce-i revin. După cum ne 
informează inginerul Dumitru Ale- 
xe, directorul întreprinderii elec- 
trocentrale RÎMNICU VÎLCEA, in 
cinstea aniversării a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, colectivul unității s-a angajat 
să realizeze o producție suplimen
tară de 50 milioane kWh energie 
electrică, să reducă durata de repa
rații a hidroagregatelor. să asigure 
exploatarea optimă a hidrocentra
lelor și să urgenteze lucrările la

Organizate sub egida comitetelor de cultură și educație socialistă, 
a sindicatelor și organizațiilor de tineret, în zilele de 1 și 2 Mai au 
avut loc. in întreaga țară, ample manifestări cultural-artistice. Bucu
ria muncii, elanul patriotic, dragostea pentru partid, pentru secretarul 
său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, au fost viu ilustrate în 
suita de manifestări cultural-artistice.

BUCUREȘTI. Pe scenele teatre
lor de vară Herăstrău, Nicolae 
Bălcescu, 23 August și altele au 
avut loc frumoase manifestări, ar
tistice. La teatrul „Nicolae Bălces
cu" s-a prezentat un program susți
nut de formațiile de muzică popu
lară și ușoară de la „Automatica" 
și de fanfara Ministerului Apărării 
Naționale, in timp ce la teatrul de 
vară „23 August" a avut loc un 
spectacol de varietăți.

Deosebit de plăcut a fost pro
gramul prezentat la Arenele Ro
mane, unde oamenii muncii au avut 
prilejul să asculte cintecele pre
zentate de ansamblul folcloric 
„Plaiul românesc" al Casei de 
cultură a sectorului și de soliștii 
vocali de la „Dîmbovița". „Danu
biana" și ai cooperativei „Instala
torul".

Zeci de colective artistice din 
întreprinderi. școli și facultăți, 
precum și numeroși interpreti pro
fesioniști au omagiat prin vers, 
cîntec si joc sărbătoarea muncii și 
a tinereții și pe estradele din pă
durile Cernica. Andronache. Pust
nicul. Bragadiru, în căminele cul
turale din comunele sectorului a- 
gricol Ilfov.

La toate acestea s-a adăugat 

noile centrale de la gura Lotrului 
și Slatina-Dunăre, contribuind 
astfel mai substanțial la dezvoltarea 
bazei energetice a tării.

Și energeticienii de pe cele trei 
mari platforme ale întreprinderii 
electrocentrale Mureș — IERNUT, 
FINTÎNELE și TÎRNĂVENI — au 
obținut, in zilele de 1 și 2 Mai, re
zultate deosebite în îndeplinirea 
sarcinilor de plan. Prin exploatarea 
utilajelor și agregatelor în condiții 
de înaltă eficiență, ei au pulsat în 
sistemul energetic national, în plus 
fată de sarcinile de plan, un milion 
kWh energie electrică. Este de re
marcat — menționează corespon- 
dentul nostru Gheorghe Giurgiu — 
că acest spor de producție a fost 
realizat în condițiile economisirii a 
10 tone combustibil conventional și 
diminuării consumului propriu cu 
10 000 kWh energie electrică.

PERMANENT 
LA DATORIE

Pentru petroliștii țării, zilele de
1 și 2 Mai au fost zile de puterni
că angajare în muncă pentru a da 
patriei cit mai mult țiței. Colectivul 
Schelei de producție petrolieră Pe- 
cica, județul ARAD, a cinstit aceste 
zile de sărbătoare prin creșterea 
producției cu peste 10 tone față de 
realizările zilelor anterioare. Cores
pondentul nostru Tristan Mihuța a 
consemnat și citeva fapte de mun
că deosebite, care fac cinste tînă- 
rului colectiv de muncă de aici. Pe
troliștii din brigada nr. 5, condusă 
de inginerul Toma Dragomir, au 
acționat cu toate forțele pentru pu
nerea in funcțiune a unui nou 
parc de separatoare, ceea ce s-ă și 
realizat cu o săptămînă mai devre
me decît era prevăzut. Aceasta va 
duce la realizarea integrală a sar
cinilor de plan la gaze și la recupe
rarea într-un timp foarte scurt a 
restanțelor pricinuite de condițiile 
vitrege din iarna deosebit de as
pră care a trecut. Și tot in acgste 
zile de sărbătoare, formațiile con
duse de maiștrii Ion Cauc și Con
stantin Pușcălău au reușit să pună 
în funcțiune două noi sonde, care 
vor contribui la sporirea produc
ției de țiței.

Vești bune și de la Schela de 
producție petrolieră Poeni — TE
LEORMAN, unde, în zilele de 1 și
2 Mai, s-au extras cite 1 800 tone 
țiței, cu circa 150 tone mai mult 
decît media realizărilor din primul 
trimestru al anului și cu 20 tone în 
plus fată de media zilnică din luna 
aprilie. Tot în aceste două zile — 

PE ESTRADELE PRIMĂVERII

timp de două zile „exodul" bucu- 
reștenilor spre pădurile care în
conjoară Capitala. Zeci de mii de 

Bogate manifestări cultural-artistice
oameni și-au petrecut timpul liber 
la iarbă verde in pădurile Bănea- 
sa, Pustnicul, Snagov, Cernica și 
Andronache.

MIERCUREA-CIUC. Cu senti
mentul inăltător al muncii, al da
toriei exemplar îndeplinite, oame
nii muncii, români și maghiari, de 
pe meleagurile Harghitei au săr
bătorit ziua de 1 Mai într-o at
mosferă entuziastă, plină de bucu
rie și de voie bună. în orașele 
Miercurea-Ciuc. Odorheiu Secuiesc, 
Cristuru Secuiesc. Gheorgheni, 
Vlăhița și Bălan, primii vestitori 
ai tradiționalei sărbători au fost 
fanfarele. Peste tot. în fata case
lor de cultură. în piețe, în noile 
cartiere de locuințe, răsunau acor
duri maiestuoase. îndemnînd parcă 

anunță corespondentul nostru Stan 
Ștefan — au fost finalizate înainte 
de termen lucrările de reparații ca
pitale la două sonde si au fost puse 
în funcțiune alte două sonde noi.

Asigurînd functionarea la' para
metrii optimi a întregului parc de 
sonde, colectivul Schelei de produc
ție petrolieră Țicleni, județul GORJ, 
a furnizat economiei naționale în 
zilele de 1 și 2 Mai 2 250 tone țiței, 
5 milioane mc gaze naturale, 120 
tone gazolină, din care suplimentar 
10 tone țiței și 500 000 mc gaze na
turale. Succes la care și-au adus o 
contribuție deosebită brigada 6 Bîl- 
teni, condusă de maistrul Ion Ilie, 
și brigada 5 Bustuchin, condusă de 
subinginerul Ion Petrică.

— Joi, 2 mai — transmite cores
pondentul nostru Dumitru Prună — 
directorul schelei, Alexandru Do
man, era bucuros — și avea de ce. 
în perimetrul Bilteni fuseseră puse 
în funcțiune două sonde noi, care 
au și început să scoată din adîncuri 
primele cantități de „aur negru". 
In perioada următoare, petroliștii 
de aici și-au propus să intensifice 
ritmul extracției, astfel ca, odată cu 
recuperarea integrală a restantelor 
din primele luni ale anului, să se 
realizeze suplimentar, pînă la ani
versarea împlinirii a două decenii 
de la Congresul al IX-lea al parti
dului, peste 1 000 tone țiței. în 
acest scop, se aplică un program 
concret de măsuri tehnico-organi- 
zatorice, care vizează generalizarea 
tehnologiilor moderne de extracție, 
mărirea factorului final de recupe
rare și scurtarea timpului de pu
nere in funcțiune a noilor sonde.

METAL MAI MULT, 
DE CALITATE 
SUPERIOARĂ

Pentru colectivul’ de muncă al 
Uzinei oțelării-refractare din ca
drul Combinatului siderurgic GA
LAȚI, Juna mai a debuta^cu o Pro-, 
ducție record, dontinuînd pe' cea 
obținută în aprilie, cînd a fost în
registrat cel mai înalt nivel de pro
ducție lunară din istoria combina
tului. Concret — transmite cores
pondentul nostru Dan Piăeșu — în 
zilele de 1 și 2 Mai. otelâria nr. 1 
din cadrul uzinei a produs, peste 
sarcinile de plan, o cantitate de 
525 tone oțel, oțelăria nr. 2 — circa 
600 tone oțel, iar secția de turnare 
continuă a oțelului din cadrul ote- 
lăriei nr. 3 — circa 530 tone blu
muri.

— începutul lunii mai a marcat 
și împlinirea a 10 ani de la intra
rea in funcțiune a oțelâriei nr. 2 de 
la Galați, perioadă în care aici s-au 
elaborat peste 23 milioane tone otel 
— precizează maistrul principal Con
stantin Văduva, secretarul comite
tului de partid de la Uzina oțelării- 
refractare. în cinstea aniversării a 
20 de ani de la Congresul al IX-lea 
al partidului ne-am angajat să ne 
îndeplinim exemplar și să ne de
pășim sarcinile de plan, să realizăm 
toată gama de oțeluri speciale pre
văzută, în condiții de înaltă cali
tate și eficiență.

Un alt maistru otelar. de data 
aceasta de la Combinatul siderurgic 
din REȘIȚA, Gheorghe Bagiu. ne 
spune :

— în primele două zile ale lunii 
mai ne-am organizat mai bine 
munca, am folosit cu maxim ran
dament agregatele si instalațiile, iar 
rezultatele sânt pe măsura efortu
rilor. Numai în cele două zile am 
produs peste plan 150 tone de oțel. 
Nici tovarășii noștri de întrecere, 
laminatorii, nu s-au lăsat mai pre
jos. realizînd suplimentar o produc
ție de 240 tone profile laminate.

După cum transmite corespon

pe oameni să iasă la aer si soare. 
Au evoluat cele mai bune formații 
artistice de amatori din județ, lau
reate la diferite faze ale Festiva
lului național „Cîntarea României" 
— reunite sub genericul „Odă tă
rii în primăvară". Suitele de dan
suri populare românești și maghia
re. recitalurile de poezie patrioti
că. cintecele populare și de muzi

că ușoară interpretate de soliști 
vocali și instrumentiști — răsplă
tite cu ropote de aplauze — s-au 
constituit într-o vie si grăitoare 
manifestare a bucuriei și satisfac
ției de a trăi și a munci împreu
nă. în strânsă unitate și. frăție, ro
mâni și maghiari din această parte 
a țării.

SLOBOZIA. Oamenii muncii din 
județul Ialomița au petrecut zi
lele de 1 și 2 Mai la locurile de 
agrement, unde cele mai bune 
formații artistice au prezentat o se
rie de spectacole. în pădurea 
Peri, din municipiul Slobozia au 
prezentat interesante numere fol
clorice ansamblurile și forma
țiile de dansuri de la Casa de cul
tură a sindicatelor, de la cămi
nele culturale din comunele Ciul- 

dentul nostru Nioolae Cătană ex
periența de pînă acum, măsurile 
tehnice și organizatorice luate in 
ultimul timp, ca și eforturile susți
nute ale siderurgiștilor reșiteni 
oferă garanția îndeplinirii întocmai 
a angajamentului de a se realiza 
numai mărci de oteluri de calitate 
superioară.

Printr-o organizare superioară a 
muncii și folosirea la ‘întreaga lor 
capacitate a utilajelor și instala
țiilor. furnaliștii, oțelarii și lami
natorii de la Combinatul siderurgic 
HUNEDOARA au înregistrat si în 
zilele de 1 și 2 Mai producții spo
rite. După cum transmite cores
pondentul nostru Sabin Cerbu. în 
aceste două zile siderurgiștii hune- 
doreni au realizat, peste prevederi
le de plan, 225 tone fontă, 450 tone 
otel și 275 tone laminate finite.

De la Combinatul siderurgic CA- 
LARAȘ1, Rodica Simionescu anunță:

— Colectivul oțelăriei electrice 
cu turnare continuă, condus de in
ginerul Nicolae Margine, a obtinut 
în zilele de 1 și 2 Mai 100 tone otel 
brut peste prevederile planului. Tot 
în aceste două zile a fost asimilat 
și profilul unificat de traversă me
talică de 28 kilograme pe metru 
liniar, rod al strădaniei celor de la 
laminorul de profile mijlocii și 
atelierul de proiectări prodtise și 
prototipuri. Este un produs in pre
mieră în industria noastră metalur
gică, realizat cu forțele tehnice ale 
colectivului de aici. Prin noul pro
dus se obține o valorificare superi
oară a metalului.

