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La 64 de ani de la crearea
Partidului Comunist Român

ȚARA ÎNAINTEAZĂ DEMN 
SPRE MĂREȚ VIITOR

9
Sînt în istorie evenimente a că

ror întreagă semnificație este re
liefată de scurgerea timpului, nu
mai trecerea anilor întregindu-le 
adevărata importanță, dezvăluin- 
du-le rolul și influența pe care 
le-au exercitat asupra societățji, 
valoarea de simbol pentru vrerile 
maselor, adevărata strălucire. Un 
asemenea eveniment este și crea
rea cu 64 de ani în urmă a Parti
dului Comunist Român — moment 
istoric în dezvoltarea mișcării 
muncitorești, revoluționare din pa
tria noastră, în organizarea luptei 
proletariatului, a maselor asuprite 
pentru prefaceri sociale.

Mările evenimente sînt întot
deauna pregătite de o întreagă evo
luție istorică. Momentul evocat as
tăzi este rodul unui asemenea în
delungat proces de acumulări ale 
cărui puncte esențiale sînt marile 
mișcări pentru dreptate socială și 
libertate națională din secolul tre
cut, înjghebarea primelor organi
zații profesionale ale clasei mun
citoare, pătrunderea socialismului 
științific și constituirea cluburilor 
muncitorești care au culminat cu 
marea izbîndă din 1893 — crearea 
primului partid politic al clasei 
muncitoare. Vlăstar din trtmchiul 
puternic al mișcării muncitorești 
române, partidul comunist a con
dus cu strălucire lupta revoluțio
nară a maselor, s-a identificat cu 
viața țării, a slujit și promovat 
neabătut cele mai scumpe idealuri 
ale poporului.

Împlinirea a 64 de ani de la crea- 
>’ rea Partidului Comunist Român-are 

loc, anul acesta, în condițiile în 
care poporul nostru, alături de ce
lelalte popoare .ale lumii, aniver
sează 40 de ani de la victoria asu
pra fascismului. Este un minu
nat prilej, pentru, a, evoca, lupta, 
necurmată a partidului împotriva 
pericolului fascist, atașamentul său 
profund față de cauza libertății și 
a independenței României. Din 
perspectiva timpului ne apar im
presionante și pilduitoare perspica
citatea cu care partidul a sesizat 
și dezvăluit, incă de timpuriu, pri
mejdia gravă pe care fascismul o 
reprezenta pentru existenta liberă 
a țării, pentru pacea popoarelor, 
eforturile de a uni energiile na
țiunii într-un singur șuvoi, menit 
să bareze calea fascismului. Bă
tăliile de clasă din iarna lui ’33, 
crearea Comitetului Național Anti
fascist, demonstrațiile pentru apăra
rea democrației din mai 1936, ma
rea demonstrație de la 1 Mai 1939, 
alături de sute și sute de alte ac
țiuni, învederează că pe steagul de 
luptă al partidului independența și 
libertatea patriei au fost înscrise la 
loc de cinste, slujirea lor fiind pen
tru comuniști cauză supremă. Forța 
de atracție mereu mai puternică a 
cauzei drepte a partidului comu
nist, prestigiul său de partid po
litic devotat intereselor fundamen- 

' tale ale țării au fost ilustrativ pro
bate de hotărîrea cu care forțele 
progresiste ale națiunii au urmat 
partidul comunist — organizator și

conducător al glorioasei revoluții 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944, care a dat posibilita
tea României să se alăture coali
ției antifasciste, a deschis calea 
unor profunde transformări politice 
și sociale în viața României.

In acei ani de luptă eroică, în 
numele unor idealuri înălțătoare, 
în rîndul partidului s-au format și 
călit militanți curajoși, caractere de 
revoluționari dăruiți binelui țării, 
între aceștia, se desprinde figura 
luminoasă a tînărului comunist 
Nicolae Ceaușescu. Prezent în ma
rile acțiuni politice ale acelei peri
oade grele, arestat și judecat, în- 
fruntînd prigoana regimului în la
găre și închisori, revoluționarul 
Nicolae Ceaușescu s-a impus încă 
de pe atupci in conștiința națiunii 
drept una dintre cele mai lumi
noase figuri de dîrz luptător co
munist, de înflăcărat patriot, de 
strălucit organizator — calități care 
aveau să fie confirmate cu stră
lucire peste ani, cînd, aflat în 
fruntea partidului și a țării, a con
dus și conduce cu înțelepciune și 
clarviziune revoluționară poporul 
pe drumul mărețelor victorii so
cialiste.

Capacitatea partidului de a con
duce în mod științific amplul pro
ces al edificării socialiste, de a 
stabili o strategie pe deplin adec
vată condițiilor concrete ale țării 
noastre s-a ilustrat cu deosebire in 
perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea, de la desfășura
rea căruia se vor împlini anul 
acesta 20 de ani. Este un ade
văr profund gravat în conștiința 
poporului nostru că toate victoriile 
obținute în această perioadă, de, 
realizări cu totul remarcabile sînt 
nemijlocit legate, de activitatea, 
creatoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de rolul său determi
nant în regîndirea, într-o concepție 
unitară, a ansamblului probleme
lor construcției socialiste. în toți 
acești ani s-au ilustrat cu strălucire 
principialitatea și clarviziunea re
voluționară ale secretarului general, 
înalta sa capacitate de a defini, pe 
baza cunoașterii temeinice a reali
tăților, căile și metodele de per
fecționare a activității partidului și 
a vieții sociale în ansamblu, de a 
asigura toate condițiile ca partidul 
comuniștilor, de care poporul nos
tru și-a legat cele mai scumpe as
pirații de progres și prosperitate, 
să-și îndeplinească într-un mod 
exemplar misiunea istorică.

Tot ceea ce s-a realizat în această 
perioadă glorioasă este intim legat 
de modul original în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a regindit rolul 
și misiunea partidului în societate, 
în spiritul celor mai înalte tradiții 
ale gîndirii socialiste din țara noas
tră, partidul a fost conceput drept 
centrul vital al' societății, afirmîn- 
du-și funcția de forță politică con-
(Continuare în pag. a V-a)
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Legămînt suprem
Amiaza împlinirii e-atîta de aproape
Din tricolorul țării culorile irump
Aici unde seninul se oglindește-n ape 
Partidul, Ceaușescu — tot ce avem mai scump!

Ard visele-ndrăznețe în noi, în fiecare
E tot mai clar destinul și zborul tot mai dens 
Aici unde Carpații se arcuiesc în zare „ 
Partidul, Ceaușescu - înălțătorul sensl

îmbracă iar pămîntul veșmintul de lumină 
Iubirea noastră curge ca-ntr-un etern poem 
Aici in țara Doinei, de frumusețe plină, 
Partidul, Ceaușescu - un legămînt supremi

loan VASIU

în spiritul indicațiilor și orientărilor tovarășului

—i
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Nicolae Ceaușescu la Consfătuirea de lucru de la C.C. al P.C.R.

ANGWE fERMfl PENIBII ÎNDEPLINIREA EXEMPLARII A PLANULUI!
• •

în irQDUSTRIE

® In toate întreprinderile - măsuri 
hotărîte pentru realizarea integrală, la 
toate sortimentele, a producției fizice.

© Prioritate realizării la termen și la 
un înalt nivel calitativ a producției pen
tru export.

@ Acțiuni perseverente pentru înde
plinirea riguroasă a programelor privind 
producția de cărbune, țiței, gaze și ener
gie electrică.

@ Pretutindeni să se pună un accent 
deosebit pe ridicarea continuă a nive
lului tehnic și calitativ al produselor, pe 
creșterea mai intensă a productivității 
muncii.
• Maximă răspundere pentru înca

drarea strictă în normele de consum, 
pentru reducerea în continuare a con
sumurilor de materii prime, combustibil 
și energie.
• Toate mașinile și instalațiile să fie 

întreținute și exploatate în mod cores-

z
punzător, prin respectarea tuturor cerin
țelor tehnologice.

O Organizarea temeinică, respectarea 
riguroasă a legilor, a ordinii și discipli
nei - condiții primordiale pentru buna 
desfășurare a întregii activități pro
ductive.

coase, pentru creșterea mai accentuată 
□ productivității muncii pe șantiere.

In pagina a IV-a

ÎN INVESȚIȚII
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• Puternică concentrare a forțelor pe 
șantiere pentru punerea în funcțiune la 
termen a tuturor capacităților de produc
ție, pentru recuperarea neîntîrziată a res
tanțelor.

© Ordine șl promptitudine desăvîrșite 
în livrarea utilajelor tehnologice, eforturi 
stăruitoare pentru grăbirea ritmului de 
montaj.

® Preocupare susținută pentru pro
movarea largă de soluții constructive 
moderne, eficiente, pentru folosirea de 
materiale noi, mai ieftine, mai economi

® încheierea neîntîrziată a însămînță- 
rii soiei, fasolei, orezului și a plantării le
gumelor.

9 Efectuarea la timp și cu cea mal 
mare răspundere a prașilelor spre a se 
preveni pierderea apei din sol și a se 
asigura dezvoltarea normală a culturilor.

© La lucrările de întreținere, o aten
ție deosebită trebuie acordată menține
rii densității optime a plantelor.

© In județele din sudul țării, unde 
umiditatea solului s-a redus, este nece
sar să fie intensificată irigarea cul
turilor.

© Concomitent cu măsurile privind 
buna funcționare a sistemelor de irigații 
existente, la udarea culturilor să se acțio
neze cu toate forțele și mijloacele de la 
sate, folosindu-se toate sursele de apă.

RELATĂRI DIN UNITĂȚI INDUSTRIALE Șl DIN AGRICULTURĂ ,

Președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți, pe Vahit 
Halefoglu, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Turcia, care efec
tuează o vizită oficială în țara 
noastră.

Oaspetele a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, din partea pre
ședintelui Republicii Turcia, Kenan 
Evren, un cordial salut de prietenia 
și cele mai calde urări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Kenan Evren un salut 
prietenesc și cele mai bune urări.

în timpul convorbirii a fost expri
mată satisfacția față de evoluția re
lațiilor de prietenie și colaborare 
existente între România și Turcia, 
care se dezvoltă în spiritul acorduri
lor și înțelegerilor convenite la nivel 
înalt, la București și Ankara. S-a 
subliniat importanța valorificării po
sibilităților existente pentru lărgirea

și diversificarea cooperării econo
mice, pentru sporirea volumului 
schimburilor comerciale, în concor
danță cu bunele relații politice româ- 
no-turce — ceea ce corespunde inte
reselor popoarelor român și turc, în
tăririi . încrederii, colaborării și bunel 
vecinătăți în Balcani, în Europa și în 
lume.

în cursul întrevederii s-a exprimat 
convingerea că apropiata vizită a 
președintelui Turciei în România va 
constitui un nou prilej de a impulsio
na relațiile bilaterale, buna conlu
crare dintre cele două țări pe arena 
internațională, pentru o politică de 
pace, înțelegere și cooperare.

Au fost abordate, de asemenea, o 
serie de probleme ale vieții politice 
internaționale. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat că problema fun
damentală a epocii noastre o consti
tuie oprirea cursei înarmărilor, tre
cerea la dezarmare, în primul rînd 
la dezarmarea nucleară, asigurarea

păcii pe continent și in Întreaga 
lume. în acest cadru, a apreciat că 
negocierile sovieto-americane de la 
Geneva constituie un factor pozitiv 
și a exprimat speranța că se vor de
pune toate eforturile pentru a se 
ajunge la înțelegerea ca S.U.A. și 
U.R.S.S. să renunțe la armele nu
cleare cu rază medie în Europa și 
pentru a se trece, în continuare, la 
reducerea și eliminarea tuturor ar
melor.

în cadrul întîlnirii a fost subliniată 
Însemnătatea intensificării activității 
politico-diplomatice pentru depășirea 
încordării dintre state, pentru solu
ționarea, exclusiv pe cale politică, 
prin tratative, a tuturor stărilor da 
conflict sau război dintre state.

La convorbire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă, a participat Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe.

A fost prezent Sureyya Yuksel, 
ambasadorul Turciei la București.

Un grup de oameni de afaceri din S.U.A.
Președintele Republicii Socialis

te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, marți după- 
amiază, un grup reprezentativ de oa
meni de afaceri din Statele Unite ale 
Americii, condus de George G. 
Gellert, președintele firmei „Atalanta 
Corporation" din New York, care 
efectuează o vizită în țara noastră.

La primire au luat parte tovarășii 
Manea Mănescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe Oprea, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui, Ion Pățan, Gheorghe David, 
Richard Winter, Vasile Pungan, 
Petre Gigea. Alexandru Necula, 
Gheorghe Dinu, miniștri. Ionel 
Cetățeanu, Dimitrie Ancuța, Dina 
Carol, consilieri ai președintelui 
Republicii, Nicolae Eremia, pre
ședintele Băncii române de comerț 
exterior.

A fost de față David B. Funder
burk, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești. ' ’ ■ ■ ‘

în timpul convorbirii, desfășurată 
intr-o ambiantă de cordialitate, au 
fost analizate o serie de aspecte ale 
relațiilor româno-americane și, în 
mod special, ale colaborării econo
mice dintre cele două tari.

în cadrul Întîlnirii. George G. 
Gellert, conducătorul grupului, și alți 
oameni de afaceri americani au ex
primat vii mulțumiri președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru întreve
derea acordată, pentru ospitalitatea 
de care se bucură în țara noastră. 
Oamenii de afaceri din S.U.A. au 
apreciat stadiul actual al raporturi
lor de conlucrare economică. în
deosebi al schimburilor comerciale 
americano-române. Ei au apreciat 
progresele însemnate înregistrate de 
economia românească, potențialul 
său sporit de export, fapt ce deschi
de noi posibilități de extindere și 
diversificare a comerțului său exte
rior. Punînd în evidență atenția pe 
care o acordă firmele americane co
merțului cu România, oaspeții și-au 
exprimat încrederea că schimburile 
comerciale și cooperarea economică 
americano-română vor cunoaște în 
Viitor creșteri importante.

Mulțumind pentru aprecierile făcu
te la adresa economiei românești, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a expri
mat dorința de a se dezvolta mai 
puternic raporturile economice româ- 
rio-americane, evidențiind că ritmu
rile ridicate înregistrate constant de

economia tării noastre creează o bază 
largă și sigură pentru schimburile 
comerciale și cooperarea In producție 
între întreprinderile românești și fir
mele americane.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
arătat că România este interesată în 
Încheierea unor acorduri pe termen 
lung — de cel puțin cinci ani — care 
6ă confere stabilitate sporită rapor
turilor economice, subliniind dorința 
de a se dezvolta nu numai schimbu
rile comerciale, ci și cooperarea în 
producție, în orice domeniu, inclusiv 
pe terțe piețe.

Șeful statului român a reliefat că 
dezvoltarea legăturilor economice 
dintre România și Statele Unite ale 
Americii trebuie să servească ambe
lor popoare, să contribuie la pro
gresul economic general, la solutio
narea problemelor subdezvoltării, la 
promovarea politicii de pace si inde
pendență a popoarelor. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a urat oamenilor 
de afaceri americani prezenți la în
trevedere succese în activitatea lor, 
rezultate cît mal bune in colaborarea 
cu întreprinderile românești, cu 
România.

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CU TEMA „LUPTA

POPORULUI ROMÂN PENTRU UNITATE Șl INDEPENDENȚĂ NAȚIONALĂ. 

CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI LA INFRÎNGEREA FASCISMULUI" 

tELECM/M MKEMT/i 
TOVARĂȘULUI mOUE CEAUȘESCU, 

secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Participanții la sesiunea științifică națională consa

crată celei de-a 40-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului și sărbătoririi „Zilei independenței Româ
niei" vă exprimă nemărginita stimă și.înalta prețuire, 
cele mai alese sentimente de profundă recunoștință 
dumneavoastră, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, eminent conducător al partidului și statu
lui. cel mai iubit fiu al națiunii noastre, pentru 
prodigioasa activitate pe care o desfășurati. în slujba 
Înfăptuirii celor mai înalte idealuri și aspirații ale 
poporului român, ale socialismului și comunismului pe 
pămîntul patriei, pentru contribuția de excepțională 
însemnătate adusă la dezvoltarea teoriei și practicii 
revoluționare, la îmbogățirea tezaurului gîndirii social- 
politice, la soluționarea marilor probleme cu care se 
confruntă lumea contemporană.

Aniversarea, la 9 Mai, de către poporul român, îm
preună cu întreaga omenire progresistă, a 40 de ani 
de la victoria asupra fascismului, eveniment de covîrși- 
toare însemnătate în istoria universală. în lupta na
țiunilor lumii împotriva celor mai reacționare forte 
ale imperialismului, ale întunericului și războiului, 
coincide în mod fericit cu sărbătorirea Zilei indepen
dentei de stat a României, luminoasă pagină în istoria 
patriei noastre, în lupta de veacuri a poporului român 
pentru libertate și independență, pentru afirmarea de 
sine stătătoare in rîndul statelor și națiunilor lumii.

Participanții la sesiune au adus, prin comunicările 
prezentate, un fierbinte omagiu și înaltă cinstire eroi
lor neamului, tuturor celor care, actionînd cu 
neasemuită vitejie pe cîmpul de luptă, au pecetluit cu 
sîngele lor actul istoric al proclamării, în mai 1877, a 
independenței depline de stat a României.

Omagiind aniversarea Zilei independenței de stat a 
României și a Victoriei împotriva fascismului, parti- 
cipanții la sesiune au adus un înălțător omagiu eroi
cului nostru popor, care de peste 2000 de ani tine sus 
steagul luptei pentru libertate, neatîrnare și un viitor 
mai bun. Punînd în lumină glorioasa istorie a po
porului român, sesiunea a relevat cu deosebită preg
nantă rolul istoric al partidului clasei noastre munci
toare, stegar al luptei poporului român pentru unirea 
tuturor forțelor naționale, democratice, patriotice, re
voluționare, pentru dreptate socială , și națională. 
Împotriva fascismului și războiului, pentru salvgarda

rea independentei, suveranității și integrității patriei, 
în același timp, s-a pus în evidență activitatea 

tumultuoasă desfășurată de masele largi populare, de 
cei mai de seamă patrioți, de către tineretul patriei, 
care au înscris în letopisețul tării minunate tradiții 
de luptă pentru dreptate Socială și independentă na
țională.

Participanții la sesiune au adus un vibrant omagiu 
oștirii române, care în momentele cruciale ale istoriei 
neamului a înscris nepieritoare fapte de vitejie și 
eroism șl a apărat cu supremul sacrificiu unitatea, 
integritatea și independența națională a României.

In comunicările prezentate s-a subliniat că, în anii 
premergători celui de.-al doilea război mondial, Parti
dul Comunist Român, dînd glas hotărîrii forțelor 
înaintate, patriotice ale țării, voinței întregului popor 
român, a organizat și condus marile acțiuni de luptă 
antirăzboinice și antifasciste ale clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, care au culminat cu marea 
demonstrație de la 1 Mai 1939, la care au participat 
zeci de mii de oameni ai muncii, în organizarea și 
desfășurarea căreia dumneavoastră, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, precum și mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu ați avut un rol determinant. 
Vorbitorii au scos în evidență lupta neînfricată a 
eroicei noastre clase muncitoare împotriva dictaturii 
militare antonesciene, a războiului hitlerist contra 
Uniunii Sovietice, luptă care s-a transformat intr-o 
adevărată mișcare de rezistență națională a între
gului popor.

Prin înfăptuirea victorioasă a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
August 1944, poporul român, înlăturind dominația hi- 
tleristă și luîndu-și soarta în propriile mîini. armata 
română în totalitatea sa, de la ostași la generali, ca 
un singur om, a. întors din primele momente armele 
împotriva Germaniei naziste, luptind pînă la victoria 
finală împotriva fascismului. în cadrul sesiunii au 
fost subliniate aspectele semnificative ale angajării 
României cu întregul său potențial uman și material, 
alături de Uniunea Sovietică și celelalte forțe ale Coa
liției Națiunilor Unite, în războiul antifascist, lntr-un 
moment cind soarta acestuia nu era încă decisă, cind 
Germania nazistă era departe de a fi învinsă, anga
jare care a dat o puternică lovitură planurilor stra
tegice ale lui Hitler, a provocat prăbușirea Întregului 
front din Balcani, a deschis larg calea înaintării ra-
(Continuare în pag. a II-a)
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HINÎE OMAGIU ADUS LUPTEI POPORULUI ROMAN PENTRU LIBERTATE, PARTICIPĂRII SALE GLORIOASE 
ALAIURI DE NAȚIUNII! COALIȚIEI ANTIHITLERISTE LA DRTINEREA MĂREȚEI VICTORII DE LA 0 MAI M
Sesiunea științifică națională cu tema „Lupta poporului român pentru unitate 
și independență națională. Contribuția României la înfrîngerea fascismului46

La Muzeul de Istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare 
șl democratice din România a avut loc, marți, sesiunea științifică națio
nală cu tema „Lupta poporului român pentru unitate și independență 
națională. Contribuția României la înfrîngerea fascismului".

La lucrările sesiunii au luat parte tovarășii Petru Enache, Suzana 
Gâdea, Ion Ursu, precum și' membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organizații de masă, activiști de partid și de 
stat, academicieni, profesori, cercetători, oameni ai muncii din între
prinderi bucureștene, participanți la războiul antifascist.

Lucrările sesiunii au fost deschise 
de tovarășul Emilian Dobrescu, mi
nistru secretar de stat la Consiliul 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, care, subliniind semnificația eve
nimentelor aniversate la 9 mai, 
a spus :

Cucerirea In urmă cu 108 ani a 
independenței de stat, „operă fău
rită cu sîngele lor de generațiile de 
la 1877 — așa cum sublinia condu
cătorul partidului și statului nostru 

' — va străluci întotdeauna în istoria 
noastră ca una din cele mai mari 
izbînzi pe drumul libertății, progre
sului, independenței și fericirii po
porului român". La rindul său, re
voluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 

' listă, din august 1944 se înscrie ca 
un punct culminant în lupta secu
lară a forțelor înaintate, a întregului ■ 
popor român, pentru apărarea ființei 
naționale și neatîmare.

La marcarea gloriosului jubileu al 
izbînzii asupra fascismului, țara 
noastră se prezintă cu sentimentul 
de legitimă mîndrie de a-și fi adus 
propria contribuție materială și uma
nă la bătălia, fără precedent în is- 

■/ torie, purtată de forțele coaliției 
antihitleriste pentru înfrîngerea ce
lui mai feroce dușman al libertății 
popoarelor, al păcii și progresului 
social. Din acel moment, așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
„România s-a alăturat, cu întreaga 

■ forță, armatelor sovietice, pentru eli
berarea deplină a patriei de sub do
minația hitleristo-horthystă și apoi 
a luptat pentru eliberarea Ungariei 
și Cehoslovaciei, pînă la zdrobirea 
deplină a fascismului".

Evidențiind marile transformări 
declanșate de revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
ahtiimperialistă. sesiunea noastră își 
propune să înfățișeze realizările re
marcabile obținute în edificarea 
orînduirii socialiste, cu deosebire 
după Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român, care a operat 
largi deschideri înnoitoare în toate 
compartimentele vieții economice șl 
social-politice a tării.

La patruzeci de ani de la înfrîn
gerea fascismului, învățămintele 
desprinse din analiza cauzelor și des
fășurării celui de-al doilea război 
mondial sînt mai actuale ca oricînd 
și ele pledează pentru, ca. prin ac-, 
țiunea unită a forțelor iubitoare de 
pace de pretutindeni, o asemenea 
tragedie să nu se mai repete nicicind, 
cu atît mai mult cu cît în împreju
rările de astăzi ea ar fi fatală pen
tru însăși existența umanității. Toc- . : 

! mai în acest sens se înscriu acțiu- , 
nile perseverente ale României, ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu pen
tru crearea unui climat de pace, 
cooperare constructivă și bună în
țelegere între toate statele lumii.

în comunicarea intitulată „UNI
TATEA ȘI INDEPENDENTA NA
ȚIONALĂ — COORDONATE FUN
DAMENTALE ALE ISTORIEI PO
PORULUI ROMÂN", tovarășul Ște- 

. fan Ștefănescu, directorul' Institutu- 
: Iui de istorie „Nicolae Iorga". a 

subliniat că. de-a lungul existenței, 
fippo'rul nostru a trebuit să facă din 
upta și din eforturile sale, din ca

pacitatea de rezistentă și din voința 
sa de a înfrunta adversitățile scut 
și pavăză pentru a-și apăra ființa și 
dreptul la existență, pentru a se 
putea afirma și trăi liber.. pentru a 
dobîndi independența și unitatea na- 
țional-statală.

Istoria Țărilor Româno cunoaște o 
splendidă perioadă de înflorire a 
statalității românești. Este epoca 

, marilor domnitori și comandanți de 
oști — Mircea cel Bătrîn. Iancu de 
Hunedoara. Vlad Țepeș, Ștefan cel 
Mare, Petru Rareș — care vor apă
ra cu bărbăție, timp de un secol șl 

; jumătate, Țările Române de valul 
otoman amenințător.

în cursul luptei pentru indepen
dentă din veacurile XIV—XVI, pe 
trunchiul viguros al unității etnico- 
lingvistice s-a manifestat, sub for
me diferite și de o manieră eloc- 

’ Ventă. tendința de unitate politică- 
statală. Această tendință avea să fie 
strălucit confirmată de marea înfăp
tuire din 1599—1600 a lui Mihai Vi
teazul.

Problema unirii și independenței 
s-a ridicat ca o sarcină practică 
nemijlocită în epoca modernă. Re
voluția de la 1821 și cea de la 1848 
integrează problema unității româ
nilor ca pe o sarcină națională. 
România modernă a putut deveni 
realitate prin marele act de la 24 
Ianuarie 1859. care a unit Moldova 
cu Muntenia sub sceptrul lui Ale
xandru Ioan Cuza.

După realizarea statului național 
unitar român. în 1918, procesul do
minant l-a constituit lupta maselor 
sub conducerea Partidului Comunist 
pentru transformarea revoluționară 

t a societății, pentru înălțarea pe pă- 
. mîntul patriei a civilizației socialiste.

Actul istoric de la 23 August 1944 
avea să deschidă era înfăptuirii unor 
profunde transformări revoluționare 
și democratice în societatea româ
nească, care, după Congresul al 
IX-lea al P.C.R.. au fost inspirate și 
poartă pecetea înaltei personalități 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Identificat cu voința de libertate 
și progres, care a însuflețit poporul 
român de-a lungul milenarei' sale 
istorii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a împlinit visul atîtor și atîtor ge
nerații care, prin lupte, suferințe 
și jertfe, au voit neatîrnarea, întoc
mirea dreaptă și bunăstarea patriei 
lor.

„CUCERIREA INDEPENDENȚEI 
DE STAT A ROMÂNIEI — FACTOR 
PRIMORDIAL ÎN LUPTA PENTRU 
FĂURIREA STATULUI NAȚIONAL 
UNITAR, CONCEPȚIA TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU CU 
PRIVIRE LA APĂRAREA INDE
PENDENȚEI DE STAT A ROMÂ
NIEI, IDEAL SUPREM AL ÎNTRE
GULUI POPOR" este titlul comuni
cării prezentate, în continuare, de 
tovarășul Gheorghe Ioniță, decanul 
Facultății de istorie din București.

Dobîndirea independenței de stat 
a României — se subliniază in co
municare — nu a fost rezultatul 
unor împrejurări întâmplătoare sau 
al unei oarecare conjuncturi politice, 
nu a reprezentat un dar primit din 

afară, ci a constituit rodul luptelor 
purtate timp de veacuri de înaintași, 
lupte care au culminat cu măreața 
victorie obținută în 1877 pe cîmpul 
de luptă împotriva Imperiului oto
man — victorie care a deschis o eră 
nouă în dezvoltarea liberă și inde
pendentă a patriei noastre. „Prin 
vitejia și sacrificiile date de armata 
noastră, de întregul popor — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — în 
marea familie a țărilor Europei apă
rea astfel un nou stat independent, 
o nouă națiune liberă, energică și 
viguroasă, hotărîtă să nu mai admi
tă niciodată nici un fel de tutelă 
asupra sa, să participe cu drepturi 
egale în viața internațională".

In condițiile prăbușirii marilor im
perii absolutiste din Europa, lupta 
maselor, largi populare din provin
ciile românești aflate sub dominație 
străină s-a intensificat și, în mod 
necesar și legic, a condus la Marea 
Unire din 1918, care a asigurat uni
tatea deplină și pentru totdeauna a 
națiunii noastre.

„Putem spune acum — arăta to
varășul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea de la 9 mai 1977 —•
că fără cucerirea independentei din 
1877 nu ar fi fost posibilă nici 
realizarea statului național unitar în 
1918, așa cum nu ar fi fost posibile 
evenimentele următoare, care au asi
gurat victoria socialismului în Româ
nia".

în aceste momente premergătoare 
lui 9 Mai. cu statornic respect, cu 
înaltă prețuire, gîndurile ni se 
îndreaptă spre eminentul nostru 
conducător de partid și de stat, către 
comunistul și gînditorul revoluționar 
care conduce cu strălucire destinele 
României socialiste.

Slujind cu neobosită energie in
teresele fundamentale ale țării, ve
ghind permanent la dezvoltarea în 

' liniște și pace a patriei și a poporu
lui român, conducătorul partidului și 
statului nostru s-a afirmat și se 
afirmă, totodată, cu strălucire — spre 
mîndria întregii noastre națiuni — 
ca o personalitate proeminentă a 
vieții internaționale, ca promotor al 
celor mai nobile idealuri și aspirații 
de pace. înțelegere și colaborare, ca 
luptător înflăcărat pentru cauza li
bertății și independentei popoarelor.

în continuare a fost prezentată co
municarea tovarășului Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de stu
dii istorice și social-politice. inti
tulată „PARTIDUL COMUNIST 
ROMÂN — ORGANIZATORUL 
LUPTEI ANTIFASCISTE A PO
PORULUI ROMÂN. ROLUL DE
TERMINANT al Tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU ÎN CONDU
CEREA MARILOR DEMONSTRAȚII 
ANTIFASCISTE ȘI ANTIRĂZBOI
NICE DIN ROMÂNIA".

Sesizînd pericolul pe care hitleris- 
mul îl reprezenta pentru ființa na
țională a statului român, pentru 
pacea și independența popoarelor, 
Partidul Comunist Român a fost pri
mul partid politic din țară care și-a 
adoptat programul și tactica de 
.luptă în funcție de noile împre
jurări.

După ce prezintă activitatea la
borioasă desfășurată de Partidul Co
munist Român pe linia coalizării în 
jurul clasei muncitoare a celor mai 
largi forțe sociale și politice, antifas
ciste, în comunicare se spune : în 
iunie 1933, în România s-a consti
tuit. din inițiativa partidului comu
nist. Comitetul Național Antifascist, 
una dintre primele organizații de 
asemenea anvergură create în Europa 
pentru combaterea fascismului.