La vetrele cu foc nestins s-au 
aflat în zilele de 1 și 2 Mai si oțe- 
larii, turnătorii, forjorii și ceilalți 
oameni ai muncii de la Combinatul 
de utilaj greu din IAȘI — trans
mite Manole Corcaci — realizîn
du-se adevărate recor.duri în pro
ducție. în cele două zile s-au pro
dus, peste plan 100 tone de otel 
lichid, din care s-a turnat un în
semnat număr de piese pentru eco
nomia națională și export. Tot 
peste plan s-au realizat și 40 de 
tone piese turnate din fontă. În
deosebi cilindri de laminor, piese 
pentru utilaje miniere, siderurgice 
și energetice.

PARAMETRI ÎNALȚI 
ÎN FUNCȚIONAREA 

INSTALAȚIILOR
Dintr-o mare citadelă a industriei 

românești, Combinatul petrochimic 
PITEȘTI, corespondentul nostru 
Gheorghe Cîrstea transmite :

— Mă aflu în secția polietilenă 
de înaltă presiune. După cum ne 
informează șeful secției, inginerul 
Gheorghe Iordache, în zilele de 1 
și 2 Mai. colectivul de aici a rea
lizat nu mai puțin de 70 tone de 
polietilenă peste plan. Prin funcțio
narea ireproșabilă a instalațiilor, 
s-au economisit 20 kWh energie 
electrică pe fiecare tonă de polieti
lenă, precum și importante canti
tăți de materii prime.

Demne de remarcat sînt și rezul
tatele obținute, în primele două zile 
din luna mai, la Combinatul de 
produse sodice din OCNA MUREȘ. 
Au fost realizate, peste prevederile 
planului, 100 tone sodă calcinată, 40 
tone bicarbonat de sodiu și 20 tone 
sodă caustică, întreaga producție 
suplimentară fiind livrată la ex
ports

— în momentul de față, combi
natul cunoaște un amplu proces de 
modernizare a instalațiilor și fluxu
rilor tehnologice, urmărindu-se 
creșterea productivității muncii, a 
eficientei și calității producției — 
menționează corespondentul nostru 
Ștefan Dinică. în această amplă ac
țiune, care se desfășoară în paralel 

nița, Gheorghe Lazăr, Andrășeștl, 
Scânteia si Albești. După-amiază. 
pe terenurile sportive din această 
frumoasă poiană cu pomi înfloriți 
au avut loc mai multe întreceri 
la fotbal, handbal, volei și tenis. 
Bogate manifestări cultural-ar
tistice au avut loc și In stațiunea 
Amara, la terasa Strachina, mote
lurile Complex-Privighetoarea,

Malu și Sinești, In orașul Urzi- 
ceni.

BRAȘOV. în ciuda faptului că 
în zilele de 1 și 2 Mai timpul a 
fost mai puțin favorabil, totuși 
zeci și zeci de mii de brașoveni, 
dornici să petreacă aceste două 
zile cît mai util și plăcut în mij
locul naturii, s-au îndreptat spre 
locurile tradiționale pentru desfă
șurarea unor programe de estradă 
ori au luat pieptiș potecile celor 
mai frumoase locuri din zonă. Și 
unii și alții au avut însă numai de 
cîștigat. Marele număr al brașo
venilor au avut prilejul să urmă
rească programe bogate si variate, 
de înaltă ținută artistică și spor
tivă : spectacole muzical-coregra- 
fice, concerte de fanfară, demon
strații sportive sau de alpinism. 

cu producția, am consemnat și un 
fapt deosebit de muncă. Echipele 
de montori conduse de Iosif Covaci 
și Dinică Rusu au terminat, în zi
lele de 1 și 2 Mai. montarea con
ductelor de alimentare și evacuare 
la saturatorul nr. 5 de la sodă calci
nată. devansînd astfel cu două zile 
punerea în funcțiune a acestei in
stalații.

CANTITĂȚI SPORITE 
DE CĂRBUNE

Zilele de 1 și 2 Mai au fost și 
pentru minerii din județul BIHOR 
zile de muncă susținută — ne 
transmite corespondentul nostru 
loan Laza. în aoeste două zile, ei 
au extras din subteran mai bine 
de 7 000 tone lignit, din care 700 
tone peste prevederi. ..Acest suc
ces — ne spune inginerul Horațiu 
Moga, directorul adjunct al în
treprinderii miniere Voivozi — 
se datorește organizării exemplare 
a muncii și hărniciei colectivului 
nostru, hotărit să se mențină prin
tre fruntașii în întrecerea socia
listă. Cu cantitatea de cărbune 
adusă la suprafață în aceste două 
zile, producția suplimentară ob
ținută de întreprinderea noastră de 
la începutul anului depășește 
110 000 tone. Angajamentul nostru 
este ca și în această lună să de
pășim zilnic prevederile planului 
cu cite 600—700 tone cărbune".

La rîndul lor, minerii din VA
LEA JIULUI, angajați cu toate 
forțele pentru a răspunde prin 
noi fapte de muncă inflăcăratei 
chemări patriotice de a da patriei 
cantități cît mai mari de cărbune 
— ne transmite Sabin Cerbu — au 
lucrat cu spor și în ziua de 2 mai. 
Concomitent cu eforturile depuse 
pentru deschiderea și pregăti
rea unor noi fronturi de lucru, mi
nerii de La Paroșeni, Lonea și 
Lupeni au extras în cursul zilei de 
ieri însemnate cantități de cărbune 
energetic și cocsificabiL

în cinstea zilei de 1 Mai, rela
tează corespondentul nostru Con
stantin Căpraru, minerii, maiștrii, 
inginerii de Ia MINA FILIPEȘTII 
DE PĂDURE au realizat peste plan 
6 700 tone cărbune energetic de cea 
mai bună calitate. „în zilele de 1 
și 2 Mai, ne-a spus Vasile Neacșu, 
inginerul-șef al minei, s-au extras 
din adîncuri 4 000 tone de căr
bune, cu mult peste sarcinile de 
plan. Rezultatele cele mai bune 
le-au obtinut brigăzile conduse de 
Constantin Ciușdel și ion Turleanu, 
de la sectorul Palanga Nord. Dumi
tru Alexandru și Ion Orboi. de la 
Palanga Sud și Constantin Căldură, 
din sectorul Roșioara". De remar
cat, totodată, că mecanicii, electri
cienii, și lăcătușii, împreună cu mi
nerii din brigada lui Vasile Obreja, 
lucrînd cu deosebită sirguință, au 
reușit șă pună în funcțiune, înain
te de vreme, chiar în ziua sărbătorii 
muncii, un nou complex mecanizat 
de abataj (CMA-2) în sectorul Ro
șioara. Ca urmare, producția de 
cărbune zilnică a crescut cu 400 de 
tone. în oontinuare, minerii de aici 
și-au propus ca, pînă la jumătatea 
anului, să extragă peste plan 10 000 
tone de cărbune, cu 1 000 de tone 
mai mult decît era prevăzut în an
gajamentul inițial.

în primele patru luni ale anului, 
comunică din județul Sălaj cores
pondentul nostru Eugen Teglaș, co
lectivul de la ÎNTREPRINDEREA 
MINIERA SARMAȘAG a depășit 
planul de producție cu 9 000 tone 
cărbune net. Un succes amplificat 
în zilele de 1 și 2 Mai, cînd s-au ex
tras 5 460 tone cărbune, cu 40 de 
tone peste plan. Numai minerii din 
noua carieră Bobota, în pofida con
dițiilor grele determinate de ploile 
căzute în ultima vreme, au extras 
peste 1 000 tone de cărbune. „Acum, 
ne-a spus Aurel Sarea, directorul 
întreprinderii, toate forțele sînt mo
bilizate pentru îndeplinirea anga
jamentului anual asumat în între
cerea socialistă : acela de a extrage 
peste sarcinile de plan 10 000 tone 
cărbune net. Considerăm că ritmul 
In care se desfășoară activitatea 
ne va permite ca cel tîrziu la^sfir- 
șitul lunii mai să raportăm înde
plinirea integrală a angajamentului 
pe care ni l-am asumat pe întregul 
ah. Tot în perioada care urmează 
vor fi puse în funcțiune două noi 
abataje cu complexe mecanizate, se 
va extinde activitatea în carierele 
Cosniciu, Zăghid și Bobota. se va 
intensifica munca în subteran, ast
fel că angajamentul în întrecerea 
socialistă va fi depășit substanțial".

Petre POPA 
Ion TEODOR

Pe de altă parte, numeroși bra
șoveni au urmărit între orele 16 
și 22 spectacole cultural-artistice 
și distractive prezentate de for
mațiile de amatori și de cele pro
fesioniste la cluburi și Casa de 
cultură. La rîndul lor, iubitorii de 
drumeție, al căror număr cu greu 
poate fi estimat, s-au îndreptat, în
tr-un șir nesfârșit, unii spre vîr- 
furile înalte ale munților încă în
zăpeziți. iar alții spre poenile a- 
coperite de covorul verde al ierbii 
proaspete și crude. Și în timp ce 
primii au mai gustat încă din far
mecul pe care-1 oferă practicarea 
schiului, ceilalți s-au întrecut in 
îndeletniciri dintre cele mai plă
cute.

Timp de două zile, de dimineață 
pînă la căderea serii. Poiana Bra
șov, Valea Timișului, Valea Riș- 
noavei, Valea Tărlungului sau 
locurile pitorești din preajma o- 
rașelor Predeal, Codlea, Zărnești 
etc. au răsunat de cîntece și voio
șie, de râsul zglobiu al copiilor.

Am spicuit doar o mică parte 
din amploarea manifestărilor cul
tural-artistice care au avut loc în 
întreaga țară. Peste tot, milioane 
de oameni ai muncii și-au petre
cut 1 și 2 Mai în stațiunile de 
agrement, în sălile de spectacol, 
bucurîndu-se de meritate zile de 
odihnă.

Gh. GRAURE
și corespondenții „Scînteii”

„Fiii bravi ai unui 
brav popor"

(Urmare din pag. I)
mâni a fost demnă de fiii unui po
por de cultură (...) armata română 
civilizată, cunoscută de noi, a bine
meritat dragostea, stima si recu
noștința populației maghiare". Ase
menea aprecieri conțin și scriso
rile adresate de autoritățile altor 
comune, în care se exprimă ar
matei române toată recunoștința și 
mulțumirile pentru alimentele ofe
rite în mod gratuit la mai multe 
zeci de familii sărace.

Ca o expresie a prețuirii eroilor 
români care și-au dat viața pe pă- 
mintul Ungariei, membrii corpului 
didactic al liceului din Miskolc s-au 
angajat să îngrijească mormîntul 
adjutantului aviator Vasile Scrip- 
caru, căzut în luptele pentru eli
berarea orașului. „Sperăm că in
tenția noastră sinceră și nobilă — 
se arată in scrisoarea adresată, la 
25 ianuarie 1945, comandantului 
Corpului aerian român de Către 
aceștia — va contribui la adincirea 
relațiilor amicale intre poporul 
român și cel maghiar".

în amintirea și spre cinstirea 
militarilor români căzuți In aspre
le înfruntări pentru eliberarea Un
gariei, poporul acestei țări a eter
nizat memoria lor, înălțînd nu
meroase monumente, obeliscuri și 
plăci comemorative, care jalonează 
eroicul drum de luptă străbătut de 
armata noastră. Pe marmura albă 
a monumentului Înălțat în piața 
Bocskay din Debrețin au fost să
pate versurile nemuritoare dintr-o 
poezie a lui Petofi : „Pentru tine 
am murit sfintă libertate". Iar la 
Tiszaliik, pe obeliscul închinat os
tașilor români sînt înscrise urmă
toarele cuvinte, ce se impun a fi 
citate ori de cite ori ne referim 
la eroii noștri ! „Ați fost fiii unui 
alt popor și ați murit pentru noi. 
Voi ne-ați ajutat să obținem li
bertatea. Amin
tirea voastră va 
trăi in vecie."

în memoria 
ostașilor români 
care au căzut in 
crâncenele lupte 
de la periferia 
Budapestei și 
din interiorul 
capitalei unga
re, pe un posta
ment de piatră 
așezat în cimi
tirul Răkosliget, 
6tă scris : „Glo
rie eroilor ro
mâni care și-au 
jertfit viața in 
lupta împotri
va fascismului, 
pentru elibera
rea poporului 
frate ungar".