Printre luptătorii antifasciști cu
rajoși s-a remarcat tînărul militant 
comunist Nicolae Ceaușescu. care 
și-a manifestat încă de pe atunci 
alesele sale însușiri de revoluționar 
consecvent și înflăcărat patriot, 
profund devotat cauzei partidului și 
poporului român, Călit în focul 
luptelor revoluționare încă de la 
începutul deceniului al patrulea, tre
cut prin școala luptei antifasciste, 
fiind unul dintre fruntașii Comitetu
lui Național Antifascist, organizator 
de seamă al acțiunilor de luptă ale 
tineretului, activist în cadrul sindi
catelor. iar, după dizolvarea lor. în 
cadrul breslelor muncitorești, greu 
încercat de regimul aspru al închi
sorilor. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a impus, alături de alți militanți, 
în întreaga activitate legată de pre
gătirea și desfășurarea memorabilelor 
acțiuni de la 1 Mai 1939, ca un mi
litant cu o bogată experiență revo
luționară.

Organizate și desfășurate în con
textul realizării Frontului. Unic Mun
citoresc, între comuniști, socialiști și 
social-democrați, manifestările poli
tice de la 1 Mai 1939 — unele dintre 
cele mai mari din Europa acelui 
timp — au demonstrat hotărîrea cla
sei muncitoare de a-și consolida 
unitatea de acțiune împotriva peri
colului fascist și de război, pentru 
apărarea, cu orice sacrificii, a in
dependenței, suveranității naționale 
și a granițelor patriei.

Partidul Comunist Român a fost 
inițiatorul și principalul organizator 
și conducător al mișcării de rezis
tență antihitleristă a poporului ro
mân, expresie a consensului națio
nal de luptă al tuturor forțelor re
voluționare, democratice, patriotice 
din România, care va chezășui iz- 
bînda istoricului act al renașterii 
noastre naționale de Ia 23 August 
1944.

în comunicarea „PARTIDUL CO
MUNIST ROMAN, CONDUCĂTO
RUL LUPTEI POPORULUI RO
MAN PENTRU ÎNFĂPTUIREA 
REVOLUȚIEI DE ELIBERARE SO
CIALA ȘI NAȚIONALĂ, ANTIFAS
CISTĂ ȘI ANTI IMPERIALISTĂ DIN 
AUGUST 1944. CONTRIBUȚIA 
POPORULUI ȘI A ARMATEI RO
MÂNE LA ZDROBIREA FASCISMU
LUI. ÎNVĂȚĂMINTELE ISTORICE 
ALE CELUI DE-AL DOILEA RĂZ
BOI MONDIAL", prezentată de ge
neral locotenent Ilie Ceaușescu, ad
junct al ministrului apărării' națio
nale și secretar al Consiliului Poli
tic Superior al Armatei, se spune :

în anii celui de-al doilea război 
mondial, în condițiile interne și in
ternaționale grave în care s-a aflat 
poporul nostru, Partidul Comunist 
Român și-a manifestat eu vigoare ro

lul de catalizator al tuturor energiilor 
naționale și, deși în adîncă ilegalita
te, și-a asumat răspunderea istorică 
de a organiza și conduce lupta for
țelor patriotice, a întregului popor 
român pentru salvarea patriei de la 
catastrofa națională spre care o îm
pingea dictatura militară antonescia- 
nă. La chemarea partidului comunist, 
înțelegînd pe deplin răspunderea pa
triotică ce-i revenea în fața poporului 
și a patriei, armata română, ntună- 
rînd peste un milion de ostași, a de
clanșat, la 23 August 1944, lupta fără 
cruțare împotriva forțelor ocupante 
ale Wehrmachtului. Angajarea Româ
niei, alături de Uniunea Sovietică, 
care a dus greul războiului și a dat 
cele mai mari jertfe, și de celelalte 
forțe ale coaliției antihitleriste, în 
războiul antifascist, într-un moment 
cind soarta acestuia nu. era încă de
cisă, cînd Germania nazistă era de
parte de a fi învinsă, a scurtat cu cel 
puțin șase luni durata războiului și a 
grăbit în mod hotărîtor victoria ar
matelor aliate împotriva Germaniei 
fasciste.

După alungarea tuturor trupelor 
hitleristo-horthyste de pe întreg teri
toriul patriei, ostașii români, cot la 
cot cu ostașii sovietici, au continuat 
să lupte cu eroism, participind activ 
Ja eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei 
și a unei părți din teritoriul Austriei, 
pînă la zdrobirea totală a Germaniei 
hitleriste, la încheierea victorioasă a 
războiului în Europa. Prietenia trai
nică româno-sovietică, a spus vorbi
torul, cimentată în focul luptei împo
triva dușmanului comun — nazismul 
german — s-a ridicat pe trepte tot 
mai înalte în anii construcției socia
liste, Uniunea Sovietică avînd în po
porul român un prieten sincer și de 
nădejde în orice situație.

Armata română a străbătut prin 
lupte grele peste 1 700 km, de la țăr
mul Mării Negre pînă în Podișul 
Boemiei, a eliberat peste 3 800 de lo
calități, între care 53 de orașe, a for
țat 12 cursuri de apă, a escaladat cir
ca 20 masive muntoase mai impor
tante, provocînd inamicului pierderi 
mari ce echivalează, cu efectivele a 
15 divizii ale Wehrmachtului. Pentru 
obținerea acestor succese, ea a an
trenat în lupte circa 540 000 de ostași 
și ofițeri, din care s-au jertfit apro
ximativ 170 000, Contribuția econo
mică a națiunii române, s-a ridicat 
la 1 miliard 120 de milioane de dolari 
(valuta anului 1938), adică cel puțin 
de 4 ori veniturile bugetului țării din 
anul 1938.

Numeroase personalități de frunte 
ale coaliției Națiunilor Unite, inclu
siv participanți la Conferința de 
pace de la Paris, au apreciat că, prin 
efectivele militare pe care le-a avut 
pe front și prin forțele materiale și 
umane mobilizate pentru susținerea 
războiului antifascist, România a 
ocupat locul al patrulea în .rindul Jă- 
rilor care au contribuit la înfrîngerea 
Germaniei hitleriste, după Uniunea 
Sovietică, Statele Unite ale Americii 
și Anglia.

Marile pierderi de vieți omenești, 
care în timpul celei de-a doua con
flagrații mondiale a secolului XX 
s-au ridicat la aproximativ 50 de mi
lioane de morți (militari sau civili), 
ca și uriașele distrugeri de bunuri 
materiale au ilustrat elocvent nece
sitatea imperioasă pentru toate po
poarele lumii, pentru toate forțele 
iubitoare de pace de pretutindeni de 
a acționa ferm, astfel incit un ase
menea flagel să nu mai fie posibil 
niciodată.

în comunicarea „PARTIDUL 
COMUNIST ROMÂN — INIȚIATO
RUL ȘI ORGANIZATORUL LUPTEI 
TINERETULUI PENTRU APĂRA
REA INDEPENDENTEI NAȚIONA
LE A ȚĂRII. ÎMPOTRIVA FASCIS
MULUI ȘI RĂZBOIULUI, PENTRU 
ÎNFĂPTUIREA REVOLUȚIEI ȘI 
CONSTRUCȚIEI SOCIALISMULUI 
ÎN ROMĂNÎA". prezentată de tova
rășul Dinu Drăgan. secretar al C.C. 
al U.T.C., ee spune :

încă de la Congresul din mai 1921, 
Partidul Comunist Român s-a ocu
pat stăruitor de formarea și edu
carea tineretului în spiritul princi
piilor comuniste, de asigurarea inte
grării sale conștiente în activitatea 
revoluționară.

Participarea activă a tineretului 
la marile acțiuni ale proletariatului 
din februarie-martie 1933 a consti
tuit o confirmare a creșterii capaci
tății de mobilizare a organizațiilor 
U.T.C. realizată sub directa condu
cere a partidului. Este perioada în 
care începe să se afirme personali
tatea de militant revoluționar a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Aflat 
în rîndurile U.T.C. înainte de a îm
plini vîrsta de 15 ani. remarcîndu-se 
din anii fragezi ai tinereții prin dă
ruirea sa față de idealul luptei revo
luționare conduse de partidul comu
nist, prin orizontul său politic și ca
pacitatea organizatorică, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost desemnat 
să reprezinte tineretul democrat din 
Capitală în conducerea Comitetului 
Național Antifascist.

Ulterior. în condițiile intensei ac
tivități pentru reorganizarea Uniunii 
Tineretului Comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. prin exemplul 
neobositei sale munci politice in 
fruntea comisiei de reorganizare, a 
adus o contribuție fundamentală la 
refacerea structurilor organizației 
revoluționare a tineretului comunist, 
la mobilizarea tuturor energiilor 
acestuia în numele idealurilor no
bile ale luptei împotriva fascismului 
și a războiului, pentru apărarea in
dependenței naționale și a integri
tății teritoriale a patriei.

Din primele zile ale eliberării, 
partidul a încredințat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sarcina de maro 
răspundere de a fi în fruntea Uniu
nii Tineretului Comunist. Acționînd 
cu inepuizabil elan și pasiune revo
luționară, cu un puternic simt al 
realității și dezvoltat spirit organiza
toric, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o contribuție remarcabilă la 
mobilizarea tineretului pentru înfăp
tuirea obiectivelor luptei revoluțio
nare a poporului român.

După 23 August 1944 — îndeosebi 
după Congresul al IX-lea al P.C.R., 
sub impulsul și cu contribuția direc
tă, hotărîtoare a secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — a fost elaborată con
cepția despre rolul, răspunderile și 
atribuțiile tineretului în societatea 
socialistă, despre caracterul si func
țiile Uniunii Tineretului Comunist în 
sistemul nostru social-politic.

Integrindu-se în frontul larg al 
muncii, acolo unde se hotărăsc pre
zentul și viitorul patriei, tînăra ge
nerație răspunde cu cinste, la cote 

tot mai înalte de exigentă comu
nistă, încrederii acordate de partid, 
cerințelor actuale și de perspectivă 
ale societății românești.

în comunicarea intitulată „EPOCA 
INAUGURATĂ DE CONGRESUL AL 
IX-LEA AL P.C.R., EPOCA CELOR 
MAI MĂREȚE ÎMPLINIRI DIN IS
TORIA POPORULUI ROMÂN", pre
zentată de tovarășul Dumitru Ghișe, 
prorector la Academia „Ștefan 
Gheorghiu", se menționează că vic
toria împotriva fascismului a repre
zentat, în derularea cursului istoric, 
unul din acele momente faste care a 
adus omenirii, printr-o încleștare de 
forte necunoscute pînă atunci, lumi
na ‘libertății și democrației, posibi
litatea omului de a-și croi o exis
tență socială cu adevărat umană, mai 
bună și mai dreaptă. Istoria pro
priului nostru popor este o ilust&re 
vie a posibilităților istorice' construc
tive pe care națiunea noastră și le-a 
dobîndit prin înfăptuirea,'acum patru 
decenii, a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă.

în acest proces istoric. Congresul 
al IX-lea al partidului a reprezentat 
un moment de răscruce. Tot ce s-a 
înfăptuit în acest răstimp, citi cind în 
fruntea partidului se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, poartă pecetea 
puternicei sale personalități, a gin- 
dirii sale revoluționare, cutezătoare 
și originale. Puternica dezvoltare a 
întregii economii naționale, avînd în 
centru creșterea forțelor de produc
ție, făurirea noilor relații de. produc
ție și sociale au dus la transforma
rea revoluționară a structurii de 
clasă a societății românești, la înflo
rirea științei si învătămintului, a 
culturii în ansamblul său.

Sub directa îndrumare a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, a fost alcătuit si adoptat 
Programul-directivă de cercetare ști
ințifică, dezvoltare tehnologică și de 

< introducere a progresului tehnic, în 
perioada 1981—1990 și direcțiile prin
cipale pînă în anul 2000, program 
care este menit să conducă la mo
dernizarea întregii economii. în pas 
cu rezultatele cele mai noi ale știin
ței și tehnicii contemporane, la acce
lerarea procesului de trecere la o 
calitate nouă, superioară a pro
ducției.

Pentru fiecare dintre noi. ca șl 
pentru o lume întreagă, care cunoaș
te cit de cit evoluția .României, din 
acești din urmă douăzeci de ani, a- 
ceastă perioadă — pe care cu îndrep
tățită mindrie poporul nostru o nu
mește „Epoca Ceaușescu" — repre
zintă etapa cea mai bogată în împli
niri din istoria patriei noastre.

în comunicarea prezentată pe 
tema „ROLUL ROMÂNIEI. ĂL 
PREȘEDINTELUI NICOLAE 

''CEAUȘESCU ÎN UNIREA TUTUROR 
//FORȚELOR PENTRU CREAREA 

UNUI CLIMAT DE PACE,,COO)?E-. 
RARE ‘ ȘI ÎNȚELEGERE . ÎNTRE 
TOATE STATELE LUMII", tovarășul 
Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Exter
ne, a arătat :

în concordanță dialectică cu poli
tica internă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
Partidul Comunist Romșn, România 
socialistă au desfășurat și desfășoa
ră, sub conducerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, o vastă activitate 
pe plan mondial, pornind de la ade
vărul că socialismul și pacea sînt 
de nedespărțit, că însăși înfăptuirea 
planurilor cutezătoare, de ridicare a 
patriei pe culmile civilizației și pro
gresului, este strîns legată de ex
tinderea colaborării și cooperării cu 
celelalte state, de asigurarea păcii, 
libertății și independenței tuturor 
popoarelor.

Ideile teoretice, punctele de ve
dere originale elaborate, în peri
oada care a trecut de la Congresul 
al IX-lea, de către secretarul gene
ral al partidului privind raporturile 
internaționale, mai ales cele referi
toare la caracteristicile epocii con
temporane ; principiile relațiilor din
tre state ; rolul națiunilor ; respec
tarea suveranității și independenței 
naționale ; înfăptuirea dezarmării, și 
în primul rind a dezarmării nuclea
re ; democratizarea vieții interna
ționale ; unitatea mișcării comuniste 
și muncitorești, a tuturor forțelor 
progresiste ; rolul popoarelor, al ma
selor în lupta pentru dezarmare și 
asigurarea păcii — au dat o orien
tare științifică și deosebit de dina
mică activității internaționale a 
României.

Analizind fenomenele care au loc 
în viața internațională, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază că 
omenirea este confruntată cu proble
me deosebit de grele și complexe, 
în primul rînd cele generate de 
escaladarea cursei înarmărilor, a 
înarmărilor nucleare. Acestea au 
făcut să crească pericolul de 
război, care amenință întreaga ci
vilizație umană, pacea, viata popoa
relor, viitorul planetei. în aceste 
condiții, meritul istoric al președinte
lui Nicolae Ceaușescu este acela de 
a fi evidențiat că problema funda
mentală a epocii contemporane este 
oprirea cursei înarmărilor, și în pri
mul rînd a celor nucleare, trecerea 
la. dezarmare și asigurarea unei păci 
trainice în lume.

Vorbitorul a relevat larga aprecie
re de care se bucură pe arena mon
dială acțiunile constructive întreprin
se de România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu.

în perioada care a trecut de la 
Congresul al IX-lea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
peste 200 de vizite oficiale în țări de 
pe toate continentele. Totodată, au 
vizitat România peste 300 șefi de sta
te și de partide, de guverne și par
lamente.

Convorbirile șl documentele sem
nate cu aceste prilejuri se înscriu ca 
importante acte de politică externă, 
atît pe plan bilateral, cît și multila- 
.teral, care promovează concepția ro
mânească asupra soluționării proble
melor internaționale, contribuie la 
stimularea eforturilor în vederea u- 
nor acțiuni unite ale popoarelor, ale 
maselor populare, pentru a impune 
colaborarea, cooperarea, dezarmarea, 
destinderea și pacea.

La încheierea lucrărilor sesiunii, 
Intr-o atmosferă însuflețitoare, de 
puternică vibrație patriotică, parti
cipant» adresat o telegramă Co
mitetului Central al partidului, to
varășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România,

TELEGRAMA adresată 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

40 de ani de la victoria asupra fascismului 
României la războiul antifascist"

(Urmare din pag. I)
pide a armatelor sovietice și a dus la zdrobirea dis
pozitivului militar al Germaniei naziste în această 
parte a Europei. Aceasta a scurtat cu cel puțin 6 luni 
durata războiului, a grăbit în mod hotărîtor victoria 
armatelor aliate Împotriva Germaniei fasciste.