întru slava mi
litarilor români, 
poporul ungar a 
înălțat și alte 
monumente sau 
insemne la Mis
kolc, Gyor, Nyi- 
regyhăza, Szeged, Tăplosiily, Me- 
gyaszd, Cegled, Oroshăza, Hajdu- 
boszormeny, Tiszakeske șl In alte 
așezări din pustă, de pe.maluri .de 
ape sau de la poale de munți. „Po
porul nostru — se arăta într-o tele
gramă adresată în aprilie 1959 de 
conducerea de partid și de stat a 
Republicii Populare Ungare condu
cerii de partid și de stat a Româ
niei — nu va uita niciodată că pen
tru libertatea sa și-au vărsat sin- 
gele, alături de viteaza armată so
vietică, și eroicii fii ai poporului 
frate român".

în ultima parte a lunii de
cembrie 1944 și la începutul anu
lui 1945, marile unități române, 
acționând alături de forțele so
vietice, au desfășurat operațiuni 
militare pentru eliberarea Ceho
slovaciei. Armata română a pășit 
pe pămintul Cehoslovaciei animată 
de puternice sentimente de priete
nie față 'de poporul atît de greu 
încercat. Din cronica acelor luni 
de crincene încleștări putem des
prinde momente și. fapte reprezen
tative ale relațiilor armatei române 
cu populația locală, cu adinei sem
nificații în contextul general al 
luptei duse de popoarele român și 
cehoslovac împotriva Wehrmachtu- 
lui german. Semnificative sint In 
acest sens acțiunile comune în care 
s-a remarcat prezența formațiuni
lor de partizani în dispozitivul 
ofensiv al trupelor române pe 
timpul luptelor qare au avut ca 
rezultat eliberarea localităților Ja- 
kubi, Jankovic, Hradec, Rudimov, 
Horni Lidec și altele.

Peste tot, populația din comunele 
și orașele unde au avut loc lupta 
a întîmpinat cu simpatie pe osta
șii români, considerîndu-i elibe
ratorii lor. „Bine ați venit elibera
torilor", „Bine ați venit fraților" 
erau inscripțiile in limba română 
întîlnite frecvent in localități pre
cum Kyjov, Vh. Hradiste. Krome- 
riz, la acestea adăugîndu-se intîl- 
nirile emoționante de Ia Bzenec, 
Luhacovice, Turc, Sv. Martin, 
Blousko, Prostejov și altele.

Pline de căldură sint cuvintele 
cu care o învățătoare din Polomka, 
localitate pe cursul superior al 
rîului Văh, s-a adresat comandan
tului Diviziei 9 infanterie română 
Ia intrarga unităților române In 
comună : „Am așteptat de multă 
vreme ziua de astăzi ca să vă pri
mim aici, in țara slovacă, unde fra
ții din munții Tatra vă așteaptă cu 
nerăbdare. V-am .așteptat fiindcă 
știam că ne aduceți eliberarea de 
sub jugul ocupanților germani. 
Sfintă și frumoasă este • menirea 
dumneavoastră de a reda poporu
lui nostru libertatea și posibilita
tea de a-și croi un destin pro
priu".

Multe din cronicile comunelor și 
orașelor eliberate de armata româ
nă, ținute după obiceiul locurilor, 
cuprind mărturii emoționante despre 
primirea ce a fost rezervată ostași
lor eliberatori, despre relațiile fră
țești de ajutor reciproc atit In tim
pul luptelor, cît și în eforturile 
pentru înlăturarea sau ușurarea 
rănilor provocate de război. în 
cronica comunei Strelno se con
semna lapidar intîlnirea cu ostașii 
români : „La 2 mai 1945, la orele 
8,30 dimineața, comuna Strelno a 
fost eliberată de robia fascistă. La 
această oră au pătruns In locali
tate primii doi ostași ai unei pa
trule înaintate. Ei ne aduceau eli
berarea, pe care am așteptat-o 
timp de șase ani plini de sufe
rințe. Niciodată nu vom uita cli
pele acelea. Intimpinindu-i pe os

tașii eliberatori, localnicii plingeau 
de bucurie". în comuna Hysly, cro
nicarul local scria, referindu-se la 
eliberarea de către militarii ro
mâni : „Oamenii se bucurau din 
toată inima de venirea trupelor 
eliberatoare. Mulțumiri, mulțumiri 
vouă celor care ne-ați înapoiat ce 
avem mai de preț : libertatea. 
După aceea a fost o mare sărbă
toare. Soldații, femeile, bărbații, 
fetele, băieții, cu toții se bucurau, 
ca și cind ar fi vrut să strige în
tregii lumi : sintem iarăși liberi !“. 
Și în localitatea Babice eliberato
rii au fost întimpinați sărbătoreș
te. în cronica respectivei comune 
citim : „I mai 1945. Deodată so
sește știrea că trupele române eli
beratoare se află in satul vecin, 
Hustenovice. Mulți cetățeni le ies 
in intimpinare. Fiecare se grăbește 
să fie printre primii care să strin- 
gă miinile eliberatorilor noștri ro
mâni. La 3 mai, reprezentanții co
mitetului național l-au intimpinat 
pe generalul român Iordăchescu. 
Ei au transmis cordiale mulțumiri 
din partea cetățenilor pentru fap
tul că ne-au adus eliberarea și au 
amintit in același timp vechile re
lații de prietenie care au existat 
intre cele două popoare. In cu- 
vintul său, generalul Iordăchescu 
și-a manifestat sentimentul de 
bucurie pentru. frumoasa primire 
făcută trupelor române și a evo
cat prietenia caldă dintre cele 
două popoare". Prin toate aceste 
manifestări, ostașii români simțeau 
astfel, o dată mai mult, că războ
iul pe care-1 duceau era un război 
drept, care reflecta dorința fermă 
a întregului popbr cehoslovac de 
a-și vedea patria liberă și inde
pendentă.

Ca și în Ungaria, militarii ro
mâni, călăuziți de țeluri nobile, 
dînd dovadă de umanism, prețuind 
și respectind populația cehoslova

că, au ajutat in 
diferite moduri, 
îndeosebi pe lo
cuitorii sinis- 
trați de război, 
au contribuit la 
deschiderea șco
lilor. au refăcut 
sute de kilome
tri de cale fe
rată și trasee 
de telecomuni
cații, poduri și 
șosele distruse 
sau au deminat 
numeroase tere
nuri cultivabile.

Pe lingă jert
fele de singe 
ale luptătorilor 
români. în zile
le grele ale răz
boiului. nume
roși cetățeni 
cehoslovaci au 
fost ajutați cu 
hrană sau le-au 
fost asigurate 
asistentă medi
cală. consultații 
și medicamente

gratuite bolnavilor și răniților, 
așa cum s-a întimplat la Do- 
broc, Poniky, Janosovka, Strani, 
Zăharovice Salkova și Sinica 
sau. Novă Mesto. Mulți ofițeri și 
subofițeri români au consimțit să 
ofere o parte din drepturile lor 
bănești pentru realizarea unui fond 
destinat populației lipsite de mij
loace financiare pentru procurarea 
alimentelor.

Prețuirea manifestată față de os
tașii români de către populația la 
a cărei eliberare participaseră a 
fost pusă in lumină și de marele 
număr de _ monumente, obeliscuri 
sau alte însemne ridicate spre 
cinstirea, vitejiei și sacrificiilor ce
lor ce au căzut eroic in incieștarea 
cu dușmanul la Lucenec, Krupina, 
Pliesovce, Kremnico, Piestany, Sta- 
ra Tuna, Banov, Kromeriz, Brno 
sau la Zvolen, unde odihnesc 11 000 
de fii ai poporului român. „Arma
ta română — arăta la 2 iunie 1945 
delegatul orașului Modry Kamen la 
solemnitatea dezvelirii monumen
tului de la Oremov Laz — a văr
sat sîngele pentru libertatea po
porului nostru cehoslovac. Aminti
rea morților care se odihnesc va 
rămine înscrisă adine in sufletul 
poporului cehoslovac, ea va dăi
nui cit va trăi acest popor. Po
porul cehoslovac a văzut in poporul 
român totdeauna un prieten șl la 
bine și la rău". înscrisurile de pe 
monumentele ridicate fac dovada 
unei calde recunoștințe a cetățeni
lor față de militarii unui popor 
care nu și-au precupețit viata pen
tru eliberarea Cehoslovaciei. In 
acest sens, pe Însemnul memorial 
ridicat de cetățenii localității Mi- 
chalova a fost săpată următoarea 
dedicație : „Viața voastră este 
libertatea noastră. Eroilor armatei 
române prietene, cetățenii localită
ții Michalova și Polhory". într-u- 
nul din studiile sale, referindu-se 
la monumentele ridicate în Ceho
slovacia în amintirea eroilor ro
mâni, istoricul cehoslovac M. Tej- 
chman scria : „Cel mai mare și 
veșnic monument l-au constituit 
Insd soldații din Moldova, Munte
nia și Transilvania — ei înșiși — 
In inima locuitorilor recunoscători 
din localitățile pe care le-au eli
berat sau pe care le-au ajutat să 
se elibereze. Monumentele pot fi 
acoperite de iarbă, pot fi chiar 
uitate, dar amintirea luminoasă in 
inima oamenilor va rămine".

în perioada de sfîrșit a războiu
lui, aproximativ 2 000 de militari 
români au fost angajați în luptele 
purtate pentru eliberarea părții de 
nord-est a Austriei. Pentru com
portarea de care au dat dovadă, 
pentru participarea la refacerea și 
întreținerea liniilor și instalațiilor 
de telecomunicații de la Viena și 
din alte localități, militării români 
s-au bucurat de stima și respectul 
cetățenilor și autorităților aus
triece.

Participarea armatei române la 
eliberarea Ungariei, a Cehoslova
ciei și a unei părți din Austria 
constituie un capitol glorios al is
toriei poporului nostru, „o expre
sie elocventă — după cum subli
niază tovarășul Nicolae Ceaușescu
— a solidarității internaționale ma
nifestate de poporul nostru față de 
cauza libertății naționale a acestor 
popoare, pentru salvarea lor de sub 
dominația hitleristă și fascistă". 
Atitudinea umană, plină de grijă și 
solicitudine manifestată de milita
rii români față de populația civilă
— atît pe timpul războiului anti
hitlerist, cît și la înapoierea în 
țară — rămine o piatră de temelie 
a frăției și prieteniei dintre po
poarele român, ungar și ceho
slovac.

Dr. Ștefan PASLARU
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„ZIUA TINERETULUI"
sărbătoare a tinereții revoluționare
...Și ieri, ca in fiecare an de 2 Mai, tînâra generație, 

întregul nostru popor au sărbătorit „Ziua tineretului". Anul 
acesta sărbătorirea a avut loc în condițiile în care generația 
tînără, puternic angajată în amplul efort constructiv al în
tregului popor pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
Xlll-lea al partidului, întîmpină apropiatul mare Forum al 
tineretului - Congresul al Xll-lea al Uniunii Tineretului Co
munist, Conferința Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România și Conferința Organizației Pionierilor cu 
fapte de muncă deosebite.

Fierbinte omagiu partidului, 
conducătorului iubit

BUCUREȘTI. Sub genericul „Pri
măvara tinereții noastre", mii de 
tineri bucureșteni au luat par
te la carnavaluri ale tineretu
lui ce s-au desfășurat in parcu
rile „Herăstrău" și „Tineretului", la 
complexul studențesc „Tei", in 
cluburile tineretului și la bazele 
sportive și de agrement. Au fost 
prezentate interesante programe 
artistice susținute de formații ale 
tineretului, precum și de artiști 
profesioniști. Prin vers, cîntec și 
Imagini au fost înfățișate tinerilor 
minunatele realizări înfăptuite de 
poporul nostru, sub conducerea 
partidului în anii construcției so
cialiste, mai ales după Congresul 
al IX-lea al partidului, perioadă ce 
cu mîndrie patriotică o numim 
„Epoca Ceaușescu".

CLUJ. Zeci de mii de tineri din 
orașele, și satele județului Cluj au 
participat de ..Ziua tineretului" la 
amplele manifestări politico-educa
tive, cultural-artistice și sportive 
organizate în zonele de agrement, 
la casele de cultură, cluburi si că
mine culturale, pe stadioane. Pe 
scenele în aer liber din pădurile 
Hoia și Făget, în Piața Păcii, la 
casa de cultură a studenților, casa 
municipală de cultură și cluburi 
din municipiul Cluj-Napoca s-au 
desfășurat spectacole cultural-ar- 
tistice susținute de ansambluri șl 
formații ale artiștilor amatori din 
Întreprinderi și instituții, ale orga
nizațiilor U.T.C. și studenților. Nu
meroși tineri au vizitat expozițiile 
documentare dedicate aniversării a 
40 de ani de la victoria asupra 
fascismului și a Zilei independen
ței de stat a României, deschise la 
Arhivele statului din Cluj-Napoca 
și la Casa de cultură din Dej. 
(Marin Oprea. corespondentul 
„Scînteii").

BOTOȘANI. 2 mal 1985, ora 8,30 
dimineața. Moment solemn în ma
rea sală a Muzeului de istorie’ al 
județului Botoșani. Peste 250 de 
tineri primesc- carnetul a de . mern,- 
bru al Uniunii' Tineretului Comu
nist. Așa au început în municipiul 
Botoșani manifestările consacrate 
„Zilei tineretului". Pe stadioanele 
botoșănene „1 Mai" și „Dinamo", în 
parcurile „Brazi" din Dorohoi și 
„Teioasa" din Darabani, la casele 
memoriale Mihai Eminescu, Nico- 
lae Iorga și George Enescu. In nu
meroase așezăminte de cultură, 
zeci de mii de tineri și-au petre
cut ziua lor participînd la felurite 
manifestări cultural-artistice si 
sportive. Joi seara, la Casa științei 
și tehnicii pentru tineret din mu
nicipiul Botoșani, un spectacol mu- 
zical-literar-coregrafic de neuitat : 
„Momente din lupta tineretului 
revoluționar al României pentru 
eliberarea patriei". (Silvestri Aile- 
nei. corespondentul „Scînteii").

BRĂILA. Un mare număr de 
tineri brăileni și-au petrecut „Ziua 
tineretului" în parcuri, pe faleza 
Dunării. în stațiunea Lacu Sărat și 
In alte zone atractive din munici
piu și județ. Aici au fost amena
jate estrade pe care 6-au desfășu
rat spectacole de muzică, dans și 
poezie susținute de formații artis
tice din întreprinderi, instituții șl 
școli, formații care s-au afirmat 
in cadrul Festivalului național 
„Cîntarea României". Unul din 
cele mai frumoase momente ale 
acestei zile l-a constituit specta

Fapte dintr-un bilanț bogat 
în realizări

GORJ. în zilele de 1 și 2 Mai 
ne-am aflat printre tinerii briga
dieri din cadrul Combinatului mi
nier Rovinari. Pe cei mai mulțl 
i-am găsit la lucru în punctele fier
binți din microcatierele Gîrla Vest 
și Gîrla Sud. Cicani Și Rovinari 
Est. Iată și cîțiva dintre ei. Eugen 
Sămîrdean, conducător auto din 
județul Bistrița-Năsăud ; Dorina 
Vilceanu, conducător auto din 
Gorj, Marin Tănase, excavatorist 
din Olt, Ion Văleanu, buldozerist 
din Satu Mare, Titu Oprisor, me
canic auto din județul Gorj. „Este 
normal să fim la datorie și în 
aceste zile, ne-a spus Eugen Sămîr
dean. Țara are nevoie de fluxul 
neîntrerupt al producției de cărbu

colul cultural-sportiv intitulat „Ti
nerețea noastră — tinerețea țării", 
desfășurat in Sala polivalentă din 
Brăila, modernă construcție reali
zată in ultimii ani. Aici. în pre
zenta a 2 200 de spectatori, circa
1 500 de elevi din școlile generale 
și liceele brăilene au exprimat, 
prin mijloacele specifice muzicii, 
dansului, gimnasticii, recunoștința 
fierbinte a tinerei generații fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, 
pentru condițiile de viață, muncă 
și învățătură create tinerei gene
rații. (Corneliu Ifrim. corespon
dentul „Scînteii").

TIMIȘOARA. „Ziua tineretului" 
a fost sărbătorită și la Timișoara 
printr-un spectacol festiv susținut 
pe scena din Parcul Rozelor de 
formații ale casei municipale de 
cultură. în aceeași zi. pe un tra
seu pornind din Piața Operei și 
pînă la casa tineretului s-a desfă
șurat tradiționalul Carnaval al pri
măverii. Cluburile muncitorești 
C.F.R., „Banatul", „Electrometal" și 
alte așezăminte de cultură din 
municipiul de pe Bega au găzduit 
seri cultural-distractive la care au 
luat parte mii de tineri. Au avut 
loc, de asemenea, numeroase com
petiții sportive dotate cu „Cupa
2 mai". (Cezar Ioana, coresponden
tul „Scînteii").

SATU MARE. în atmosfera In- 
suflețitoare cu care este întîmpinat 
Congresul al Xll-lea al U.T.C., 
ziua de 2 mai — „Ziua tineretului" 
a fost sărbătorită și in județul 
Satu Mare prin ample manifestări 
politico-educative și cultural-spor
tive, la care au participat zeci de 
mii de tineri. în municipiul Satu 
Mare s-a desfășurat un amplu spec
tacol susținut de ansamblul artistic 
al casei de cultură, al științei și teh
nicii pentru tineret. în deschidere, 
tinerii.au audiat , o expunere des
pre semnificația „Zilei tineretului" 
și a Anului Internațional al Tine- 

■ -.''retului — inițiativă de prestigiu a 
României socialiste. Manifestări 
similare. încheiate seara cu fru
moase carnavaluri ale tineretului, 
au avut loc și în orașele Cărei, 
Negrești-Oaș și Tășnad. în locali
tățile menționate s-au desfășurat 
totodată în cadrul „Daciadei" nu
meroase competiții sportive. (Octav 
Grumeza, corespondentul „Scîn
teii").

SUCEAVA. S-a încheiat, la 2 mai, 
tradiționalul concurs de creație 
plastică „Tinerețea unei vechi ce
tăți", dedicat „Zilei tineretului". Or
ganizată sub genericul „Tineretul 
sucevean — participant activ la 
viața economico-socială a județu
lui și a țării", competiția a antrenat 
la actuala ediție, un mare număr 
de participanți din întreprinderi, 
de pe șantiere, din unități agricole 
și școli, artiști amatori ale căror 
creații au adus In prim plan ima
gini semnificative din viata și ac
tivitatea tineretului nostru, angajat 
plenar, alături de întregul nostru 
popor, în marea operă de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României. 
Pe primele locuri s-au situat Pușa 
Pîslaru — pentru lucrarea „Magis
trala albastră" ; George Gavrilea- 
nu — pentru „Pagini de istorie" și 
Virgil Parghel — penfru „Centrală 
electrică în construcție".

ne. Ca și minerii, am înțeles că 
trebuie să întîmpinăm Ziua muncii 
și „Ziua tineretului" prin fapte deo
sebite de muncă, printr-o dăruire 
exemplară. De 1 Mai, personal, am 
efectuat 20 de transporturi de căr
bune la depozitul termocentralei de 
la Rovinari. Azi, de „Ziua tineretu
lui", voi realiza 25 de curse". Bi
lanțul muncii din aceste zile, gin- 
durile și faptele pe care le ded’că 
tinerii brigadieri din cel mai mare 
bazin carbonifer al țării marilor 
evenimente din acest an au fost 
mai pe larg prezentate de Nicolae 
Frățilescu, comandantul șantierului 
național:

— Cei aproape 1 000 de tineri din 
șantierul nostru au dat un răspuns

Un grup de tineri — elevi ai Liceului industrial „Electronica" — ou participat, ca și miile de tineri bucureșteni, la manifestările organizate de 
„Ziua tineretului" Foto : E. Dichiseanu

faptic, muncitoresc, chemării parti
dului, participînd cu tot elanul la 
excavarea și transportul unei în
semnate cantități de masă minie
ră, cifrată în aceste două zile la 
peste 15 000 mc, din care 3 500 tone 
cărbune de calitate superioară ex
pediat termocentralei din zonă. 
Eforturile noastre vor creste în in
tensitate, astfel ca omagiul nostru, 
al tinerilor brigadieri de la Rovi
nari. adus importantului eveniment 
— împlinirea a două decenii de la 
Congresul al IX-Iea — să se con
cretizeze în onorarea exemplară a 
angajamentului asumat — excava
rea și transportarea unei cantități 
suplimentare de 100 000 mc masă 
minieră. (Dumitru Prună, corespon
dentul „Scînteii").

BACĂU. în unitățile industriale 
cu foc continuu din județul Bacău 
au fost organizate în „Ziua tinere
tului" schimburi de onoare in ca
drul cărora tinerii au obținut ade
vărate recorduri în producție. în 
bazinul minier Comănești. de 
exemplu, în sectoarele de exploa
tare Vermești și Lumina, tinerii din 
formațiile de lucru conduse de Ni
colae Gosav și Ion Damian au ex
tras în zilele de 1 Și 2 Mai cite 
100 tone de cărbune peste preve
derile planului. Producții supli
mentare au realizat în cadrul 
schimburilor de ogoare din aceste 
zile și tinerii muncitori de la Com
binatul petrochimic Borzesti, Com
binatul de celuloză și hîrtie Le- 
tea, Combinatul de îngrășăminte 
chimice Bacău, petroliștii din ca
drul schelelor de producție petro
lieră Zemeș, Comănești și Modîr- 
zău, ca și energeticienii din cadrul 
întreprinderii de electrocentrale de 
pe platforma trotușeană. (Gh. 
Baltă, corespondentul „Scînteii").

PRAHOVA. Și tinerii din județul 
Prahova au întîmpinat zilele de 1 
și 2 Mai cu rezultate foarte bune 
în producție. în cadrul mișcării de 
masă „Știință, tehnică, producție", 
cadrele tinere — specialiști, pro- 
iectanți, ingineri de la ICITPR 
Ploiești, întreprinderea de mecani
că fină Sinaia. întreprinderea „1 
Mai" Ploiești, de la întreprinderea 
mecanică din Plopeni, întreprinde
rea de utilaj minier Filipeștii de 
Pădure au realizat pînă acum 65 
de lucrări de creație tehnică, a că
ror eficientă economică este eva
luată la circa 45 milioane lei. O 
mare contribuție și-au adus-o tine
rii prahoveni și ia acțiunile de re

Buzău. Start in crosul Anului Internațional al Tineretului Foto : Vasile Ranga

cuperare a materiilor prime și ma
terialelor. Numai metalul recuperat 
în 4 luni de zile însumează 300 de 
tone. Sute de tineri au lucrat pe 
șantierele de construcție a prime
lor microhidrocentrale de pe rîu- 
rile Doftana Și Teleajen, executînd 
lucrări in valoare de peste 7 mi
lioane lei. în cinstea Forumului ti
nerei generații vor fi deschise șan
tiere de muncă patriotică la alte 
7 microhidrocentrale pe riurile a- 
mintite și pe Prahova. (Constantin 
Căpraru, corespondentul „Scîn
teii"). ■

TÎRGU MUREȘ. In „Ziua tinere
tului", chimiștii tineri de la Com
binatul „Azomureș", aflați la da
torie. au dat noi cantități de pro
duse peste plan. Ele se adaugă ce
lorlalte rezultate obținute în ,,Săp- 
tămîna record in producție și cali
tate" declanșată de tinerii din jude
țul Mureș în intîmpinarea Con
gresului al Xll-lea al Uniunii Ti
neretului Comunist. Cei 5 000 de 
tineri mureșeni participanți la a- 
ceastă acțiune s-au angajat să rea
lizeze o producție suplimentară 
evaluată la aproape 2 milioane lei, 
constînd din 50 000 produse cera
mice, 4 utilaje pentru industria 
ușoară. 50 mii metri pătrați țesă
turi, 100 tone îngrășăminte chimi
ce și 50 tone uree. (Gheorghe Giur
giu, corespondentul „Scînteii").

BRAȘOV. Bilanțul cu care ti
nerii brașoveni au întîmpinat „Ziua 
tineretului" este deosebit de bogat. 
Contribuția celor peste 90 000 de ti
neri antrenați în marile acțiuni 
pentru îndeplinirea sarcinilor de 
plan s-a materializat anul trecut 
și în acest an intr-o valoare de a- 
proape 300 milioane lei economii. 
Tinerii se află în primele rînduri 
în aplicarea și extinderea unor 
inițiative valoroase ca „Tehnologii 
de vîrf în producție", „Micronul, 
gramul, secunda, kilowattul la pa
rametrii noii calități" etc. Expre
sia cea mai vie, mai concretă 
a acestei implicări sint atelierele 
tineretului create în marile unități 
industriale. în care tinerii execută 
importante lucrări de producție, 
cum ar fi : recondiționarea și va
lorificarea de scule și materiale, 
piese și subansamble. containere 
etc. NumaJ la întreprinderea de 
autocamioane, în cadrul atelierului 
tineretului s-au recondiționat 
anul trecut piese în valoare de 
750 000 lei, la care se adaugă alțl 

420 000 lei în acest an. în același 
timp, peste 45 000 elevi, 4 000 stu- 
denți, 17 000 tineri din unitățile e- 
conomice au participat anul tre
cut și în această primăvară la

SUB SEMNUL ANULUI INTERNAȚIONAL

AL TINERETULUI

Entuziaste întreceri sportive
BUZĂU. Ca urmare a rezultate

lor obținute de tinerii buzoieni în 
1984, ca și în acest an, în întrece
rea socialistă. Buzăul a fost ales 
ca gazdă a unor importante ma
nifestări politico-ideologice. cul
tural-artistice și sportive de mare 
amploare desfășurate în întîmpi- 
narea Congresului al Xll-lea al 
U.T.C. sub semnul Anului Inter
național al Tineretului și care au 
reunit reprezentanți ai tinerilor 
din toate județele țării. De luni 
dimineață și pînă miercuri la 
prânz, la Buzău. Poșta Cîlnău și 
Monteoru s-au desfășurat întrece
rile din cadrul finalei pe țară a 
complexului aplicativ „Pentru a- 
părarea patriei" — ediția a Xll-a, 
la care au participat peste 500 de 
tineri în uniforme albastre. Pe 
primele locuri s-au clasat echipa
jele reprezentative ale județelor 
Buzău, Brașov, Prahova și cel al 
municipiului București.