Răspunzind chemării Partidului Comunist Român 
„Totul pentru front, totul pentru victorie !“, poporul 
român, ostașii români au luptat cu eroism, alături de 
cei ai armatei sovietice, pentru eliberarea deplină a 
teritoriului țării noastre și, apoi, a Ungariei, Ceho
slovaciei și a unei părți din Austria, pînă ia victoria 
finală asupra fascismului.

Prin efectivele militare pe care le-a avut pe front, 
precum și prin forțele materiale și umane mobilizate 
pentru susținerea războiului antifascist, România a 
ocupat, așa cum au apreciat numeroase personalități 
de frunte ale Coaliției.Națiunilor Unite, inclusiv parti
cipanți la Conferința de pace de la Paris, locul al 
patrulea în rindul țărilor Care au contribuit la înfrînge
rea Germaniei hitleriste..

în aceste aprige bătălii pentru zdrobirea celui mai 
feroce dușman al civilizației și umanității s-a cimentat 
puternic frăția de arme româno-sovietică, s-au pus 
bazele prieteniei și solidarității dințre popoarele român 
și sovietic, care în anii construcției socialiste s-au 
dezvoltat continuu.

în lucrările sesiunii s-a subliniat faptul că poporul 
român cinstește și dă o înaltă apreciere contribuției 
hotăritoare a Uniunii Sovietice — care a purtat pe 
umerii săi greul războiului și a dat cele mai mari 
jertfe — Ia zdrobirea mașinii de război hitleriste, in 
lupta coaliției antihitleriste.

Ziua victoriei a găsit armata română puternic anga- 
. jată, alături de celelalte forțe ale coaliției antifasciste, 
în lupta desfășurată pentru zdrobirea definitivă a 
hitlerismului. Armata română s-a întors de pe front 
ca o armată biruitoare și a trecut pe sub Ârcul de 
Triumf cu steagurile de luptă acoperite de glorie, cu 
conștiința că și-a făcut cu» prisosință datoria față de 
patrie, dobîndindu-și recunoștința binemeritată a po
porului nostru, a întregii umanități.

Participant» la sesiune, evidențiind concluziile ce 
trebuie trase din împrejurările și cauzele care au dus 
la declanșarea celui de-al doilea război mondial, în
vățămintele istorice ce se desprind, au subliniat cu 
tărie necesitatea ca, în condițiile actuale, ale încordării 
grave din viața internațională, popoarele lumii să 
acționeze unite, cu fermitate pentru a bara cursul 
periculos al evenimentelor spre confruntare și război, 
pentru a salvgarda pacea și a asigura dreptul la viață, 
la existență al popoarelor.

Cu îndreptățită mîndrie patriotică, participant!! la 
sesiune au relevat faptul că aniversarea a 40 de ani de 
la victoria asupra fascismului are loc în anul cînd se 
împlinesc două decenii de la Congresul al IX-lea al 
partidului, care a deschis perioada cea mai luminoasă 
și mai bogată în realizări din istoria multimilenară a 
României, perioadă care a intrat în conștiința între
gului nostru popor drept „Epoca Ceaușescu". Această 
epocă eroică, marcată strălucit de activitatea și per
sonalitatea dumneavoastră, mult stimate și iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, care slujiți cu devotament 
nețărmurit, cu clarviziune și eroism interesele supre

La Muzeul de istorie a partidului 
comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a fost des
chisă, marți, expoziția „40 de ani de 
la victoria asupra fascismului — con
tribuția României la războiul antifas
cist". Imagini fotografice, documente 
și obiecte de epocă, cărți, extrase din 
presa timpului, lucrări de grafică 
militantă marchează în acest cadru 
expozițional evenimentul istoric de 
la 9 Mai, cînd întreaga omenire pro
gresistă sărbătorește împlinirea a pa
tru decenii de la victoria asupra fas
cismului, care a deschis o nouă eră în 
lupta popoarelor de pretutindeni 
pentru libertate, pentru dreptul de 
a-și hotărî de sine stătător soarta, 
pentru o viață pașnică. După cum se 
subliniază pe panoul de deschidere a 
expoziției, poporul român sărbătoreș
te acest glorios jubileu cu legitimă 
mîndrie patriotică, cu sentimentul și 
conștiința datoriei împlinite, prin 
participarea, în a doua parte a răz
boiului, cu toate forțele materiale și 
umane, la uriașa bătălie purtată de 
armatele sovietice și ale întregii coa
liții antihitleriste împotriva celui mai 
mare dușman al libertății și inde
pendenței popoarelor, al păcii și 
progresului tuturor națiunilor.

împlinirea la 9 Mai, printr-o feri
cită coincidență, a 108 ani de la pro
clamarea independenței de stat a 
României, act care a înscris o pagină 
luminoasă in milenara carte a fapte
lor de vitejie ale poporului nostru, 
este marcată de asemenea în expozi
ție. Documente și imagini relevă că 
făurirea statului național unitar ro
mân a fost rezultatul luptei hotărâte, 
de veacuri, a maselor largi populare, 
un act de profundă dreptate națio
nală. Alăturarea celor două mari eve
nimente istorice la 9 Mai — Ziua 
victoriei asupra fascismului și Ziua 
independenței României — ilustrează 
cu strălucire și prin această expoziție 
că întreaga noastră devenire, ca 
neam și țară, s-ă desfășurat cu con
stanță sub semnul idealurilor de li
bertate, unitate și independență na
țională.

în ziua de 7 mal a.c. a avut loc 
simpozionul organizat de Ministerul 
de Interne dedicat celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei asupra fascis
mului și Zilei independenței Roma-, 
niei.

Au participat membri ai Consiliu
lui de conducere și Consiliului poli
tic, ale Ministerului de Interne, ac
tiviști de partid și de stat, generali 
și ofițeri.

Comunicările, susținute de to
varăși din conducerea Ministerului 
de Interne, cadre universitare de Ia 
Academia „Ștefan Gheorghiu", pro
pagandiști ai Comitetului Central al 
P.C.R., au pus in evidență lupta 
dusă de poporul român pentru li
bertate și unitate națională, contri
buția. României la victoria asupra 
fascismului, marile înfăptuiri dobîn- 
dite în cei 40 de ani de viață liberă, 
cu deosebire în ultimele două dece
nii, de cînd jn fruntea partidului șl 
statului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, participanții la simpozion au 
adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, comandantul suprem 
al forțelor armate, în care se spu
ne : „Vă asigurăm, mult Iubite și

me ale națiunii române, cauza păcii și socialismului, 
este dovada vie a conținutului științific, realist și pro
fund umanist al politicii interne și internaționale a 
Partidului Comunist Român, la elaborarea căreia adu
ceți o contribuție hotărîtoare, a deplinei identificări a 
acestei politici cu interesele vitale ale întregului nos
tru popor.

Sesiunea științifică a dat o înaltă apreciere contri
buției dumneavoastră inestimabile, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, la toate prefacerile revoluțio
nare ce au avut loc în țara noastră după Congresul 
al IX-lea al partidului, cînd a fost instituit un sistem 
larg democratic, unic în felul său. care asigură parti
ciparea nemijlocită a tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului, la conducerea socie
tății. Promovarea în întreaga noastră societate a prin
cipiilor umanismului socialist, ale eticii și echității so
cialiste, conceperea unor largi acțiuni ideologice și po
litico-educative au asigurat ridicarea continuă a con
științei politice,' patriotice și revoluționare a tuturor 
celor ce muncesc de la orașe și sate, făurirea omului 
nou, înaintat al orînduirii noastre socialiste, partici
pant conștient la opera. de edificare a socialismului și 
comunismului în România.

In lucrările sesiunii s-au exprimat cele mai alese 
sentimente de gratitudine, de inaltă stimă și prețuire 
pentru contribuția deosebită pe care o aduce tovarășa 
academician doctor inginer Elena Ceaușescu, remar
cabil om politic și de stat, strălucit savant de prestigiu 
internațional,, la edificarea societății socialiste în 
România, la. dezvoltarea și înflorirea continuă a știin
ței, Jnvățămîntului și culturii în patria noastră, la îm
bogățirea tezaurului științific universal cu noi .valori 
ale spiritualității românești.

Cu nețărmurită mîndrie patriotică, participant» la 
sesiune au adus un înalt omagiu activității interna
ționale desfășurate de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, proeminentă 
personalitate a vieții politice contemporane, militant 
de frunte al mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, pentru promovarea unui climat de pace, 
securitate, colaborare între toate statele lumii, pentru 
dezarmare, lichidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, pentru rezolva
rea constructivă, pe calea dialogului, a marilor pro
bleme ale lumii contemporane. în spiritul înaltelor 
principii ale respectării egalității depline în drepturi, 
independentei și suveranității, a neamestecului în tre
burile interne.

Participant» la sesiunea științifică națională dedi
cată omagierii victoriei împotriva fascismului și inde
pendenței de stat a României. în consens cu gindurile 
si voința comuniștilor, ale întregului popor, vă asigură, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
urmind înălțătorul dumneavoastră exemplu de luptă 
si viață, sînt hotărîți să înfăptuiască neabătut politica 
internă și externă a partidului și statului nostru, 
obiectivele stabilite de Congresul al XlII-lea ai parti
dului. să întrețină ca o torță vie flacăra spiritului și 
gîndirii revoluționare, să muncească cu abnegație si 
dăruire patriotică pentru propășirea continuă a patriei 
noastre socialiste, pentru ridicarea ei pe noi culmi de 
progres și civilizație comunistă.

O întreagă secțiune a expoziției 
pune în lumină pericolul fascist pen
tru securitatea popoarelor, constitui
rea in centrul. Europei a unui focar 
războinic ^extrem de periculos pentru 
pacea mondială. în acest context, ex
poziția relevă aspecte definitorii ale 
politicii externe a României de apă
rare a păcii și securității popoare
lor. împotriva pericolului războiului 
și revizionismului. Numeroase docu
mente stau mărturie luptei forțelor 
revoluționare, democratice si patrio
tice, în frunte cu Partidul Comunist 
Român, împotriva pericolului fascis
mului și războiului, pentru apărarea 
independenței și integrității teritoria
le a țării. De pe poziții revoluțio
nare. declarate deschis, Partidul Co
munist Român s-a situat in orice 
moment, prin orientările sale ferme, 
pe coordonatele luptei antifasciste, 
organizind și conducînd ample ac
țiuni de sabotare a mașinii de război 
hitleriste. în multitudinea de măr
turii documentare de epocă se dis
ting, intre altele, cele legate de 
marea demonstrație patriotică, an
tifascistă și antirăzboinică de la 1 
Mai 1939, în organizarea și desfășu
rarea căreia un rol determinant l-a 
avut conducătorul de azi al partidu
lui și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, precum și tova
rășa Elena Ceaușescu. Sînt prezen
tate dovezi grăitoare privind solida
ritatea militantă a poporului român 
cu popoarele care au căzut victime 
ale agresiunii naziste.

Un eveniment cu valoare de 
simbol în cartea istoriei naționale — 
Revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă de la 23 August 1914 — care 
a deschis calea împlinirii idealurilor 
și năzuințelor de dreptate si liber
tate ale poporului român, a cuceririi 
depline a independentei si suverani
tății naționale, a afirmării României 
ca țară liberă și demnă în rindul 
statelor lumii, se integrează armonios 
în structura expoziției. Prin imagini 
și cifre stat evidențiate rînd pe rînd 
idei legate de consecințele militar- 

Simpozion organizat de Ministerul de Interne
stimate tovarășe comandant suprem, 
că, însuflețiți de luminosul dumnea
voastră exemplu de patriot înflăcă
rat, de pasiune și dăruire revolu
ționară, ne vom consacra toate efor
turile, întreaga noastră energie și 
capacitate înfăptuirii neabătute a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului, istoricelor hotă-

Alte manifestări
Comitetul foștilor luptători și ve

teranilor de război împotriva fascis
mului a organizat un simpozion cu 
tema „Participarea României la 
zdrobirea Germaniei naziste".

Referatele prezentate au scos în 
evidență contribuția de seamă a 
României, a armatei române, ală
turi de armatele sovietice și de ce
lelalte forțe ale Națiunilor Unite, la 
victoria asupra fascismului. Au fost 
evocate, cu acest prilej, momente de 
adîncă semnificație în istoria po
porului nostru. Veteranii de război 
— cei care în urmă cu 40 de ani au 
fost combatanți pe frontul antihitle
rist — s-au angajat să contribuie 
cu dragoste și devotament la popu
larizarea. prin activități de educație 
patriotică, revoluționară, a unor pa
gini glorioase din istoria poporului 
nostru, la înfăptuirea politicii inter
ne și externe a partidului și statului 
nostru. (Agerpres) 

strategice și politice ale revoluției 
din August 1944 asupra desfășurării 
celui de-al doilea război mondial, a 
marelui efort economic al poporului 
român în aprigul război antihitlerist. 
Sînt prezentate convingător docu
mente legate de participarea Româ
niei, alături de Uniunea Sovietică, 
care, purtând pe umerii săi greul răz
boiului, a dat cele mai mari jertfe 
Si a avut un rol hotăritor în zdrobi
rea mașinii de război hitleriste, in 
lupta coaliției antihitleriste pentru 
înfrîngerea fascismului. în expoziție 
se prezintă în mod sugestiv că timp 
de aproape nouă luni armata româ
nă, cu un efectiv de peste o jumă
tate de milion de ostași, a luptat cu 
eroism alături de ostașii armatei so
vietice, pentru eliberarea deplină a 
teritoriului tării noastre și apoi a' 
Ungariei, Cehoslovaciei și a unei 
părți a Austriei, pină la victoria fi
nală asupra fascismului. în focul 
acestor lupte s-a cimentat puternic 
frăția de arme româno-sovietică, s-au 
pus bazele prieteniei și solidarității 
dintre popoarele român și sovietice, 
care în anii construcției socialiste 
s-au dezvoltat continuu.

Despre ecoul internațional al parti
cipării României în războiul antifas
cist vorbesc o serie de extrase’ de 
presă, alte mărturii documentare ale 
timpului, selectate și prezentate pe 
larg in expoziție.

Epoca pe care o trăim astăzi este 
o încununare a luptei pentru liber
tate, independență și progres social 
a poporului român. Este perioada 
celor mai profunde prefaceri din is
toria României, epocă înfloritoare pe 
care cu mîndrie o numim „Epoca 
Ceaușescu". Acesta este și genericul 
sub care expoziția, prin bogatul 
său conținut imagistic, prin profun
dul mesaj patriotic și revoluționar, 
prezintă o imagine edificatoare a 
dezvoltării contemporane a Româ
niei, a patriei noastre socialiste, li
bere și prospere, pentru care au 
luptat și s-au jertfit atitea generații 
de eroi.

(Agerpres)

rîri ale celui de-a! XlII-lea Con
gres al partidului, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru apăra
rea independenței, suveranității si 
integrității patriei, muncii pașnice Și 
creatoare a poporului român, a va
lorilor fundamentale ale societății 
noastre socialiste".

(Agerpres)

La Asociația de drept internațio
nal și relații internaționale s-a des
fășurat. marți, un simpozion dedicat 
celei de-a 40-a aniversări a victo
riei asupra fascismului și Zilei in
dependentei României.

în comunicările prezentate a fost 
reliefată contribuția României, ală
turi de Uniunea Sovietică, de cele
lalte forte ale Națiunilor Unite, la 
înfrîngerea totală a Germaniei hitle
riste.

Lucrările simpozionului au scos 
cu pregnantă în evidentă politica ex
ternă de pace și colaborare pro
movată de România, de președintele 
Nicolae Ceaușescu, bazată pe prin
cipiile egalității, independentei, su
veranității și neamestecului in tre
burile interne.