Joi, de la primele ore ale dimi
neții, străvechea urbe a Buzăului 
a cunoscut manifestarea plenară a 
tinereții, vigorii și frumuseții. Din 
Piața Dacia, la ora 8,30. s-a dat 
startul în întrecerile „Crosului 
A.I.T.", o premieră sportivă la 
care au participat peste 4 000 de 
tineri buzoieni. între 14 și 30 de 
ani. în continuare au avut loc 
finalele celei mai populare compe
tiții sportive de masă, desfășurată 
sub semnul „Daciadei" — „Crosul 
tineretului" ediția ’85. la care au 
participat elevi, muncitori, țărani, 
studenți, militari etc. „Cupa Con
gresul al Xll-lea al U.T.C.". cu 
care a fost dotată această presti
gioasă competiție de masă a re
venit echipei municipiului Bucu
rești (35 puncte), urmată de re
prezentativa județului Buzău 
(30 p.).

Starturile succesive în aceste 
competiții sportive de masă, pre- 

executarea unor lucrări de irigații 
și desecări, de combatere a ero
ziunii solului pe mai bine de 5 300 
hectare. (Nicolae Mocanu, co
respondentul „Scînteii").

cum și celelalte demonstrații ale 
gimnaștilor. aviatorilor, parașu- 
tiștilor, rachetomodeliștilor și 
deltaplanoriștilor, recitalurile de 
versuri și muzică susținute de ti
neri artiști amatori laureați ai 
Festivalului național „Cîntarea 
României", jocurile de artificii, 
lansările de baloane cu eșarfe, pe 
care erau înscrise cuvintele 
„Ceaușescu — Pace", „România — 
Pace", „Ceaușescu — tinerii" au 
fost urmărite cu un deosebit inte
res de cei aproape 30 000 de specta
tori prezenți la această mare săr
bătoare a tinereții în tribunele 
stadionului municipal „Gloria" din 
Crîngul Buzăului. Punctul culmi
nant al marilor întreceri sportive 
a fost atins de evoluția, tot sub 
semnul Anului Internațional al Ti
neretului, a celor mai buni aler
gători ai României. în crosul rezer
vat fetelor — pe distanta de 2 000 
metri — au luat startul mari cam
pioane ale tării, unele distinse cu 
medalii olimpice și europene, pre
cum Maricica Puică, Doina Melin- 
te și Ella Kovacs, iar la băieți — 
pe distanta de 3 000 metri — nu
merosul public buzoian i-a aplau
dat pe Petre Drăgoescu, Gyorgy 
Marko și Constantin Roșu. In 
răgazul cînd alergătorii se aflau în 
cursă în afara stadionului, nume
roși sportivi de performantă au e- 
voluat în antrenante reprize de 
box, volei, handbal, lupte și gim
nastică acrobatică. O frumoasă 
pledoarie pentru gimnastica ritmică 
au susținut și ansamblurile școlare 
din municipiul Buzău.

„Ziua tineretului" s-a Încheiat 
seara tîrziu cu spectacolul „Serbă
rile Scînteii tineretului". în cadrul 
căruia tinerii și-au exprimat ata
șamentul față de patrie și partid, 
recunoștința profundă față de to
varășul Nicolae Ceaușescu. condu
cătorul partidului și statului nos
tru, profunda adeziune la politica 
de pace, colaborare, destindere și 
securitate internațională promova
tă de România socialistă. (Stelian 
Chiper, corespondentul „Scînteii").

★
Și în CAPITALA au avut loc nu

meroase manifestări sportive de 
masă, la care au participat zeci de 
mii de tineri bucureșteni.

Principalele acțiuni sportive s-au 
desfășurat la Parcul tineretului — 
crosuri și ciclocrosuri pentru dife
rite categorii de vîrstă, iar pentru 
cei mai mici, întreceri pe tricicle
te, trotinete și biciclete, de ase
menea, demonstrații de box, scri
mă, navomodele și aeromodele ; la 
Parcul Herăstrău — cu un bogat 
program de concursuri de canotaj 
și iahting, precum și demonstrații 
de navomodele ; la baza U.T.C. de 
la Străulești — complexe manifes
tări sportive, cuprinzînd meciuri 
de fotbal, volei, handbal, tenis, în
treceri de cros și demonstrații da 
gimnastică. Ca de obicei, baza spor
tivă „Voinicelul" din sectorul 3 a 
fost locul prielnic de întîlnire a 
numeroși copii și tineri, care s-au 
întrecut în meciuri de baschet și 
minibaschet, minifotbal, handbal, 
dar și pe pista de carting, atît de 
atractivă pentru cei mici și cu
rajoși.

Demn 
de numele 

de tînăr
Formula de viață a tinerilor 

din România este 'mai com
plicată decit se poate închipui 
— decit noi, maturii, ne închi
puim cîteodată — decit e cu 
putință în granițele a ceea ce 
cade sub controlul comun. Ei 
nu mai răspund, prin existența 
lor, reperelor obișnuite, „clasi
ce", cu care s-au măsurat locul 
in timp, rostul si faptele gene
rațiilor care i-au premers.

Cea mai răsfățată (și-i vom 
da termenului sensul lui abso
lut) dintre generațiile care alcă
tuiesc cartea neamului, cu drep
tul la muncă, la învățătură, la 
Știință asigurat efectiv, cu ac
cesul nestînjenit la toate trep
tele afirmării, inclusiv la împăr
tășirea celor mai înalte răspun
deri în actul deciziei naționale, 
e, in același timp, o generație 
cu un palmares istoric — cu o 
dimensiune a faptei de luptă, 
de muncă si de creație împlini
tă prin truda și dăruirea ei — 
de o unică anvergură. Nu știm 
dacă multe generații au stampi
lat atît de adine, cu greutatea 
faptei, epoca in care si prin 
care si-au lămurit destinul. Nu 
Știm dacă putem găsi, în stră- 
lunga lucrare a secolelor, un 
exemplu de mai fericită adec
vare la ceea ce ne-am obișnuit 
a numi sensul istoriei, locul si 
rolul generațiilor în curgerea 
timpilor, raportul lor cu o so
cietate a cărei expresie legiuită 
sint si căreia îi poartă cu vred
nicie răspunderile, ca exemplul 
tinerei generații a acestor ani, 
anii Epocii Ceaușescu, al căror 
focar de idee si faptă a fost 
Congresul al IX-lea al parti- 
dtflui.

„Avem un tineret minunat — 
arăta secretarul general al parti
dului — care desfășoară o acti
vitate multilaterală, fiind pre
zent în toate sectoarele, pe toa
te șantierele, adueîndu-și îm
preună cu toți oamenii muncii 
o contribuție activă la dezvol
tarea patriei noastre".

Avem o tînără generație care, 
primind mult, oferă mult, o ge
nerație de o calitate umană 
nouă, o generație care, profund 
integrată poporului și demersu
lui său eroic pentru ascensiune 
in progres si civilizație, știe că 
tinerețea si viața nu sint o 
perpetuă si îmbălsămată scaldă 
in bucurii, ci un sever, înverșu
nat, conștient efort pentru bi
nele zilei de azi și mai binele 
celei de mîine. Acest „mîine", 
pentru prima oară, nu mai e o 
„planetă necunoscută". ascunsă 
in norii incertitudinilor, cum 
era pentru vechile generații, ci 
poartă un chip, înalt dăltuit in 
planurile partidului. Un chip pe 
care din veac seînteiază nădej
dile omului de la Dunăre și 
Carpați. Un chip ce insuflă po
porului nostru si tinerei lui ge
nerații ardoarea muncii și a 
creației, pasiunea nestrămutată 
a noului, angajarea fierbinte, 
comunistă și patriotică in edi
ficarea, cu oricit de aprige sa
crificii, a marii construcții a 
viitorului. Iată de ce astăzi, 
la noi, generațiile, practic, sint 
una, întreg și parte sint una, 
confundîndu-se cu acest spațiu 
al timpului, pe care îl zidim 
înalt și durabil.

Cu un astfel de fără de pre
cedent palmares al cuceririlor 
noului — si. prin ele, al cuce
ririi și împlinirii propriei per
sonalități — se înfățișează ti
nerii României în aceste zile, 
din preajma Congresului organi
zației lor revoluționare, trup din 
trupul partidului, ale cărui lu
crări vor sta sub semnul măre
țelor hotărîri ale cehii de-al 
XIII-a forum al comuniștilor. 
Cu un astfel de fără de prece
dent palmares se înfățișează 
tinerii noștri în Anul Interna
țional al Tineretului — decretat 
ca atare din inițiativa Româ
niei — aducînd in atenția lumii 
idei si idealuri cari aici, la noi, 
au căpătat teafără întrupare, 
decizindu-se marșul triumfător 
spre viitor.

De la tinerețe, spunea un 
poet, începe totul. Tineretul și 
tinerețea României de azi o 
confirmă din plin.

Ilie PURCAJftU

tinerii.au
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LA SALA DALLES DIN CAPITALĂ

Expoziție dedicată celei de-a 40-a aniversări 
a victoriei asupra fascismului și sărbătoririi 

Zilei independenței
Sala Dalles din Capitală găzduieș

te in aceste zile o reprezentativă ex
poziție dedicată celei de-a 40-a ani
versări a victoriei asupra fascismu
lui și sărbătoririi Zilei independenței 
de stat a României, care se înscrie 
In cadrul manifestărilor prilejuite de 
aoeste momente aniversare.

Organizată de Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste și Uniunea artiș
tilor plastici, expoziția reunește o 
amplă selecție din opera înaintași
lor artiștilor plastici contemporani, 
începind cu Nicolae Grigorescu, par
ticipant direct la luptele eroice duse 
de armata română în 1877 pentru 
dobîndirea independentei de stat, și 
pină la artiștii din tânăra generație 
de astăzi.

Lucrările de pictură, sculptură, 
grafică și artă decorativă prezentate 
reflectă, cu mare forță evocatoare, 
tradițiile de luptă ale poporului nos
tru pentru unitate, independentă și 
suveranitate națională, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor sale milenare de 
libertate și progres. Un loc distinct 
In expoziție este dedicat luptei hotă
râte a poporului nostru împotriva 
primejdiei fascismului, pentru liber
tăți democratice și dreptate socială. 
Expoziția reliefează, de asemenea, 
pregătirea și desfășurarea, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
a actului istoric de la 23 August, 
participarea ostașilor români, alături 
de armata sovietică, la eliberarea în
tregului teritoriu național, contribu
ția importantă a României la elibe
rarea Ungariei, Cehoslovaciei și Aus
triei, precum și frăția de arme ro- 
mâno-sovietică cimentată în lupta 
comună dusă pentru zdrobirea ma-

Cronica
începînd cu data de 1 mai a.c., 

compania Pan Am efectuează două 
zboruri pe săptămînă.

Cu prilejul primului zbor al com
paniei Pan American World Air
ways Inc. pe ruta New York — 
București — New York, miercuri a 
avut loc, la aeroportul Otopeni, o 
conferință de presă. Au fost de față 
reprezentanți ai Ministerului Aface
rilor Externe, ai altor ministere șl 
instituții centrale. A fost prezent 
David B. Funderburk, ambasadorul 
S.U.A. la București.