(Agerpres)
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/PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
% — conducătorul luptei poporului pentru libertate

și independență națională, pentru socialism
De 64 de ani, ziua de 8 Mai s-c incrustat in cartea patriei cu 

slova de aur a marilor acte de istorie, lucrările congresului în
ceput in mai 1921, „cind dădeau cireșii în floare", consfințind fău
rirea gloriosului nostru partid comunist, sub conducerea căruia 
poporul romăn avea sa dea o nouă strălucire îndelungatelor sale a 
tradiții de luptă revoluționară. Avind mereu în frunte comuniștii, 
oamenii muncii din țara noastră au purtat ample și viguroase 
bătălii pentru dreptate și libertate socială, au reușit să înlăture 
vechile și nedreptele alcătuiri politice, să instaureze pe pămintul 
patriei societatea socialistă. Prin întreaga sa luptă, partidul s-a 
dovedit purtător de flamuri al vrerilor și năzuințelor întregului 
popor, forța politică aptă să organizeze și să mobilizeze marile 
lui energii, nesecatele lui resurse revoluționare, să-l conducă 
spre izbinda dreptelor sale aspirații - o viață mai bună, un 
edificiu social clădit pe principiile egalității și dreptății, o țară 
a libertății și demnității omului și poporului.

Așezată in filele calendarului alături de o altă zi cu adinei 
ecouri în inimile românești - 9 Mai - Ziua Independenței 
României, Ziua Victoriei asupra fascismului - ziua de 8 Mai 
relevă, și prin această coincidență simbolică, un adevăr defini
toriu al existenței și luptei partidului nostru. Anume acela că 
Partidul Comunist Român a fost organizatorul și conducătorul 
luptei antifasciste a poporului român, forța care, cu hotârire și 
consecvență, s-a situat în fruntea bătăliilor pentru apărarea 
independenței și integrității teritoriale a patriei, grav amenințată 
de fascism; după cum partidul comunist a fost inima rezistenței 
antihitleriste în grelele împrejurări ale dictaturii militaro-fasciste 
și ale războiului antisovietic, făurarul larg cuprinzătoarei coaliții 
de forțe naționale patriotice, antifasciste care a chezășuit 
biruința glorioasei revoluții din August 1944 ; după cum, in anii 
de după eliberare, partidul a fost marele strateg al muncii 
eroice a poporului pentru edificarea societății socialiste.

în pagina de față am ales, din mulțimea izvoarelor documen
tare de epocă, mărturii grăitoare ce aduc spre noi, cei de azi, 
tumultul dîrzei lupte desfășurate, sub conducerea partidului 
comunist, de oamenii muncii din țara noastră pentru dreptate și 
libertate socială, împotriva fascismului, pentru apărarea demo
crației, libertății și integrității patriei, pentru socialism. 26 MAI 1984: Canalul Dunăre — Marea Neagră, strălucită ctitorie a „Epocii Ceaușescu", mărturie a forței de creație, victorie măreață a muncii eroic a poporului român

„CHEMĂM LA ORGANIZARE TEMEINICĂ 

Șl LUPTĂ NEȘOVĂITOARE"
„Chemăm la organizare te

meinică și luptă neșovăitoare'*.  
Aceste cuvinte desprinse din 
apelul Comitetului Național An
tifascist adresat tării în iulie 
1933 rezumă cu exactitate două 
dintre comandamentele majore 
cărora partidul le-a subsumat 
eforturile și munca sa în pe
rioada interbelică și cu deose
bire după instaurarea hitleris- 
mului la cirma Germaniei in 
1933. Organizare temeinică si 
luptă neșovăitoare cerea parti
dul. dovedind o profundă înțe
legere a gravului pericol pe 
care fascismul îl reprezenta la 
adresa libertății .și demnității 
popoarelor, a păcii în lume: 
Așa cum se sublinia în Scri
soarea C.C. al P.C.R. adresată 
conducerii P.N.Ț. in ianuarie 
1936 :

..Independența toporului 
român este amenințată de 
statele din blocul fascist, cen
tral european, zis bloc revi
zionist, format sub hegemo
nia imperialismului german. 
In caz de victorie, blocul fas
cist va șterge tara noastră de 
pe harta Europei".

Demascind ideologia fascistă 
Întemeiată pe ura de rasă și 
de om, pericolul pe care îl con
stituia fascismul pentru pacea lu
mii, pentru unitatea și indepen
denta națională a popoarelor, 
mobilizînd masele la acțiune, 
partidul a chemat totodată Ia 
luptă împotriva exploatării și 
asupririi, pentru libertate și 
dreptate socială, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă. 
Stau mărturie consecventei cu 
care a militat în acest sens nu 
numai paginile a zeci și zeci de 
manifeste și documente de 
partid, nu numai filele sutelor 
de ziare legale sau ilegale, edi
tate sau influențate de partid in 
acei ani. ci și numeroasele or
ganizații de masă pe care le-a 
făurit, spre a activiza, prin in
termediul lor, largi pături și ca
tegorii sociale. Istoria retine 
înainte. de toate rodnica activi
tate pe care a desfășurat-o in 
acest sens Comitetul National 
Antifascist, pe care partidul l-a 
conceput ca pe o organizație 
larg cuprinzătoare, aptă să mo
bilizeze un amplu evantai de 
forte social-politice si să con

„COMUNIȘTII VOR LUPTA CU ARMA 
IN MINĂ IN PRIMELE RlNDURI"

Compromisul de la Miinchen 
din toamna anului 1938 a încu
rajat tendințele agresive ale 
Reichului nazist și ale acolitilor 
săi, a constituit o imensă primă 
de încurajare pentru statele re
vizioniste. Independenta tării 
era grav primejduită. Analizind 
stările de lucruri de atunci, 
partidul comunist avertiza prin 
glasul „Scânteii" ilegale din 25 
noiembrie 1938 :

„Nori grei se string deasu
pra țării noastre. Existența 
ei liberă este amenințată. 
Partidul nostru nu va cruța 
nici o sforțare, nici o jertfă, 
pentru a stringe laolaltă 
muncitorimea și a porni in 
fruntea ei Ia unirea tuturor 
forțelor dornice să apere 
pacea si independenta Româ
niei".

Și. ca de atîtea ori de-a _ lun
gul istoriei, glasului românilor 

,i s-a alăturat cel al oamenilor 
muncii de alte naționalități, do
vedind încă o dată că aceleași 
erau aspirațiile, aceeași voința. 
Intr-o scrisoare adresată in pri
măvara lui 1939 primului mi
nistru al României de către 
muncitori, meseriași, agricultori 
și cărturari din Cluj se spunea: 

..Convingerea noastră fer
mă este că față de pericolul 
comun. maghiarimea din 
țară trebuie să-și spună cu
vin tul răspicat, clar si fără 
șovăire in interesul solidari
tății comune".

Primăvara anului 1939 a înscris, 
totodată, in istorie o viguroasă 
acțiune antifascistă și antirăz
boinică a clasei noastre munci
toare. o bătălie revoluționară cu 
un puternic impact asupra con
științelor țării, cu un larg ecou 
internațional: marea demonstra
ție muncitorească de 1 Mai — 
ilustrare a puternicei stări de 

ducă la scară națională bătălia 
împotriva fascismului. Prin ac
tivitatea acesteia, mișcarea an
tifascistă a căpătat o temeinică 
structură organizatorică, fiind 
antrenați la acțiune deschisă 
zeci și sute de mii de oameni : 
muncitori, țărani, intelectuali, 
meseriași și funcționari, tineri 
și virstnici, femei și bărbați.

Vor rămîne in istorie ca 
mărturii ale patriotismului co
munist eforturile consecvente 
ale partidului de a edifica fron
tul popular antifascist care să 
unească pe platforma împotrivi
rii fată de fascism, pentru 
apărarea democrației și păcii, a 
neatirnării țării, toate forțele 
sănătoase ale neamului. Ma
nifestul C.C. al P.C.R.. din oc
tombrie 1934. îndemna vibrant :

„Calea fascismului trebuie 
barată prin acțiunea unită a 
tuturor celor ce muncesc — 
iată lozinca noastră ! Susți
neți cu toții eforturile unită
ții de luptă și treceți fără 
zăbavă la alegerea pretutin
deni de comitete de front 
unic. manifestind*cu  putere 
voința voastră de acțiune 
unită contra fascismului, 
războiului (...)“.

O chemare stăruitor repetată 
de partidul comunist, care a gă
sit viu ecou in conștiința celor 
pentru care patria reprezenta 
supremul bun, care înțelegeau 
că drepturile și dreptățile ei se 
pot apără prin acțiune, prin 
luptă. Stau mărturie acestui 
fapt acordurile de front popular 
semnate# înspre sfîrșitul lui 1935 
la București. Băcia și Tebea, 
între Frontul plugarilor. Blocul 
Democratic,. Madosz și Partidul 
Socialist, uriașele mitinguri și 
demonstrații antifasciste și anti
războinice, precum cele de la 24 
și 31 mai 1936, în această ultimă 
zi demonstrind în întreaga țară 
peste o jumătate de milion de 
oameni, dintre care peste o sută 
de mii la București. Lozincile 
înscrise pe mari .pancarte ..Jos 
fascismul, jos dușmanii tării !“. 
..Democrația nu poate fi ucisă 
ca un simplu pieton" reprezen
tau înseși simțămintele'cele mai 
profunde ale mulțimilor mun
citoare. ale întregului ponor ro
măn.

spirit antifasciste a oamenilor 
muncii din țara noastră, a hotă- 
rîrii lor de a apăra granițele 
amenințate de revizionism, de a 
asigura libertatea si integritatea 
patriei.

Reușita politică a marii de
monstrații de la 1 Mai 1939 se 
datorează conlucrării militanți- 
lor comuniști, socialiști si social- 
democrați. participării, umăr la 
umăr, a muncitorilor, fără deo
sebire de apartenență politică. 
Tocmai de aceea, această vi
guroasă acțiune revoluționară a 
constituit o mare lecție despre 
forța unității muncitorești ca 
temelie a>unității tuturor forțe
lor antifasciste, patriotice. un 
îndemn la înzecirea eforturilor 
în vederea înfăptuirii unității 
de voință și acțiune a clasei 
muncitoarei îmbinarea luptei 
pentru drepturi și libertăți de
mocratice, pentru o viață mai 
bună, cu lupta împotriva fascis
mului este demonstrată deopo
trivă de împletirea patriotismu
lui fierbinte al comuniștilor cu 
solidaritatea militantă interna
țională — trăsături de relief ale 
întregii activități a partidului.

Din perspectiva anilor, con
tribuția de seamă a tânărului 
militant comunist Nicolae 
Ceaușescu la pregătirea și desfă
șurarea demonstrațiilor din 1939 
ne apare ca o strălucită expre
sie a atitudinii și . luptei sale 
consecvente împotriva fascismu
lui și a războiului promovat de 
acesta. Atitudine și luptă puter
nic ilustrate în rodnica activita
te depusă in acei ani în condu
cerea Comitetului Național- 
Antifascist, in munca pentru 
antrenarea tinerilor la acțiune 
antifascistă hotărîtă. în compor
tamentul demn în procesul de la 
Brașov, intentat de autorități, 
proces pe care l-a transformat

1 MAI 1939 : Oamenii muncii demonstrează pentru drepturi democratice, 
pentru o viață mai bună, împotriva fascismului și războiului

într-o tribună de la care a răs- 
pîndit chemările partidului la 
vigilență, la unirea forțelor pa
triotice. Atitudine și luptă con
firmate în perioada. următoare, 
în vremea războiului antihitle
rist. cind a militat cu consec
ventă pentru ca tinerii să-și 
așeze întreg elanul și puterea 
de dăruire în slujba frontului 
antihitlerist, a edificării, unei 
Românii noi, libere, democrati
ce. socialiste. Atitudine si luptă 
care astăzi este viu ilustrată de 
repetatele chemări adresate for
țelor progresiste, opiniei publi
ce internaționale de a-si spori 
vigilenta față de orice manifes
tări ale neofascismului. de a-și 
uni puterile și energiile spre a 
salva bunul cel mai de preț al 
zilelor noastre — pacea omeni
rii, dreptul la viată al oameni
lor. al popoarelor. .

Lecția marii acțiuni revolu
ționare de la 1 Mai 1939. în pre
gătirea căreia, alături de to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
remarcat, prin înalte calități de 
dirzenie revoluționară, tinăra 
militantă . comunistă Elena 
Ceaușescu (Petrescu), si-a să
pat adine făgaș în inimi, lumi- 
nind drumul luptei în anii grei 
ce aveau să vină. Astfel, in Re
zoluția Plenarei C.C. al P.C.R. 
din iunie 1939 se arăta că sin
gura cale de salvare era unirea 
tuturor celor care nit voiau să 
vadă tara robită și destrămată :

„P.C.R. trebuie să-și con
centreze toate eforturile 
pentru înfăptuirea grabnică 
a frontului unic, a frontului 
popular antifascist si a unui 
larg front al forțelor patrio
tice care să lupte contra 
agresiunii fasciste, pentru 
stirpirea agenturilor hitle- 
riste".

Starea de spirit antifascistă a 
poporului român și-a aflat o 
puternică expresie in marile de
monstrații desfășurate pe întreg 
cuprinsul țării împotriva Dic
tatului de la Viena. prin care 
din trupul tării fusese smuls 
pămintul românesc al Transil
vaniei de Nord și cedat Unga
riei horthyste. La Cluj: la 1 sep
tembrie 1940, au demonstrat 
4 000 de oameni. La Sibiu, în 
aceeași zi au avut loc două 
manifestații, cei peste două mii 
de oameni purtînd placarde pe 
care scria „Nici o brazda .“, 
.Trăiască Ardealul Românesc! 
La Brașov, șase mii de oameni 
au demonstrat în jurul statuii 
lui. Andrei Mureșanu, făcînd 
solemn legămînt de a nu lăsa 
cotropită nici o palmă de pă- 
mînt românesc. La București 
demonstrațiile au avut loc în 
jurul statuii lui Mihai Viteazul. 
„La Oradea — raportau cercu
rile ambasadei germane — se 
strigă in masă «Jos cu Hitler»". 
La Timișoara demonstrează 
două mii de muncitori ; la Arad 
zilnic muncitorii ies în stradă ; 
la Alba Iulia manifestează 300 
de tineri muncitori de la uzi
nele din Cugir.

Izolată, cu teritoriul ciuntit, 
România a fost împinsă alături 
de Reichul nazist și tîrîtă îm
potriva voinței poporului său în 
războiul antisovietic. începea 

cea mai tragică perioadă din 
iștoria poporului român, anii in 
care țara a fost adusă pe mar
ginea prăpastiei. începea, tot
odată, o epocă de luptă, de re-

„DEZROBIREA, 
SE DOBlNDESC

„Salvarea stă în propriile 
voastre miini, (...). dezrobirea și 
libertatea se dobindesc prin 
luptă". Aceste cuvihte ale unui 
manifest comunist din ianuarie 
1941 luminează concepția care a 
condus activitatea depusă de 
partid în anii dictaturii anto- 
nesciene. Anume că poporul nu 
trebuia să aștepte să-i fie dă
ruită eliberarea, aceasta trebuia 
să fie rodul luptei și străduin
țelor sale. Arătînd cu limpezima 
calea luptei, comuniștii au fost 
cei care s-au aflat statornic in 
fruntea acesteia.. împotrivirea 
față de hitlerism a dobindit in 
România, sub conducerea parti
dului, caracterul unei mișcări 
populare la scară națională, 
în această luptă poporul ro
mân a dat grele jertfe. în 
timpul dictaturii antonescie- 
ne au fost arestați și ju
decați 11 000 de luptători an
tifasciști, verdictele insumînd 
zeci de mii de ani de închisoa
re sau muncă silnică. Au fost 
pronunțate peste 300 de con
damnări la moarte. In Transil
vania de nord, aflată sub căl- 
cîjul lui Horthy. circa 170 000 de 
persfiane au fost trimise în la
găre, dintre care mai mult de 
o sută dte mii au fost extermi
nați.