★
Grupul de cadre și cursant! la

t V

20,00 Telejurnal
20,15 Aniversarea a 4© de ani de ia 

victoria asupra fascismului și 
sărbătorirea „Zilei Independenței 
României" „ Amintiri împotriva

vremea
Institutul d© meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
intervalul cuprins între 3 mai, ora 20 — 
S maîg ora 20. în țară ? Vreme instabilă 
in vestul, centrul și nordul țării, unde 
cerul va prezenta înnorărl mal accen
tuate și vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de averse, însoțite de 
descărcări electrice. în celelalte re

INFORMAȚII SPORTIVE

După meciul România - Anglia 
din preliminariile campionatului 

mondial de fotbal
Amatorii de fotbal au urmărit cu 

mult interes meciul din prelimina
riile campionatului mondial pe care 
echipa României l-a susținut în 
compania puternicei echipe a An
gliei, meci încheiat, după cum se știe, 
cu scorul de 0—0. Nu vom face co
mentarii asupra acestei frumoase 
partide transmise direct pe micile 
ecrane, ci vom sublinia numai fap
tul că formația noastră, bine pregă
tită și ambițioasă, a dominat cu in
sistență mai ales in repriza a doua 
și că a fost Ia un pas de a Obține o 
victorie de prestigiu. In această or
dine de idei, comentariile agențiilor 
Reuter și France Presse remarcă jo
cul bun și dominarea exercitată de 
echipa României.

COMENTARII ALE AGENȚIILOR REUTER 
Șl FRANCE PRESSE

Comentînd meciul de fotbal Româ
nia — Anglia, disputat miercuri la 
București și încheiat Ia egalitate : 
0—0, trimisul agenției Reuter, P. 
Radford, scrie, printre altele : „E- 
chipa Angliei a luptat cu disperare 
pentru a realiza un scor alb în me
ciul cu formația României, obținînd 
astfel un punct prețios pentru cali
ficarea la turneul final din Mexic. 
.Formația engleză a fost supusă unei 
presiuni puternice pe parcursul în
tregului meci, dar apărarea imedia
tă, și îndeosebi portarul Shilton, cu 
intervenții sclipitoare, au împiedicat 
pe fotbaliștii români să înscrie. E- 
chipa României (cu 3 puncte din, 3 
partide), prin jocul arătat la Bucu
rești, are șanse să se numere printre 
calificatele „El Mundialului" mexi
can. Comentatorul remarcă dintre 
jucătorii români pe Gheorghe Hagi, 
o amenințare constantă pentru poar
ta engleză, pe Bbloni, Negirilă, Ște- 
fănescu și Cămătaru.

La rindul său, comentatorul agen
ției France Presse relatează : „Se

teatre
9 Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Ploșnița — 18,30; (sala Cos- 
monauților, 11 05 37) : Comedie de 
modă veche — 18,30.
@ Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
cameral GEORGE ENESCU (30 de ani 
de la moartea compozitorului) — 10.
9 Opera Română (13 18 57) : Seară 
vieneză — 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) s Prin
țesa circului — 18,30.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Ferma — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : O zi de odihnă — 10.
® Teatrul Mic (14 70 81) : Diavolul șl 
bunul Dumnezeu — 18.

de stat a României
șlnii de război hitleriste, pină la vic
toria finală a coaliției antihitleriste 
împotriva fascismului.

Prin intermediul unor lucrări plas
tice de mare valoare artistică, expo
ziția pune în evidență profundele 
transformări revoluționare din viața 
economico-socială a țării în perioada 
imediat următoare revoluției de eli
berare 6ocială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă și trecerea 
la construcția societății socialiste pe 
pământul României. Sînt puse cu 
pregnanță In lumină marile izbînzi 
dobîndite de țara noastră în anii 
construcției socialismului, îndeosebi 
după cel de-al IX-Iea Congres al 
partidului, realizările de prestigiu 
din perioada celor mai rodnice îm
pliniri ale națiunii noastre, pe care 
întregul popor o denumește, cu 
înaltă mîndrie patriotică, „Epoca 
Ceaușescu".

Portrete și compoziții înfătișlndu-i 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
făuritorul României socialiste moder
ne, pe tovarășa Elena Ceaușescu dau 
expresie alesei stime și profundei 
prețuiri cu care îi înconjoară, ase
menea Întregului nostru popor, ar
tiștii plastici de pe întreg cuprinsul 
țării.

Reproducerile unor lucrări de artă 
monumentală executate de artiști 
plastici români, aflate în expoziție, 
se constituie intr-un ales omagiu 
adus luptei eroice a întregului popor 
pentru libertate, dreptate, indepen
dență și suveranitate națională, pen
tru înfăptuirea aspirațiilor sale de 
progres și bunăstare, de pace și înțe
legere între toate popoarele lumii. 

(Agerpres)

zilei
Universitatea de Apărare Națională 
din Statele Unite ale Americii care, 
în perioada 28 aprilie — 1 mai, ne-a 
vizitat fana, a părăsit miercuri Ca
pitala.

Pe timpul cit s-au aflat în Româ
nia, oaspeții au fost primiți la Mi
nisterul Apărării Naționale, Minis
terul Afacerilor Externe, Acade
mia „Ștefan Gheorghiu", Asociația 
de Drept Internațional și Relații In
ternaționale. au vizitat Academia 
militară, Muzeul militar central, 
obiective economice și turistice.

(Agerpres)

morțll. Documentar, O producție 
a studioului de film TV
Ani comuniști, ani de glorii. Lu
crări corale prezentate în ediția a 
ni-a a Festivalului cîntecului 
muncitoresc

21,00 Cadran mondial. România și pro
blemele lumii contemporane

21,15 Epopeea antifascistă In oglinda 
ecranului românesc (III)

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

giuni, cerul va fi variabil, iar ploile 
izolate. Vîntul va sufla slab pină la 
moderat. Unele intensificări se vor 
produce la munte predominând din 
sectorul vestic și din direcții variabile 
în restul teritoriului. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse în general în
tre 2 și 12 grade, iar maximele între 
15 și 25 de grade, mai ridicate în sud- 
est. La București : Vreme ușor instabi
lă, cu cerul variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 6 și 9 grade, 
iar maximele între 23 și 27 de grade.

Dar calificarea reprezentativei 
noastre la turneul final al campio
natului mondial — dorința cea mai 
arzătoare a jucătorilor și antreno
rilor români — trebuie susținută pe 
mai departe printr-o activitate și 
mai bună, printr-o pregătire indivi
duală și colectivă cit se poate de 
serioasă, pe toate planurile, la clu
buri și în lotul reprezentativ. Meciul 
de Ia Helsinki, România — Finlan
da, din 5 iunie, trebuie să aducă 
după sine concretizarea posibilități
lor echipei și jucătorilor noștri de a 
dobîndi calificarea, de a satisface 
așteptările numeroșilor amatori de 
fotbal.

lecționata României, In formă bună 
miercuri' la București, a dominat in
sistent în repriza a doua, avînd în 
mai multe rînduri șansa de a des
chide scorul prin Hagi, Cămătaru și 
Coraș. Dar, în ciuda ocaziilor și a 
eforturilor făcute chiar și de jucă
torii din apărare Negrilă și Ștefă- 
nescu, formația română nu a putut 
trece de apărarea engleză, bine or
ganizată în jurul lui Butcher și 
Wright. Echipa britanică a avut la 
rindul său o șansă in minutul 16 al 
primei reprize, tind Robson a tri
mis balonul în bara transversală.

★

Alte rezultate din preliminariile 
campionatului mondial de fotbal : 
Irlanda de Nord — Turcia 2—0, 
Luxemburg — Iugoslavia 0—1, Țara 
Galilor — Spania 3—0, Belgia — Po
lonia 2—0, Olanda — Austria 1—1, 
Irlanda — Norvegia 0—0, Bulgaria — 
Franța 2—0, U.R.S.S. — Elveția 4—0.

V. M.

9 Teatrul Foarte Mio (14 00 05) :
Șoareci de apă — 10.
9 Teatrul da comedie (16 64 60) : 
Preșul — 19.
© Teatrul „Nottara" (50 3103, sala 
Magheru): Cum vă place — 18; (sala 
Studio) : Olelie și Vînătorii — 18,30.
® Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Amadeus — 10.
9 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sint 
al tiv. — 19; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Băiatul cu sticleți — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) ; Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
9 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Mary Poppins — 9; Muzicanții veseli 
— 15; Cenușăreasa — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Aventurile lui Plum-PIum — 15,30; 
(sala Cosmonautelor) : Tigrișorul Pe
tre — 10.
9 Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.

1 MĂI ÎN LUME
Sub semnul solidarității 

în lupta pentru pace, 
pentru o existență demnă și liberă

MOSCOVA 2. — Trimisul Agerpres, 
Mihai Chebeleu, transmite: în Piața 
Roșie din Moscova s-a desfășurat 
tradiționala demonstrație de 1 Mai 
a oamenilor muncii din oapitala U- 
niunii Sovietice. în tribuna centrală 
a Mausoleului „V. I. Lenin" se aflau 
Mihail Gorbaciov, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., alți conducători 
de partid și de stat sovietici.

Prin fața tribunelor au trecut re
prezentanți ai colectivelor de oameni 
ai muncii din întreprinderile indus
triale și organizațiile economice, din 
instituțiile de știință, cultură și artă 
din Moscova, care, prin pancarte, 
panouri și care alegorice, au rapor
tat despre importantele realizări ob
ținute in domeniile lor de activitate, 
ex primind, totodată, hotărîrea de a 
da viață prevederilor actualului plan 
cincinal de dezvoltare economică și 
socială, obiectivelor stabilite de Con
gresul, al XXVI-lea al P.C.U.S., pre
cum și hotăririlor recentei plenare a 
C.C. al P.C.U.S.

Demonstrații consacrate zilei de 
1 Mai au avut loc, de asemenea, in 
capitalele republicilor unionale și in 
alte centre urbane ale U.R.S.S.

PRAGA 2 (Agerpres) -— Sărbători
rea zilei de 1 Mai s-a desfășurat in 
Cehoslovacia sub semnul apropiatei 
împliniri a 40 de ani de la elibe
rarea țării de ocupația nazistă. La 
demonstrația oamenilor muncii din 
capitala tării au fost prezenți Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C.C., președintele R.S. Cehoslovace, 
alți conducători de partid și de stat.

Cu acest prilej, Gustav Husak a 
rostit o alocuțiune în care a eviden
țiat succesele dobîndite de poporul 
cehoslovac în anii care au trecut de 
Ia eliberarea țării, hotărîrea comu
niștilor și a întregii națiuni de a în
făptui sarcinile trasate de cel de-al 
XVI-lea Congres al partidului.

VARȘOVIA 2 (Agerpres) — Mi
lioane de oameni al muncii din 
R.P. Polonă au sărbătorit ziua de 1 
Mai prin demonstrații organizate în 
toate marile orașe ale țării. La de
monstrația oamenilor muncii din 
Varșovia. în tribuna oficială au luat 
loc Wojciech Jaruzelski, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.U.P.. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone. alți conducători de partid și 
de stat Wojciech Jaruzelski a adre
sat cu acest prilej un cuvînt de salut 
către toți cei ce muncesc, către în
treg poporul polonez.

PARIS 2 (Agerpres). — în Piața 
Bastiliei și pe numeroase străzi ale 
capitalei Franței, precum și in alte 
orașe ale țării au fost organizate 
mitinguri și demonstrații ale oame
nilor muncii consacrate zilei de 
1 Mai. Manifestațiile s-au desfășurat 
sub semnul luptei împotriva șoma
jului, pentru îmbunătățirea situației 
oamenilor muncii francezi.

CAIRO 2 (Agerpres) — Luînd cu- 
vintul în cadrul unei adunări orga
nizate cu prilejul zilei de 1 Mai, 
președintele Egiptului, Hosni Muba
rak. a subliniat că ridicarea nivelu
lui de trai al populației este legată 
de sporirea producției. El a eviden
țiat, totodată, necesitatea reducerii 
importurilor și canalizării potenția
lului tării pentru extinderea produc
ției proprii, care să ducă la creșterea 
exporturilor.

Șeful statului egiptean a mențio
nat că politica externă a tării sale 
se bazează pe principiul îmbunătă
țirii relațiilor cu toate țările care 
doresc intensificarea cooperării co
mune si soluționarea tuturor proble
melor divergente prin mijloace paș
nice.

MANAGUA 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 1 Mai, Direcțiunea 
Națională a Frontului Sandinist de 
Eliberare Națională din Republica 
Nicaragua a dat publicității o decla
rație în care sint evidențiate succe
sele obținute în dezvoltarea țării, pre
cum și roiul maselor largi populare 
în opera de edificare a noii societăți, 
în pofida dificultăților generate de 
agresiunile la care este supusă țara. 
Documentul lansează populației ape
lul de a-și întări unitatea de acțiune 
în lupta împotriva forțelor contrare
voluționare din interiorul și din 
afara granițelor țării și de a depune 
toate eforturile pentru realizarea 
programului guvernamental de trans
formări economico-sociale struc
turale.

OSLO 2 (Agerpres). — Manifesta
țiile consacrate marcării . zilei de 
1 Mai în Norvegia s-au desfășurat 
sub chemarea la intensificarea acțiu
nilor în favoarea păcii, eliberării con
tinentului european de spectrul dis
trugerii nucleare și creării de zone 
denuclearizate în Europa. La , mani
festațiile și mitingurile de masă au 
participat reprezentanți ai organiza
țiilor sindicale, ai partidelor politice, 
ai organizațiilor de tineret și de fe
mei, ai mișcărilor în favoarea păcii.

DAMASC 2 (Agerpres). — în ca
pitala Siriei. Damasc, a avut loc un 
miting de masă consacrat Zilei so
lidarității internaționale a celor ce 
muncesc. într-o alocuțiune rostita 
cu acest prilej, președintele Federa
ției Generale a Sindicatelor din Si
ria, a subliniat necesitatea intensifi
cării eforturilor tuturor oamenilor 
muncii sirieni pentru dezvoltarea 
social-economică a țării. De aseme
nea. a lansat un apel Ia noi acțiuni 
pentru eliberarea teritoriilor arabe 
ocupate și respectarea drepturilor 
legitime ale poporului palestinian. •

HARARE 2 (Agerpres). — Demon
strații și mitinguri de masă au avut 
loc la Harare și în alte orașe ale 
Republicii Zimbabwe cu prilejul zi
lei de 1 Mai. Luind cuvîntul ia mi
tingul desfășurat în capitala tării, la 
care au luat parte zeci de mii de 
persoane, Robert Mugabe, primul 
ministru al Republicii Zimbabwe, a 
chemat poporul să-și intensifice con
tribuția la dezvoltarea social-econo
mică a tării, la consolidarea ' inde
pendenței naționale. El a subliniat, 
totodată, importanta luptei pentru 
pace și dezarmare,' în primul rind 
dezarmarea nucleară, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. care să stimuleze coo
perarea și dezvoltarea tuturor state
lor.

BEIJING 2 (Agerpres). — Oame
nii muncii din capitala R. P. Chi
neze au sărbătorit ziua de 1 Mai 
participând la activități cultural-ar- 
tistice organizate în parcurile orașu
lui — relatează agenția China Nouă. 
Manifestările s-au desfășurat sub 
lozincile întăririi unității și solidari
tății cu muncitorii din toate țările, 
sporirii eforturilor pentru moderni
zarea socialistă a Chinei.

In parcul Zhongshan, din centrul 
capitalei, și la Palatul culturii au 
luat parte peste 100 000 de persoane. 
La manifestări au fost prezenți con
ducători de partid și de stat, îm
preună cu fruntași In muncă din di
ferite sectoare ale economiei,, științei 
și culturii.

SOFIA 2 (Agerpres). — La Sofia, 
ziua de 1 Mai a fost sărbătorită 
printr-o demonstrație a oamenilor 
muncii, desfășurată în Piața 9 Sep
tembrie. în tribuna Mausoleului 
„Gheorghi Dimitrov" s-au aflat 
Todor Jivkov, secretar general al 
C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, 
alți conducători de partid și-de stat. 
Prin fața tribunei au trecut coloane 
de demonstranți — reprezentanți ai 
colectivelor de oameni ai muncii din 
unitățile economice ale capitalei 
bulgare, din institute de cercetări și 
instituții culturale, tineri — purtind 
pancarte cu chemări la obținerea de 
noi succese în muncă, la îndeplini
rea obiectivelor cuprinse în actualul 
plan cincinal de dezvoltare econo
mică și socială a țării.

BERLIN 2 (Agerpres). — Cu oca
zia sărbătoririi zilei de 1 Mai în 
R.D. Germană, la Berlin a avut loc 
o manifestație a oamenilor muncii, la 
care au luat parte aproximativ. 
500 000 de persoane. în tribuna ofi
cială se aflau Erich Honecker, secre
tar general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., alți conducători de partid și 
de stat din R.D.G. Cu această ocazie 
a rostit o cuvîntare Harry Tisch, 
memhru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane.

ULAN BATOR 2 (Agerpres). — La 
Ulan Bator a avut loc demonstrația 
oamenilor muncii din capitala R.P. 
Mongole cu prilejul zilei de 1 Mai. 
în tribuna centrală s-au aflat Jambin 
Batmunh, secretar general al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole, alți conducători de partid și de 
stat.

HANOI 2 (Agerpres). — Ziua de 
1 Mai a fost marcată Ia Hanoi prin
tr-o demonstrație a oamenilor mun
cii, prin mitinguri la care au parti
cipat mii de locuitori, în prezența 
conducătorilor , de partid și de stat 
din R. S. Vietham. Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc a 
coincis anul acesta cu aniversarea a 
zece ani de la eliberarea completă 
a sudului Vietnamului. în orașul Ho 
Și Min au avut loc, cu acest prilej, 
o paradă militară, precum și o de
monstrație a oamenilor muncii, care 
și-au exprimat hotărîrea de a de
pune noi eforturi pentru edificarea 
societății socialiste, sub conducerea 
partidului comunist.

ROMA 2 (Agerpres). — în întrea
ga Italie, oamenii muncii au sărbă
torit ziua de 1 Mai participînd la 
manifestații și mitinguri în cadrul 
cărora vorbitorii au subliniat nece
sitatea concretizării unor măsuri eco
nomice care să contribuie la îmbu
nătățirea condițiilor de trai și de 
muncă, la 'reducerea nivelului șoma
jului. Au fost, de asemenea, evocate 
pericolele pe care le implică pentru 
Italia, pentru Europa și întreaga 
planetă cursa înarmărilor nucleare, 
inclusiv amplasarea de rachete cu 
rază medie de acțiune pe continent.

TOKIO 2 (Agerpres). — Aproxi
mativ patru milioane de oameni ai 
muncii din Japonia au participat la 
sărbătorirea zilei de 1 Mai, organi
zată în 1 200 de localități de pe în
treg cuprinsul țării. La adunarea 
care a avut loc la Tokio, vorbitorii 
s-au pronunțat pentru solidaritatea 
internațională a celor ce muncesc în 
lupta pentru pace și libertate.

CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres). — într-un mesaj adresat oa
menilor muncii cu ocazia zilei de 
1 Mai, președintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid Hurtado, a lan
sat un apel la unirea eforturilor 
pentru depășirea problemelor econo
mice cu care se confruntă țara, pen
tru apărarea democrației și libertă
ții. El a subliniat necesitatea unității 
tuturor cetățenilor țării în lupta pen
tru întărirea suveranității și inde
pendenței naționale, pentru dezvol
tarea de sine stătătoare a poporului, 
conform propriilor sale aspirații.

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — 
Sub lozinca „Un întîi de Mai pen
tru aprofundarea procesului de 
transformări democratice", sute de 
mii de uruguayeni au participat Ia 
manifestațiile organizate la Monte
video și în alte peste 70 de orașe 
și localități cu ocazia Zilei solida
rității internaționale a celor ce mun
cesc. Demonstranții s-au pronunțat 
pentru adoptarea de măsuri privind 
îmbunătățirea situației economice și 
sociale a muncitorilor, pentru înlă
turarea efectelor crizei moștenite de 
la fostul regim militar.

TEHERAN 2 (Agerpres). — în 
cinstea zilei de 1 Mai, la Teheran a 
avut loc un mare miting al oameni
lor muncii iranieni, în cursul căruia 
a luat cuvîntul președintele țării, AU 
Khamenei. Manifestații similare ale 
celor ce muncesc au avut loc și în 
alte localități ale Iranului, Infor
mează agenția IRNA,

DAR ES SALAAM 2 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 1 Mai, în orașul 
Tanga, din nordul Tanzaniei, a avut 
loc un miting de masă. Luînd cuvîn
tul, președintele țării, Julius Nye- 
rere, a chemat întregul popor să-și 
sporească eforturile pentru rezultate 
tot mai bune pe plan economic.

BELGRAD 2 (Agerpres). — Adu
nări populare și manifestații cultu
ral-sportive s-au desfășurat, cu pri
lejul sărbătoririi zilei de 1 Mai. in 
numeroase orașe și localități ale 
Iugoslaviei. în cadrul adunărilor s-a 
exprimat hotărîrea poporului iugo
slav de a continua cu eforturi sus
ținute construirea societății socia
liste, evidențiindu-se succesele do- 
bindite de Iugoslavia în ultimele 
patru decenii. A fost evocată, tot
odată, victoria obținută în urmă cu 
40 de ani in lupta împotriva fascis
mului.

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 1 Mai, în capitala 
R.P. Ungare a avut loc demonstrația 
oamenilor muncii din unitățile eco
nomice și cultural-științifice ale 
Budapestei. Agenția M.T.I. relatează 
că in tribuna oficială au fost prezenți 
Janos Kadar, secretar general al 
P.M.S.U., alți conducători de partid 
și de stat. Numeroșii locuitori ai 
capitalei ungare participanți la de
monstrație purtau pancarte cu lo
zinci chemînd la obținerea de noi 
succese în construcția socialistă, pen
tru pace și dezarmare, pentru co
laborare între popoare.

Demonstrații de 1 Mai au avut loc 
și în alte orașe ale țării.

HAVANA 2 (Agerpres). '— Ziua 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc a fost marcată la Havana 
printr-o demonstrație la care au luat 
parte mii de oameni ai muncii cuba
nezi. în tribuna oficială au fost pre- 
zenți Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat și al Consiliului 
de Miniștri, alți membri ai conduce
rii de partid și de stat. Despre succe
sele înregistrate în îndeplinirea sar
cinilor construcției socialiste și în 
întărirea apărării țării a vorbit secre
tarul general al Centralei Oamenilor 
Muncii din Cuba, Roberto Veiga 
Menendez.

VIENTIANE 2 (Agerpres). — în 
capitala R.D.P. Laos a fost organizat 
un miting de masă consacrat mar
cării Zilei solidarității internaționale 
a celor ce muncesc — 1 Mai. Vorbi
torii au subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor pentru edifi
carea noii societăți pe pămîntul 
laoțian, s-au pronunțat in favoarea 
destinderii pe arena internațională', 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
in primul rind a celei nucleare, pen
tru menținerea și consolidarea păcii 
in întreaga lume.

DELHI 2 (Agerpres). — Sub sem
nul luptei pentru salvgardarea păcii, 
împotriva cursei înarmărilor, pentru 
înlăturarea pericolului unei confla
grații mondiale, la Delhi a avut loc I 
o amplă demonstrație a oamenilor 
muncii, organizată cu prilejul zilei 
de 1 Mal Ia chemarea principalelor 
centrale sindicale indiene. Partici- 
panții au evidențiat, totodată, nece
sitatea intensificării eforturilor în 
favoarea apărării integrității națio
nale, pentru traducerea în viață a 
programelor de dezvoltare a țării.

BONN 2 (Agerpres). — Circa 
700 000 de oameni ai muncii din 
R. F. Germania au participat la 
mitinguri și demonstrații organizate 
cu ocazia zilei de 1 Mai, care s-au 
desfășurat sub deviza luptei pentru 
pace și, pentru locuri de muncă.

Luînd cuvîntul la adunările orga
nizate în diferite orașe ale țării, 
Herbert Mies, președintele Partidu
lui Comunist German. Willy Brandt, 
președintele Partidului Social-De
mocrat. Hans-Jochen Vogel, pre
ședintele grupului parlamentar so
cial-democrat, și Ernst Breit, pre
ședintele Uniunii Sindicatelor ve«t- 
germane, au condamnat 'cursa înar
mărilor, în special a celor nucleare, 
și șomajul, care amenință să ajungă 
în R.F.G., la sfîrșitul deceniului cu
rent, la 3 milioane de oameni.

MADRID 2 (Agerpres). — Un 
„Nu ! hotărit" planurilor N.A.T.O., 
de amplasare a rachetelor nucleare 
americane cu rază medie de acțiune 
în Europa a constituit cuvîntul de 
ordine sub care s-au desfășurat am
plele demonstrații ale oamenilor 
muncii din Spania. La Madrid — re
latează agenția United Press Inter
national — cel puțin 100 000 de oa
meni ai muncii au luat parte la un 
miting, organizat la chemarea sindi
catelor. Agenția menționată relevă 
că partidpantii la manifestări au ce
rut ieșirea Spaniei din N.A.T.O.