Va rămîne înscrisă, deopotri
vă. în filele istoriei acțiunea 
consecventă, stăruitoare a parti
dului nostru comunist pentru 
coalizarea tuturor forțelor po
litice naționale, antifasciste pe 
platforma luptei pentru salva
rea țării de la o catastrofă na
țională. încă în Circulara C.C. 
al P.C.R. din 8 . iulie 1941, parti-

PAGINI EROICE IN NOUL TIMP AL ȚĂRII
La 23 August 1944, Partidul 

Comunist Român pășea din nou 
în deplină legalitate. Aureolat 
de o întreagă istorie de eroice 
lupte revoluționare în slujba 
telurilor supreme ale poporului, 
de contribuția sa hotărîtoare la 
pregătirea și desfășurarea glo
rioasei insurecții românești. In. 
spiritul tradițiilor sale de luptă, 
partidul s-a adresat țării in că 
din primul moment al revolu
ției. chemipd poporul să-și în
zecească energiile, să-și uneas
că puterile pentru ca patria să 
înainteze pe noul făgaș deschis 
atunci istoriei sale.

Răspunzînd chemării partidu
lui. întregul popor s-a înregi
mentat în luptă, fiecare român 
socotindu-se un soldat in slujba 
cauzei libertății patriei. Luptînd 
cu înalt spirit de abnegație, 
avind largul concurs al forma
țiunilor patriotice de luptă, al 

zistență antihitleristă. In cursul 
căreia partidul nostru comunist 
avea să înscrie în istoria sa noi 
pagini de strălucit eroism, de 
vibrantă dragoste de țară.

LIBERTATEA
PRIN LUPTĂ"

dul stabilea ca obiectiv funda
mental al acțiunii militanților 
săi realizarea unității de luptă 
a poporului.

în acest spirit, în Platforma- 
program din 6 septembrie 1941 
partidul propunea tuturor celor 
cărora soarta țării, viitorul po
porului le erau aproape de ini
mă un program limpede de ac
țiune în care erau înscrise ce
rințele vitale ale acelui mo
ment, subliniind :

„Partidul Comunist din 
România propune lupta co
mună a tuturor partidelor, 
grupărilor, persoanelor poli
tice și tuturor patriotilor ro
mâni pentru realizarea Fron
tului Unic Național al po
porului român (...) Partidul 
Comunist din România e 
gata să colaboreze cu toate 
partidele, grupările, persoa
nele politice și toți batrioțiî 
români pentru realizarea 
oricărei revendicări din Plat
formă, punind ca singurul 
criteriu al colaborării : ati
tudinea față de ocupanții 
hitleriști, de slugile lor tră
dătoare de țară și de răz
boiul criminal contra Uniu
nii Sovietice".

Un țel urmărit cu pilduitoare 
consecvență de partid, care avea 
să se înfăptuiască treptat, astfel 
incit atunci cînd la 23 August 
1944 s-a declanșat revoluția de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. 
,întregul popor s-a ridicat la 
luptă ca un singur om, însu
flețit de același unic ideal : eli
berarea țării, restaurarea unei 
Românii libere, democratice.

locuitorilor orașelor și satelor, 
ostașii armatei române au cură
țat de inamic în zilele insurec
ției un uriaș teritoriu, au stăvi- fericită".

STRINS UNIȚI IN 1URUL PARTIDULUI, 
AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

- IN LUPTA PENTRU VICTORIA 

CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE
Strălucitele tradiții de luptă 

din anii ilegalității, idealurile 
mărețe ale libertății și dreptății 
sociale, ale independentei na
ționale au fost, slujite cu 
neabătută consecvență de 'parti
dul comunist in noul timp al 
tării. înfruntînd, în numele 

lit ofensivele hitleristo-hor- 
thyste declanșate in inima 
Transilvaniei și in Cimpia de 
vest a țării, luptînd apoi, 
alături de glorioasele armate 
sovietice, pentru eliberarea în
tregului teritoriu al tării. Ar
mata română a participat apoi, 
împreună cu trupele sovietice, 
la eliberarea Ungariei. Ceho
slovaciei și a unei părți din 
teritoriul Austriei, străbătînd un 
lung si greu drum de luptă, 
acoperindu-și de glorie nepieri
toare stindardele.

La chemarea partidului comu
nist. întregul popor si-a concen
trat. deopotrivă, eforturile in 
vederea sprijinirii războiului an

tihitlerist. lozinca „Totul pentru 
front, totul pentru Victorie !“ 
fiind însușită de întreaga na
țiune ca propriul său program 
de muncă și viață.

în'această vastă Încordare de 
energii, clasa muncitoare, cum 
nota un ziar al vremii, „a dat 
dovada celui mai adine simt 
patriotic", muncind, in mine și 
in schele petroliere, in uzine, 
refăcind fabrici și ateliere, spo
rind producția. în primul -rind 
cea pentru necesitățile frontu
lui. înfrîngînd greutăți nenumă
rate. La înălțimea cerințelor 
vremii s-a ridicat țărănimea, 
care a asigurat necesarul de 
produse alimentare pentru front, 
luind totodată parte la refacerea 
căilor de comunicație, la efec
tuarea a numeroase transporturi 
pentru front. Intelectualitatea 
progresistă — ingineri, medici, 
cercetători, scriitori — Si-a pus 
la rîndul său cunoștințele in 
slujba intereselor majore ale 
tării.

Va rămîne înscris, de aseme
nea. în cronica nouă a patriei 
aportul adus la obținerea victo
riei de către tineretul patriei. 
Un .rol hotărîtor in dinamizarea 
energiilor tinerei generații, în 
unirea puterilor ei creatoare l-a 
avut militantul comunist Nicolae 
Ceaușescu, aflat atunci in frun
tea organizației revoluționare de 
tineret. Prezent mereu in pri
mele rînduri ale luptei revolu
ționare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresa tineretului 
vibrantul îndemn :

„Pentru a contribui în 
mod efectiv la război este 
nevoie ca întregul tineret să 
fie mobilizat la lupta pentru 
zdrobirea fascismului. să 
muncească pentru mărirea 
producției. Prima sarcină a 
tineretului este unirea între
gului tineret într-o largă 
mișcare pentru mărirea efor
tului de război, pentru refa
cerea tării, pentru progres. 
Toți tinerii trebuie să se 
considere soldați ai luptei 

“-contra fascismului".
Lupta întregului popor român, 

în frunte cu cei mai buni fii ai 
săi. comuniștii, pentru obținerea 
Victoriei se înscrie ca o mă
reață pagină de istorie, de fier
binte atașament față de cauza 
libertății si independentei pa
triei. de cauza libertății popoa
relor. îndreptățite erau deci cu
vintele cix care ziarul „Scînteia" 
saluta măreața zi de 9 Mai 1945:

„Am contribuit (...) cu 
hotărîre fățișă și sinceră la 
grăbirea ceasului răsplătitor 
pe care îl trăim acum alături 
de întreaga omenire. Partici
păm cu entuziasm la bucuria 
impetuoasă a omenirii, pri
lejuită de victoria militară 
asupra fascismului. Să ne-o 
cistigăm și pe aceea de a 
ne împărtăși din binefacerile 
senine ale păcii, să ne în
cordăm eforturile pentru' a 
zidi o Românie luminoasă și

dragostei de țară, greutăți ce 
păreau adesea insurmontabile, 
descătușînd larg fluviul ener
giilor sale creatoare, poporul 
român a reușit să cicatrizeze 
în scurtă vreme rănile războiu
lui, refăcind fabrici și uzine, 
reconstruind căi de comunicații 

șl poduri, reclădind orașe șl 
sate, sporind necontenit produc
ția. în același timp, la chemarea 
și sub conducerea partidului, 
oamenii muncii au purtat o 
lungă și grea bătălie pentru 
cucerirea puterii politice, pen
tru ca poporul să devină de
ținătorul suprem al puterii, 
reușind să înfrîngă împotrivirea 
forțelor reacționare, sprijinite 
de cercurile imperialiste din 
afară. Vor rămine gravați adine 
în inimi și conștiințe acei ani 
eroici în care, muncind cu în-

23 AUGUST 1945 : Cu simțămîntul datoriei împlinite, 
ostașii români defilează pe sub Arcul de triumf, 

sărbătorind victoria asupra fascismului

zecită energie spre a reface 
economia țării distrusă de răz
boiul și jaful hitlerist, poporul 
român a reclădit practic o nouă 
Românie, democratică, așezind 
trainice temelii orînduirii noi, 
socialiste. Țara a înaintat cu 
pași mereu mai repezi pe 
calea progresului social-econo
mic, dezvoltîndu-se’în ritmuri 
vii puterea industrială a țării, 
celelalte sectoare ale economiei 
naționale, edificindu-se noi ra
porturi sociale, de echitate și 
egalitate.

Cu deosebire în anii care au 
trecut de la istoricul Congres al 
IX-lea. cînd in fruntea partidu
lui a fost ales tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, .s-a inaugurat in via
ta țării o epocă de împliniri 
fără egal, s-au înfăptuit 
cele mai cutezătoare programe 
de dezvoltare economică și so
cială a tării, s-a străbătut un 
drum lung și glorios in sporirea 
neîncetată a avuției naționale, 
întărirea unității națiunii noas
tre socialiste, creșterea bună
stării generale — temelia trai
nică a independenței naționale. 
Prin munca însuflețită a oame
nilor muncii, pe pămintul 
României s-a edificat o țară 
mereu mai mîndră, mai puter
nică, liberă și demnă, dovedin- 
du-se ce uriașe resurse de tă
rie, ce energii sălășluiesc în si
nul acestui popor, ce mărețe 
realizări poate obține o na
țiune care este stăpină pe soar
ta sa.

în toți acești ani, cu consec
ventă neabătută, a continuat 
politica de industrializare socia
listă a țării și, drept urmare, 
au crescut. într-o evoluție deo
sebit de dinamică, forțele de 
producție, s-a asigurat dezvol
tarea armonioasă a tuturor zo
nelor țării, creindu-se astfel 

condițil pentru înălțarea la o 
nouă viață a tuturor așezărilor 
patriei. Dezvoltarea economică 
și-a aliat mereu mai mult, me
reu mai hotărit cuceririle știin
ței și tehnicii contemporane, 
fiind cu stăruință așezată pe 
principiile eficientei economice 
și înaltei competitivități. Pe 
plan social-politic, s-a făurit un 
larg cadru de conducere demo
cratică a societății, oamenii 
muncii — proprietarii și produ
cătorii avuției naționale, bene
ficiarii roadelor muncii lor — 

participînd direct și nemijlocit 
la soluționarea problemelor 
operei de construcție socialistă. 
S-a intărit necontenit unitatea 
de voință și acțiune a tuturor 
fiilor patriei, fără deosebire de 
naționalitate, țara înfațișîndu-se 
astăzi ca o mare și strins unită 
familie. Politica internațională 
a României, inițiativele multi
ple ale țării noastre, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
aflate statornic în slujba pro
movării marilor idealuri ale po
poarelor și soluționării con
structive a marilor probleme ale 
lumii contemporane ău sporit 
necontenit prestigiul României, 
au făcut-o larg cunoscută pre
tutindeni în lume ca țară a pă
cii. a înțelegerii și prieteniei 
între popoare.

Privind de la înălțimea clipei 
de azi treptele urcate în edifi
carea noii orinduiri, poporul le 
asociază strins de lupta și acti
vitatea eroicului său partid co
munist. care in toți acești ani. 
dind o nouă strălucire bogatelor 
sale tradiții revoluționare, a 
acționat neabătut pentru o so
cietate a dreptății și justeței 
sociale, pentru întărirea conti
nuă a independenței și suvera
nității naționale, a unit și mo
bilizat energiile uriașe ale po
porului pentru edificarea unei 
Românii puternice, prospere, li
bere și demne, mamă bună pen
tru toți fiii săi. TocmJ de 
aceea. întreg poporul înconjoa
ră si urmează cu neabătută în
credere partidul, adine convins 
că. sub conducerea partidului, 
strîns unit in jurul secretarului 
său general, avind mereu in 
frunte comuniștii, va urca noi 
și noi trepte spre culmile lumi
noase ale civilizației comuniste.

Pagină realizată de 
Silviu ACRIM
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In spiritul indicațiilor și orientărilor tovarășului nicolae ceaușescu
LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C. C. AL P. C. R.

Un amplu și mobilizator 
program de acțiune 

pentru toți oamenii muncii
După cum s-a anunțat. luni a 

avut loc la C.C. al P.C.R. o con
sfătuire de lucru în cadrul căreia 
au fost examinate rezultatele înde
plinirii sarcinilor de plan pe pri
mele patru luni ale acestui an, 
precum și măsurile ce se impun 
pentru realizarea integrală a preve
derilor planului pe luna mai și pa 
întregul an.

Organizată din . inițiativa to
varășului Nicolae Ceaușescu, con
sfătuirea a ilustrat cu putere. — 
prin analiza exigentă a împlinirilor 
de pînă acum și prin măsurile 
ferme stabilite — locul central pe 
care îl ocupă în cadrul politicii 
partidului nostru problematica eco
nomică, domeniu care constituie 
baza progresului patriei socialiste 
si .a ridicării bunăstării întregului 
popor. Și cu acest prilej, pornind 
de la cunoașterea aprofundată a 
realităților și de la cerințele actuale 
ale dezvoltării economice a tării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a for
mulat sarcini și orientări de o deo
sebită însemnătate, care constituie 
pentru toate organele de partid si 
de stat, pentru toți oamenii muncii 
un amplu și mobilizator program 
de acțiune pentru realizarea inte
grală, la toți indicatorii, a planului 
pe luna mai și pe întreg anul 1985, 
în toate sectoarele de activitate.

Cu deosebire se cuvine relevată 
Indicația dată de secretarul general 
al partidului de a se introduce în 
planul pe luna mai și restanțele 
înregistrate pînă în prezent, astfel 
încît să se acționeze pe baza unui 
plan unic, care să prevadă toate 
sarcinile ce revin fiecărei ramuri 
economice, fiecărei unități în parte, 
în acest context, s-a subliniat ne- 
cesitatea ca ministerele, conduce
rile de întreprinderi să ia măsuri 
hotărîte pentru realizarea în între
gime. la toate sortimentele, a pro

ducției fizice planificate. în mod 
deosebit, secretarul general al parti
dului a indicat să se acționeze cu 
perseverentă pentru Îndeplinirea 
riguroasă a programelor de materii 
prime. în special a celor 'privind 
producția de cărbune, țiței, gaze 
și energie.

O prioritate a priorităților o con
stituie — așa cum s-a accentuat în 
cadrul consfătuirii — realizarea 
integrală, la termenele prevăzute 
în contractele încheiate cu parte
nerii externi și la un înalt nivel 
calitativ, a producției pentru ex
port. în spiritul acestei exigente, 
ministerelor, conducerilor de în
treprinderi le revine sarcina de a 
asigura toate condițiile materiale si 
organizatorice pentru realizarea 
ritmică, zi de zi, a produselor des
tinate exportului si pentru expe
dierea lor neîntîrziată către parte
nerii din străinătate. întrucît numai 
producția livrată și încasată în
seamnă export finalizat.