LISABONA 2 (Agerpres) — Zeci 
de mii de oameni ai muncii portu
ghezi au participat la demonstrația 
organizată la Lisabona de Confe
derația Generală a Muncitorilor Por
tughezi — Intersindicala Națională, 
cu prilejul zilei de 1 Mai. Demon
strația s-a încheiat printr-un mare 
miting, în cadrul căruia participanții 
s-au pronunțat pentru apărarea cu
ceririlor democratice ale poporului, 
pentru o politică externă indepen
dentă. împotriva programelor de I 
înarmări.

Manifestații și mitinguri ale oa
menilor muncii s-au desfășurat și în 
alte orașe ale Portugaliei.

BAGDAD 2 (Agerpres). — La 
Bagdad și în alte localități irakiene 
au avut loc mitinguri ale oamenilor 
muncii cu ocazia zilei de 1 Mai, in
formează agenția de știri INA. La 
aceste manifestații au luat parte sute 
de mii de oameni ai muncii din Irak.

BRAZZAVILLE 2 (Agerpres). — 
Cu prilejul zilei de 1 Mai, la Brazza
ville a avut loc o demonstrație a 
oamenilor muncii din capitala R.P. 
Congo. în tribuna centrală s-au aflat 
conducători ai Partidului Congolez al 
Muncii, ai statului congolez. De
monstranții purtau pancarte pe care 
erau înscrise angajamente pentru în
deplinirea primului plan cincinal de 
dezvoltare economică a țării (1982— 
1986). In cuvîntar.ea rostită cu acest 
prilej, Denis Sassou-Nguesso, pre
ședintele C.C. al Partidului Congolez 
al Muncii, șeful statului congolez, a 
chemat oamenii muncii să-și inten
sifice eforturile pentru dezvoltarea 
țării, pentru apărarea și consolidarea 
cuceririlor revoluției.

MANIFESTĂRI CONSACRATE ROMÂNIEI 

cu prilejul aniversării victoriei 
asupra fascismului și sărbătoririi 

„Zilei independenței“
PRAGA 2 (Agerpres). — Cu pri

lejul unei întilniri prietenești or
ganizate la Praga au fost eviden
țiate semnificația istorică a luptei 
antifasciste a poporului român sub 
conducerea P.C.R., contribuția în
semnată a României la eliberarea 
Ungariei, Cehoslovaciei și unei 
părți a Austriei, la înfringe- 
rea fascismului. Au fost rele
vate importanța majoră a acțiu
nilor de luptă ale armatei române 
pe teritoriul Cehoslovaciei, colabo
rarea cu militarii, partizanii și pa- 
trioții cehi și slovaci, precum și 
cursul continuu ascendent al rela
țiilor de prietenie și colaborare ro- 
mâno-cehoslovace.

Au fost prezentate filmul „260 de 
zile pentru noua istorie a Româ
niei" și expoziția documentară de 
fotografii „Contribuția eroică a 
României la victoria asupra fascis
mului".

SOFIA 2 (Agerpres). — In cadrul 
unei festivități organizate la Sofia, 
Comitetului bulgar pentru înțele
gere reciprocă și colaborare in 
Balcani i-au fost donate cărți ro
mânești social-politice, de istorie, 
literatură, artă.

Un loc aparte între volumele ofe
rite il ocupă lucrările din gindirea 
social-politică a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România.

Mulțumind pentru donația făcută, 
Boris Velcev, președintele comite
tului, a evidențiat contribuția 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la menținerea in Bal
cani a unui climat de pace, des
tindere, cit și faptul că ințiativele 
președintelui Nicolae Ceaușescu au 
determinat evoluții pozitive in re
lațiile dintre țările balcanice. S-a 
subliniat că lucrările donate vor 
contribui la cunoașterea mai pro
fundă in Bulgaria a luptei poporu
lui român pentru libertate, inde
pendență, progres social.

BRUXELLES 2 (Agerpres). — La 
Willebroek (Belgia) s-a desfășurat 
o festivitate sub egida Asociației 
culturale „Dacia", in cadrul căreia 
senatorul Hugo Adriaensens, prima
rul orașului, a subliniat că cele 
două evenimente au constituit mo
mente decisive pentru destinele 
poporului român, pentru afirmarea 
sa liberă și independentă. El a în
fățișat, totodată, profundele trans
formări politice și sociale care au 
avut loc în România in anii de după 
eliberare, realizările obținute in ri
dicarea țării pe noi trepte de pro
gres și civilizație, în consolidarea 
independenței și suveranității 
României.

Convorbiri iugoslavo-nicaraguane
BELGRAD 2 (Agerpres). — Iugo

slavia și Nicaragua se pronunță pen
tru reglementarea crizei din Ame
rica Centrală prin mijloace pașnice, 
pe baza principiilor mișcării de 
nealiniere și în cadrul eforturilor de
puse de Grupul de Ia Contadora 
— s-a reliefat în cadrul convorbiri
lor desfășurate la Belgrad între Ve- 
selin Giuranovici, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, și Daniel 
Ortega Saavedra, președintele Re
publicii Nicaragua.

De asemenea, relatează agenția 
Taniug, în cadrul întrevederii dintre

Scrisoarea secretarului general al O.N.U. 
adresată participanților la reuniunea la nivel inalt 
a principalelor state occidentale industrializate

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
într-o scrisoare adresată participan
ților la reuniunea la nivel inalt a 
principalelor șapte state occidentale 
industrializate, ale cărei dezbateri de 
fond încep vineri, secretarul general 
al O.N.U., Javier Perez de Cuellar, a 
amintit declinul serios pe care îl în
registrează venitul pe locuitor in 
multe țări în curs de dezvoltare. Re- 
levînd că o mare parte din povara 
pe care o presupune procesul redre
sării economiei mondiale o suportă 
țările in curs de dezvoltare, secreta
rul general al O.N.U. se pronunță în 
favoarea unei distribuiri mai echita
bile pe plan internațional a sacrifi
ciilor cerute de această redresare.

Reacții de dezaprobare a embargoului comercial 
total impus de S.U.A. împotriva Republicii Nicaragua

BONN 2 (Agerpres). — Purtătorul 
de cuvint al Casei Albe a anunțat 
oficial la Bonn, după sosirea pre
ședintelui Ronald Reagan in R.F.G., 
impunerea de către Statele Unite a 
unui „embargo comercial total" îm
potriva Republicii Nicaragua — in
formează agențiile Associated Press 
și United Press International. El a 
adăugat că Tratatul de prietenie din
tre cele două țări va fi abrogat. In 
același timp, au fost suspendate ser
viciile in S.U.A. ale companiei ae
riene nicaraguane „Aeronia", pre
cum și accesul in porturile ameri
cane al navelor sub pavilion nicara- 
guan. Purtătorul de cuvînt a preci
zat că măsurile anunțate vor intra 
in vigoare începînd din 7 mai.

Agențiile internaționale de presă 
amintesc că măsurile Administrației 
S.U.A. intervin după respingerea de 
către Congresul american a unui 
proiect de lege care preconiza acor
darea de ajutoare contrarevoluționa
rilor antisandiniști din Nicaragua.

BELGRAD 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Nicaragua, Da
niel Ortega Saavedra, a declarat că 
Administrația S.U.A. trebuie să a- 
bandoneze politica de amenințări cu 
agresiunea și să stabilească un dia
log cu țara sa — transmite agenția 
Taniug.

Vorbind în cadrul unei conferințe 
de presă la Belgrad unde a între
prins o vizită oficială de prietenie, 
Daniel Ortega și-a exprimat speran
ța că țările din America Centrală nu 
vor accepta decizia de instituire a 
blocadei economice luată de guver
nul american. El a subliniat că re
venirea S.U.A. Ia masa negocierilor 
și continuarea dialogului, întrerupt

Senatorul belgian a evidențiat 
personalitatea președintelui Româ
niei, contribuția esențială a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la reali
zarea programelor de dezvoltare 
economico-socială a țării, la afir
marea politicii de pace și de largă 
colaborare internațională promo
vată de România.

BERNA 2 (Agerpres). — In capi
tala Elveției a avut loc vernisajul 
unei expoziții de carte, la loc de 
frunte fiind expuse opere ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România.

In cadrul unei expoziții documen
tare este evocată lupta eroică a os
tașilor . români pentru eliberarea 
teritoriului patriei, precum și a Un
gariei, Cehoslovaciei și unei părți 
a Austriei de sub ocupația trupelor 
hitleriste. De asemenea, sint expuse 
lucrări ce înfățișează bătăliile isto
rice purtate de români de-a lungul 
veacurilor, ca și de tînăra armată 
a statului unitar român pentru ob
ținerea independenței, la 9 mai 1877.

în luările de cuvînt s-a subliniat 
contribuția însemnată a României 
la victoria împotriva fascismului, 
prin angajarea țării cu întregul ei 
potențial militar și economic la 
războiul antihitlerist.

HELSINKI 2 (Agerpres). — în 
orașul finlandez Hameenlina a fost 
deschisă o expoziție românească 
de carte și fotografii, organizată de 
filiala din localitate a Asociației de 
prietenie Finlanda-România.

La loc de frunte sint prezentate 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care pun in evidență 
contribuția hotăritoare a șefului 
statului român la elaborarea poli
ticii interne și externe a țării noas
tre, inițiativele realiste și construc
tive pentru soluționarea, intr-un 
spirit de înțelegere și cooperare, a 
marilor probleme internaționale ale 
epocii contemporane.

Sint expuse, de asemenea, lucrări 
de istorie ce scot in relief aportul 
substanțial al României la învin
gerea Germaniei hitleriste, partici
parea efectivă a trupelor române la 
eliberarea altor popoare europene 
de sub dominația fascistă.

BRASILIA 2 (Agerpres). — Ex
poziția „Contribuția eroică a Româ
niei la infrîngerea fascismului" a 
fost prezentată la Biblioteca Uni
versității Federale din Brasilia, 
bucurindu-se de o mare afluență de 
vizitatori, cdre au făcut aprecieri 
elogioase cu privire la contribuția 
importantă a României la victoria 
asupra fascismului.

Aii Șukria, președintele Prezidiului 
C.C. ăl U.C.I., și Daniel Ortega, 
partea iugoslavă a exprimat întregul 
său sprijin pentru revoluția nicara- 
guană, pentru dreptul guvernului 
sandinist de a acționa independent 
în vederea edificării unei societăți 
noi în Nicaragua.

Convorbirile dintre președintele 
Republicii Nicaragua și oficialitățile 
țării-gazdă au reliefat, totodată, do
rința părților de a dezvolta coope
rarea bilaterală pe baza egalității in 
drepturi si avantajului reciproc.

Joi, D.O. Saavedra a sosit la Sofia.

Referitor la problema datoriilor ță
rilor celor mai slab dezvoltate, el a 
subliniat că soluția cea mai potrivită 
pentru ca acestea să poată face față 
situației ar fi anularea datoriilor lor.

Javier Perez de Cuellar a apreciat, 
totodată, că o nouă rundă de nego
cieri comerciale între țările indus
trializate și cele în curs de dezvol
tare, respectind interesele tuturor 
părților, ar contribui la stăvilirea 
valului de protectionism. în legătură 
cu acest gen de negocieri și discu
țiile asupra viitorului sistem mone
tar internațional, el a adăugat că se 
impune o participare internațională 
mai largă, în special din partea ță
rilor în curs de dezvoltare.

unilateral de partea americană, ar 
reprezenta o contribuție la normali
zarea relațiilor nicaraguano-america- 
ne, pe baza interesului și securității 
reciproce.

BOGOTA 2 (Agerpres). — Minis
trul relațiilor externe al Columbiei, 
Augusto Ramirez Ocampo, a decla
rat că embargoul comercial anunțat 
de S.U.A. împotriva Republicii Ni
caragua afectează eforturile țărilor 
membre ale Grupului de la Conta
dora (Columbia, Mexic, Panama și 
Venezuela) consacrate instaurării u- 
nui climat de pace și cooperare in 
această regiune.

OTTAWA 2 (Agerpres). — Canada 
nu intenționează să urmeze măsurile 
luate la Washington de a întrerupe 
toate legăturile economice și comer
ciale cu Nicaragua — relatează a- 
genția Canadian Press. Primul mi
nistru canadian, Brian Mulroney, a- 
flat la Bonn pentru a participa Ia 
reuniunea Ia nivel înalt a principa
lelor șapte state occidentale indus
trializate, a arătat că țara sa va dez
volta, ca și mai înainte, relații co
merciale cu Nicaragua și ii va acor
da ajutor economic.

NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 
— Secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, a reafirmat, 
referindu-se la anunțarea instituirii 
de către S.U.A. a embargoului co
mercial împotriva Republicii Nica
ragua, convingerea sa că singura 
cale de soluționare a problemelor 
din America Centrală este cea a ne
gocierilor diplomatice și continuării 
eforturilor întreprinse de Grupul de 
la Contadora.
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