în concordantă cu cerințele ac
tuale ale dezvoltării economiei na
ționale. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat necesitatea de a se ac
ționa mai energic în fiecare între
prindere. în fiecare ramură eco
nomică pentru realizarea indicato
rilor calitativi, de eficiență., în 
acest cadru s-a evidențiat cerința 
de a se pune un accent deosebit pe 
calitatea produselor, pe ridicarea 
continuă a nivelului lor tehnic și 
calitativ, de a se acorda cea mai 
mare atenție încadrării stricte în 
normele de consum, reducerii in 
continuare a consumurilor de ma
terii prime, combustibil și energie, 
valorificării superioare si bunei 
gospodăriri a resurselor materiale 
și energetice, de a se asigura creș
terea mai intensă a productivității 
muncii, întreținerea și exploatarea 
corespunzătoare a mașinilor, utila
jelor si instalațiilor. Totodată. 

secretarul general al partidului a 
subliniat că respectarea legilor, a 
ordinii și disciplinei, realizarea 
exemplară a sarcinilor de serviciu 
constituie o cerință primordială 
pentru buna desfășurare a întregii 
activități productive.

Din analiza făcută în cadrul a 
consfătuirii s-a desprins, totodată, 
necesitatea concentrării puternice a 
forțelor constructorilor si montori- 
lor în vederea intensificării ritmu
lui de lucru pe șantierele de in
vestiții, recuperării în întregime a 
restanțelor din lunile anterioare și 
punerii în funcțiune la termen a 
noilor obiective și capacități de 
producție prevăzute în plan. în 
acest scop este imperios necesar să 
se acționeze cu fermitate pentru 
organizarea judicioasă a lucrărilor 
pe șantiere, folosirea rațională a 
mijloacelor tehnice și a forței de 
muncă, să se ia măsuri hotărîte 
pentru ca întreprinderile furnizoare 
să livreze' utilajele tehnologice la 
termen și în ordinea prevăzută în 
graficele de montaj.

Așa cum a relevat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cadrul con
sfătuirii, există tot ce este necesar 
pentru ca planul pe luna mai și 
perioada următoare să fie realizat 
în bune condiții. Esențială este 
acum activitatea stăruitoare, ener
gică pentru traducerea în viață a 
sarcinilor și măsurilor subliniate de 
secretarul general al partidului, 
care trebuie să polarizeze atenția 
Si preocupările organelor și organi
zațiilor de partid, conducerilor mi
nisterelor, centralelor și întreprin
derilor. comuniștilor, tuturor oame
nilor muncii, pentru ca zi de zi să 
se obțină în fiecare, unitate rezul
tate Ia nivelul maxim al posibilită
ților. astfel ca planul să fie înde
plinit pretutindeni în mod exem
plar. la toti indicatorii cantitativi 
si de eficientă.

Energie mai multă pentru cerințele economiei
IȘALNIȚA

Preocupare centrală - creșterea
* disponibilității agregatelor

La Consfătuirea de lucru de Ia C.C. al P.C.R. din 6 mai, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, a subliniat cu preg
nantă necesitatea realizării integrale a programului privind producția de 
energie electrică pe 1985, aceasta fiind o condiție hotăritoare pentru ali
mentarea ritmică cu energie electrică a unităților economice din indus
trie și agricultură. Și aceasta se impune cu atil mai mult cu cit in această 
perioadă sporesc cerințele de energie electrică în agricultură, unde tre
buie să funcționeze fără întrerupere sistemele de irigații, mai ales cele 
din sudul țării. Tocmai de aceea este necesar ca în primul rînd centra
lele electrice care funcționează pe bază de cărbune să producă la capa
citatea maximă. Cum se acționează în aceste unități producătoare de 
energic electrică pentru îndeplinirea exemplară a sarcinii pe care o au de 
realizat ? Iată ce ne relatează în acest sens corespondenții ziarului nostru, 
prezenți ieri în două mari termocentrale :

MINTIA-DEVA

Obiectivul imediat: zilnic 1000 MW
Continuînd șirul succeselor dobîn- 

dite, harnicii energeticieni raportea
ză realizarea peste prevederi în acest 
an a 277,5 milioane kWh.
— Acționînd în spiritul măsurilor 

stabilite de Programul adoptat în șe
dința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 9 martie a.c. 
privind realizarea producției de 
energie electrică, precum și al sar
cinilor și orientărilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, date cu prilejul 
recentei consfătuiri de lucru de la 
C.C. al P.C.R., energeticienii noștri 
sînt ferm hotărîți să acționeze cu 
toate forțele pentru creșterea can
tității de energie electrică livrată în 
sistemul energetic național — ne 
declara dr. ing. Florea Bereș, direc
torul tehnic al întreprinderii elec- 
trocentrale Deva. De la începutul 
acestei luni și pînă la data de 14, se 
efectuează revizia tehnică la blocul 
nr. 6. în continuare sînt programate 
revizii și reparații la alte blocuri 
energetice. Efectuarea unor lucrări 
de calitate este preocuparea noastră 
majoră.

într-adevăr, cei mai buni mese
riași, conduși de maiștrii Gheorghe 
Anghel, la reparații turbine. Mircea 
Marc și Gheorghe Cazacu, de la re
parații cazane, Eugen Szerstly, de la 
armături metalice, Gheorghe Dumi- 
trache, Ilie Mănecan și alții, lu
crează cu multă hărnicie și spor la 
efectuarea reviziei de la blocul nr. 

6. Hotărârea lor unanimă este de a 
încheia această lucrare cu două 
zile înainte de termen.

Cu multă intensitate își desfășoară 
activitatea și formația de lucru con
dusă de maistrul Gheorghe Nicolae, 
la repararea a șapte motoare elec
trice de la morile de cărbune. Din
tre acestea, trei vor fi gata la sfîr- 
șitul acestei săptămîni, iar celelalte 
patru pînă la încheierea lunii. Prin 
efectuarea tuturor reparațiilor pla
nificate, puterea energetică Ia ter
mocentrala Mintia-Deva va crește 
cu 100 MW.

— Și noi sîntem mobilizați cu în
tregul efectiv de muncă la efectua
rea reviziilor și reparațiilor în ter
mocentrala Mintia-Deva — ne spu
nea ing.’ Adrian Rovinaru, directo
rul Antreprizei de construcții-mon- 
taj reparații uzine electrice Deva. 
Pe lingă formațiile de lucru anga
jate Ia lucrările din termocentrală, 
mai multi meseriași lucrează la revi
ziile și reparația capitală ce le 
executăm la gospodăria de cărbune.

La termocentrala Mintia-Deva în
tregul colectiv de muncă este an
gajat plenar pentru, a realiza în pe
rioada următoare o creștere a pu
terii energetice în așa fel ca la sfîr- 
șitul execuției acestor lucrări de re
vizii și reparații aici să se atingă 
zilnic o putere de 1 000 MW. (Sabin 
Cerbu, corespondentul „Scînteii").

La Ișalnița s-a făcut o analiză mi
nuțioasă cu privire la, starea fizică a 
fiecărui grup, iar pe această bază 
s-a stabilit un program de lucrări 
pentru creșterea disponibilității agre
gatelor energetice. Comitetul de 
partid, fiecare din cele 12 organi
zații de bază au devenit adevărate 
„state majore" ale întregii activități 
din întreprindere.

— Dintre acțiunile care le avem 
în- vedere — ne preciza ing. Vasile 
Mănescu, directorul tehnic și secre
tar al comitetului de partid al ter
mocentralei Ișalnița, aș aminti în 
primul rînd. respectarea disciplinei 
tehnologice și de producție, elimina
rea opririlor accidentale, utilizarea 
la întreaga capacitate a celor 8 
turboagregate și menținerea în per
fectă stare de funcționare a celor 
60 instalații de măcinat cărbune. în 
vederea creșterii operativității și ca
lității intervențiilor am întărit echi
pele de intervenții, îndeosebi în 
schimburile II și III, cu cei mai buni 
meseriași din unitate. De asemenea, 
am întocmit, în cele mai mici amă
nunte, programul de reparații la 
agregatele de bază, al căror termen 

Rezultatele obținute de colectivele celor două termocentrale trebuie 
să fie exemplu, să mobilizeze colectivele tuturor termocentralelor elec
trice funcționind pe cărbune pentru a răspunde exemplar sarcinilor 
trasate de conducerea partidului. Potrivit programului adoptat de con
ducerea partidului, centralele electrice trebuie să funcționeze în această 
perioadă la o capacitate de 8 700—9 300 MW. din care centralele pe căr
bune Ia cel puțin 4 100—4 500 MW. Desigur, eforturile cnergeticienilor 
trebuie conjugate cu cele ale minerilor, care este necesar să asigure 
cantitățile de cărbune planificate, ritmicitatea livrărilor și calitatea co
respunzătoare.

Fără îndoială, rezultatele obținute în ultima perioadă sînt demne de 
remarcat. Dar lot atit de adevărat este faptul că există încă rezerve care 
trebuie grabnic valorificate. De aici și cerința majoră de a continua 
pe un plan superior preocupările pentru asigurarea tuturor condițiilor 
pentru funcționarea la parametri cit mai inalți a centralelor electrice. 
Măsurile ce trebuie aplicate sînt cunoscute și detaliate pe fiecare uni
tate energetică : important este ca ele să fie aplicate neintîrziat, pentru 
creșterea disponibilității agregatelor energetice.

de execuție va fi redus simțitor, 
fără a se face rabat la calitate.

A fost organizată mai bine acti
vitatea de realizare a pieselor de 
schimb prin forțe proprii ; în acest 
an, valoarea acestora se ridică la 
aproape 50 milioane lei. Specialiștii 
termocentralei realizează o serie de 
Subansamble complexe chiar și pen
tru alte unități de profil din țară. 
A fost perfectată o fructuoasă co
laborare cu întreprinderea de utilaj 
greu din Craiova, care execută o 
serie de repere. îndeosebi roți din
țate, cuplaje și axe pentru ventila
toare de aer, necesare reparațiilor.

O problemă care a fost adusă în 
discuție este aceea a asigurării căr
bunelui la puterea calorică de 1 750 
Kcal/kg — valoare la care agrega
tele energetice ating capacitatea pro
iectată. Or, în prezent, livrările se 
fac la o putere de numai 1 550 Kcal/ 
kg. Creșterea producției de energie 
electrică la Ișalnița este posibilă cu 
condiția ca minerii să-și respecte 
angajamentele asumate de a asigura 
cărbune de calitate corespunzătoare 
și livrarea ritmică a lui în canti
tățile prevăzute in grafice. (Nicolae 
Băbălău, corespondentul „Scinteii").

APĂ LA RĂDĂCINA PLANTELOR!
Irigarea cu toate mijloacele să se desfășoare pe suprafețe cît mai mari
Norii ce acopereau cerul ieri- di

mineața nu au ținut decît pînă la 
ieșirea din București. Peste puțin 
timp, cerul era senin și .un soare 
strălucitor anunța o zi „fierbinte". 
Cum de altfel avea să fie ziua de 
marți 7 mai pe tot cuprinsul jude
țului Giurgiu. Cu temperatură cani
culară și vînt puternic. Efectele ? Pe 
un traseu ce a străbătut peste 70 000 
hectare din perimetrele irigate ne-am 
convins că plantele, toate culturile 
de toamnă și cele de primăvară au 
mare nevoie de apă. Rezerva de 
umiditate din sol a scăzut la limită 
(deficitul de apă pe adîncimea de 
0,8 m variază la grîu între 500 și 
580 mc la hectar, la orz între 550— 
650 mc, iar la furaje între 600—750 
mc), ceea ce face absolut necesară 
asigurarea prin toate mijloacele po
sibile a apei pentru dezvoltarea nor
mală a culturilor.

Și cum ploile atit de dorite acum 
de agricultori întirzie, singurul mij
loc eficient pentru eliminarea defi
citului de apă din sol îl constituie 
folosirea la capacitatea maximă a sis
temelor de irigații, dar și utilizarea 
altor modalități mai simple la în- 
demîna unităților agricole. în acest 
sens, unitățile agricole din județul 
Giurgiu dispun de' o puternică bază 
materială. Suprafața amenajată pen
tru irigații însumează 143 500 hec
tare, la care se vor adăuga alte 6 000 
hectare ce vor fi date în exploatare 
la 31 mai.

Cum sînt pregătite unitățile agri
cole și întreprinderea județeană de 
specialitate să asigure exploatarea cît 
mai eficientă a tuturor suprafețelor 
amenajate pentru irigații ? Tovarășe 
Vlad Galin, în calitate de director al 
I.E.E.L.I.F. Giurgiu, ce ne puteți 
spune în legătură cu această pro
blemă ?

— Mai întîi notați o cifră : peste 
30 000 hectare, atît reprezintă supra
fața irigată pînă în seara zilei de 
7 mai. Este un rezultat care vorbește 
de la sine despre modul în care se 
acționează, dacă avem in vedere că 
udarea culturilor a fost declanșată 
doar pe 20 aprilie. Dacă în ziua de 23 
aprilie ritmul de udare a fost numai 
de 450 hectare, pe 7 mai el a crescut 
la aproape 4 000 hectare. în nici un 
an nu am înregistrat un început, să-i 
spun, așa furtunos. Datorită măsuri
lor luate din timp de comitetul jude
țean de partid și a sprijinului ce l-a 
primit în mod constant unitatea 
noastră a fost posibil să punem in 
stare de funcționare toate sistemele 
de irigații într-un timp record. Spra 

La C.A.P. „Dimitrie Cantemir" - Giurgiu s-a extins suprafața irigată cu peste 
350 hectare

edificare, rețineți că în sistemul- 
Giurgiu-Răzmirești, ce are aproape 
105 000 hectare, apa a fost introdusă 
pe cei 351 km de canale și 2 800 km 
de conducte îngropate în numai 3 
zile, față de circa două săptămîni. cît 
prevăd normele tehnice de efectuare 
a probelor, iar din cele 122 de sta
ții de pompare 118 au fost puse sub 
tensiune pînă pe 25 aprilie. în acest 
fel s-a putut trece încă de la început 
cu toate forțele la irigarea culturi
lor. Trebuie să recunosc și faptul că

Ieri, în județul Giurgiu
0 A M E Nil AU ADUSUL O AI A'

PE APROAPE 4000 HECTARE
majoritatea unităților agricole au ac
ționat mai bine decît în anii trecuți, 
dacă ne raportăm la timpul scurt în 
care au demarat udările. Primele 
care au pornit acțiunea de irigare au 
fost unitățile cultivatoare, de legume. 
Aceasta ne-a și determinat ca încă 
din 9 aprilie să pornim sistemul 
Mahîru. mai mic, unde Asociația le
gumicolă Vedea cultivă o mare su
prafață cu legume timpurii.

— Care este perspectiva ?
— încă sîntem la început. în con

tinuare, ritmul udărilor va trebui să 
crească și mai mult, lucru ce ne 
obligă să acționăm energic pentru a 
înlătura unele neajunsuri ce au apă
rut în activitatea noastră, dar și a 
unităților agricole. Cît despre modul 
concret în care se acționează, cîmpul 
vă poate oferi răspunsul cel mai 
complet.

Exemplul de muncă 
al unei unități etalon, 
urmat de multe altele

Ne îndreptăm spre întreprinderea 
de producere a legumelor Uzunu. Mai 
întîi străbatem terenurile I.A.S. Adu- 
nații Copăceni pe partea dreaptă a 
drumului și ale C.A.P. Mihai Bravu 
— pe stingă. .Deși este doar ora 9,30, 
cîmpul este plin de aripi de udare în 

funcțiune, care împrăștie într-un 
curcubeu de culori ploaia artificială. 
„Uf — spune ca pentru el directorul 
I.E.E.L.I.F. — cei de la Mihai Bravu 
ne sufocă pur și simplu. Uite-i, au 
umplut lanurile de griu cu aripi de 
udare în plus față de cele progra
mate. Trebuie iar să luăm măsuri 
pentru a mări debitul de apă pe re
țea". Năduful directorului ascunde de 
fapt satisfacția omului care vede1 că 
treaba merge bine, că s-a creat acel 
climat de răspundere pentru irigarea

DE LA ECHIPA 
DE REPORTERI 
Al „SCÎNTEII“

culturilor cu' toate forțele. De altfel, 
facem o paranteză pentru a sublinia 
că peste tot, doar cu mici excepții, 
am putut constata că activitatea de 
irigații se desfășoară sub semnul ur
gentei, al necesității imperioase de 
a asigura apă culturilor.

Ajungem la I.P.L. Uzunu, unitate 
legumicolă etalon între cele cu pro
fil asemănător din țară, care anul 
trecut a realizat beneficii de aproape 
4 milioane lei. „Secretul nostru 
constă numai în producțiile bune pe 
care reușim să le obținem în mod 
constant — ne explică directorul a- 
cestei unități, Nicolae Istrate. Dar la 
legume, pe lingă celelalte lucrări 
specifice, producții mari nu sint ele 
conceput fără a iriga culturile ca la 
carte. Adică, : tot grădinărește. Cine 
înțelege acest lucru va obține sigur 
rezultate -bune". Cum și în acest an 
I.P.L. Uzunu și-a propus să realizeze, 
în medie la hectar, producți mari — 
25 tone ceapă uscată, 40 tone toma
te, 25 tone cartofi, 50 tone pepeni, 27 

tone de ardeioase etc. — o atenție 
deosebită se acordă irigării cît mai 
corecte a culturilor, mai ales în con
dițiile lipsei de apă din sol din a- 
ceastă perioadă. Dar să descifrăm ce 
înseamnă a iriga grădinărește.

Aici au fost scoase în cîmp toate 
cele 82 de echipamente de udare ale 
unității, din care 54 erau in func
țiune. Restul echipamentelor sînt 
pregătite, pe poziții de așteptare, 
pentru a începe irigarea la comandă. 
„E bine spus La comandă — preci

zează directorul unității. Fiindcă 
udatul trebuie să meargă în pas cu 
plantarea. Și. apoi, trebuie interve
nit imediat cu apă după plantare. 
Contează și minutele, nu mai vor
besc de ore. Cît de mică, - orice în- 
tîrziere face plantele să sufere". Iar 
la Uzunu plantele nu suferă din lip
sa apei. Aceasta și pentru faptul că 
la toate fermele au fost alcătuite 
echipe de udători. care numără acum 
cite 50 de oameni, iar în perioada 
de virf a udărilor vor avea cite 
100—110. Aceștia asigură mutarea la 
timp -a aripilor de udare ori de cîte 
ori este nevoie. Iar la legume, unde 
se lucrează cu semințe mici și ră
saduri firave, este nevoie să fie mu
tate de 3 și chiar 4 ori pe zi. pen
tru a proteja culturile. Iată deci 
cum se explică faptul că în această 
unitate, din cele aproape 2 000 hec
tare cîte are. din care 1 640 cu le
gume. pină în prezent au fost udate 
peste 600 hectare.

In același mod responsabil ca la 
I.P.L. Uzunu se procedează în cele 
mai multe unități agricole din județ. 
Este o dovadă că exemplul unităților 
fruntașe, experiența acestora au tre
cut hotarul lor și în alte locuri. Re
dăm, în acest Sens, și un fapt apa
rent mărunt, dar plin de semnifi
cație despre starea de spirit, de pre- ■ 
ocupară pentru soarta producției. 

„Am semănat mai bine ca în nici un 
an pină acum — remarca Ion Logo- 
fătu, președintele C.A.P. Călugăreni. 
Culturile sint frumoase, dar se sim
te acut lipsa apei. Și de aceea a 
mare păcat să ai apă și să n-o folo
sești. Avem săpate niște gropi de 
acumulare pline cu apă. Ne-am gîn- 
dit să o folosim la udarea lanurilor 
din jur. Mai ales loturile de hibri
dare de porumb și floarea-soarelui 
suferă mult din cauza lipsei apei. 
Au fost întinse urgent 20 aripi de 
udare și sperăm să salvăm cele 100 
hectare pentru producerea seminței. 
Dacă nu plouă, nu ne putem per
mite nici o clipă de răgaz".

Ritmul udărilor 
este în creștere 

de la o zi la alta,
Da, acum, cînd plantele au mare 

nevoie de apă, nimeni nu-și poate 
-permite clipe de răgaz. Că așa stau 
lucrurile o dovedesc unitățile agri
cole din cadrul sistemelor de iriga
ții Daia și Giurgiu, care însumează 
peste 50 000 hectare. Cum se desfă
șoară udările ? — l-am întrebat pe 
Nicolae Ioanovici. șeful sistemului 
Daia. în loc de răspuns, șeful siste
mului ne arată un registru cu si
tuația operativă. Rezultă că în ulti
mele două zile ritmul zilnic stabilit 
la udări a fost depășit, realizîndu-se 
în medie 800 hectare pe zi. Cum ? 
Prin utilizarea tuturor aripilor de 
udare programate (unele unități au 
introdus chiar și mai multe), orga
nizarea activității în două schimburi, 
ziua și noaptea, și mutarea obligato
rie a aripilor de două ori pe zi — 
primim drept explicație.

O situație asemănătoare ne. pre
zintă și inginerul Aurel Popa, șeful 
Bistemului Giurgiu. Fată de 803 hec
tare irigate în ziua precedentă. în 
ziua de 7 mai au fost udate peste 
900 hectare. La sistemul de irigații 
Putineiu însă avem o situație oare
cum diametral opusă. Ritmul zilnic 
de udări programat pentru perioada 
4—10 mai este de 1 070 hectare, dar 
în zilele de 5 și 6 mai nu s-au rea
lizat decît cîte 850 hectare. Șeful 
sistemului spera ca pe 7 mai ritmul 
să ajungă la circa 1 000 de hectare. 
De ce așa tîrziu ? Aflăm că, dacă 
unele unități de aici — Asociația le
gumicolă Izvoarele și cooperativele 
agricole Schitu. Cucuruzu și Naipu 
— își depășesc ritmul zilnic stabilit, 
celelalte se situează cu mult sub 
acesta. Cauza — ni s-a explicat — a 
constat în faptul că cele mai multe 
unități din acest sistem au acționat 
cu încetineală la scoaterea și monta
rea în cîmp a echipamentelor de 
udări. Acest neajuns a fost însă re
pede înlăturat. La intervenția comite
tului județean de partid, cadrelor de 
conducere din unitățile agricole res
pective li s-a trasat sarcina expresă 
ca in cel mult două zile să scoată 
în cîmp toate echipamentele de 
udare. Efectul acestei măsuri s-a 
concretizat în creșterea ritmului de 
udajre.

La sistemul de irigații Putineiu 
vrem să ne convingem cum se lu
crează și în celelalte sisteme din 
județ. Prin stația de emisie-recepție, 
directorul I.E.E.L.I.F. Giurgiu soli
cită sistemelor să raporteze cite aripi 
de udare funcționează în plus față 
de ziua precedentă. Și răspunsurile 
sosesc : Daia — cu 50 ; Giurgiu — 

.cu 45 ; Izvoarele — cu 40 etc. Și așa 
pînă la ultimul sistem. Facem soco
teala și rezultă că in ziua de 7 mai 
au fost puse în funcțiune cu aproa
pe 200 de aripi de udare mai multe

La C.A.P. „30 Decembrie" - Giurgiu se -irigă ceapa și usturoiul, folosind 
ca sursă de apă puțuri forate

decît în ziua precedentă. Aceasta 
este și principala explicație a ritmu
lui realizat —' 3 800 hectare irigate, 
cu 750 hectare mai mult decît eu o 
zi înainte.

Nici o resursă 
nu e acum de neglijat!

In afară de marile sisteme de iri
gații. care se întind pe zeci de mii 
de hectare, acum nici o resursă de 
a se iriga un hectar sau cîtiva me
tri pătrati in plus nu este de negli
jat. De la găleți, cisterne, furtunuri 
și -pînă la prelungirea conductelor 
pe terenurile neamenajate. orice mij
loc trebuie și este folosit pentru a 
se asigura apa atit de necesară plan
telor aflate in plină dezvoltare sau 
celor care abia au răsărit. înregis
trăm. fotografic, cîteva secvențe ale 
uriașului efort care se face acum în 
întreg județul, surprinse in cîteva 
unități agricole.

C.A.P. „Dimitrie Cantemir". O con
ductă traversează șoseaua Giurgiu — 
Drăgănești ducînd apa. împinsă de 
două motopompe. dintr-un canal, pe 
mai bine de 350 hectare cu orz. griu 
și floarea-soarelui. Cooperatorul Du
mitru Ciobanu. unul din cei doi mo- 
topompiști. ne arată culturile învio
rate după ploaia venită pe conduc
tă. „Irigăm zi si.noapte — ne spu
ne el. in' timp ce mergeam pe timp 
de-a lungul aripilor de ploaie. Lu
crăm și aici la fel ca în sistemul 
mare : la fiecare zece ore echipe
le de udători vin și mută conduc
tele pe alte poziții".

Cooperatorii din comuna Greaca 
eu o luce.rnieră nouă, de 40 de hec
tare. Cultura a răsărit frumos și se 
dezvoltă bine, deși nu se află pe un 
teren amenajat special. Și aici este 
vorba tot de o inițiativă de buni 
gospodari. Ca sursă de apă este fo
losit lacul Zboiul aflat in apropiere.

Diversitatea mijloacelor de a duce 
• 520 de mecanici agricoli din toate S.M.A.-urile au fost deta

șați în întreprinderile agricole de stat, unde lucrează ca motopom- 
piști și în echipele de udători.

• 500 de lucrători din întreprinderile industriale și elevi din li
ceele giurgiuvene, cu domiciliul în localitățile unde este nevoie de 
forță de muncă, vor participa Ia irigarea culturilor în unitățile agri
cole din zonă ca motopompiști și vor asigura asistența tehnică.

• Toate cisternele au fost puse Ia dispoziția fermelor legumicole.
• Școlile vor lua în primire suprafețe aflate în apropiere pen

tru a fi irigate din puțuri cu gălețile.
• Baza județeană de aprovizionare tehnico-materială va asigura 

conductele, aspersoarele și piesele de schimb pentru completarea echi
pamentelor de udare.

Aurel PAPADIUC, lucian C1UBOTARU, Sandu CRISTIAN

cît mai repede apa la rădăcina plan
telor demonstrează răspunderea cu 
care se acționează pretutindeni în 
acest scop. Cunoscut! ca neîntrecuți 
cultivatori de usturoi, cooperatorii 
din comuna 30 Decembrie au găsit 
o soluție bună. In mai puțin de o 
săptămînă au săpat 9 puțuri de unde 
trag apa cu pompele si udă cu 
furtunurile straturile de usturoi și 
ceapă.

Menționăm si o altă inițiativă dem
nă de a fi luată în considerație pen
tru a se iriga suprafețe mai mari 
decit cele programate. La C.A.P. 
Schitu, norma de udare a griului — 
de 700 metri cubi la hectar in 10 
ore (cantitate mult prea mare pen
tru stadiul actual de vegetație a a- 
cestei culturi) — a fost redusă la 
400—450 mc la hectar. în acest fel, 
este posibil ca. în loc de două mu
tări ale aripilor de ploaie in 24 de 
ore. să se facă 3 și chiar 4 mutări. 
Efectul acestei inițiative ? Față de 
programul stabilit au fost irigate in 
plus 100 de hectare.

In încheierea investigațiilor noas
tre am avut o discuție cu tovară
șul Anton Ștorobăneanu. secretar al 
Comitetului județean de partid Giur
giu, care ne-a spus că ne lingă fo
losirea la întreaga capacitate a sis
temelor mari de irigații, acțiune ce 
constituie in momentul de față preo
cuparea de bază a organelor și or
ganizațiilor de partid de la sate, la 
nivelul județului a fost conceput un 
program avind ca scop mobilizarea 
tuturor forțelor din unitățile agri
cole și de la sate în scopul extin
derii suprafețelor irigate prin folo
sirea tuturor posibilităților și a 
mijloacelor simple ce stau la inde- 
mina acestora. De aplicarea acestui 
program răspund membrii biroului 
comitetului județean de partid, alti 
activiști de partid prezenți zi și 
noapte în unități. Iată principalele 
măsuri stabilite, care în prezent sînt 
în curs de aplicare.
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40 DE ANI DE LA VICTORIA ASUPRA FASCISMULUI

ISTORICA BIRUINȚĂ DE LA 9 MAI 1945 
- RODUL LUPTEI UNITE A POPOARELOR

DORNICE DE LIBERTATE SI PACE
Fascismul — cea mai gra

vă amenințare la adresa 
existenței libere a națiuni
lor. De patru decenii, ziua de 9 
Mai a devenit o zi-simbol, a voinței 
popoarelor de a trăi libere și demne, 
intr-o lume a păcii și colaborării, de 
a fi singure stăpîne pe soarta lor, 
orînduindu-și existența potrivit as
pirațiilor lor legitime de progres 
și bunăstare. Căci, in urmă cu patru
zeci de ani, la 9 mai 1945, o dată 
cu încheierea celui de-al doilea 
război mondial pe continentul euro
pean, a fost înfrînt fascismul hitle- 
rist, dușmanul cel mai inverșunat al 
libertății și demnității omului, al 
libertății și demnității popoarelor, 
exponentul odios al ideologiei urii de 
rasă, promotorul cel mai fervent al 
politicii de forță, agresiune și dic
tat, de dezbinare, asuprire și domi
nație a popoarelor. în urmă cu pa
tru decenii, la .9 Mai 1945, a trium
fat încă o dată cauza libertății na
țiunilor, au biruit rațiunea și civili
zația, dovedindu-se astfel' cît de 
adinei sînt în inima popoarelor idea
lurile independenței naționale, suve
ranității și integrității teritoriale ale 
statelor, ce uriaș izvor de tărie, de 
abnegație și putere de sacrificiu, de 
înalte energii morale îl reprezintă 
setea de libertate a popoarelor, fără 
deosebire de Întindere teritorială sau 
număr de locuitori, voința lor de 
a-și apăra ființa națională, dreptul 
de a decide singure asupra prezen
tului și viitorului lor.

Să ne întoarcem o clipă cu gîndul 
Ia perioada de început a celei de-a 
doua conflagrații mondiale. Hitleris- 
mul proclamase, în numele teoriei 
„spațiului vital" și a „superiorității 
de rasă", hotărârea de a instaura o 
nouă ordine politică internațională 
în care-și rezerva rolul de hegemon. 
Rînd pe rînd, au fost cotropite și 
înrobite numeroase popoare, state au 
fost șterse de pe harta Europei, na
țiuni întregi au fost amenințate cu 
exterminarea ; suferințe și sacrificii 
incalculabile au fost aduse oameni
lor, patrimoniului de valori făurit de 
umanitate ; Germania nazistă și-a 
subordonat practic potențialul econo
mic. militar și uman al țărilor de pe 
cea mai mare parte a bătrînului con
tinent. O politică similară, de agre
siuni și cuceriri, au practicat și prin
cipalii aliați ai celui de-al III-lea 
Reich, Italia mussoliniană și Japonia 
militaristă. Un pericol fără prece
dent amenința ființa națională a po
poarelor, însăși civilizația omenirii.

Formarea coaliției antihi
tleriste — moment hotărîtor, 
de profundă semnificație. în 
fața acestei primejdii, popoarele dor
nice de libertate și de pace și-au adu
nat într-un unic mănunchi puteri
le și energiile, ridieîndu-se la luptă 
comună pentru înfrîngerea fascis
mului în cadrul unei largi coaliții 
antihitleriste, care a ajuns să cuprin
dă pină la 6firșitul războiului zeci și 
zeci de state. Liantul cafe a asigurat 
unitatea lor de acțiune a fost voința 
de a-și apăra ființa națională, exis
tența de sine stătătoare, istorice cu
ceriri — precum unitatea și indepen
dența — dobîndite adesea printr-o 
luptă purtată de. multe generații. 
Crearea coaliției antihitleriste, la'te
melia căreia a stat convingerea adîn- 
că în justețea cauzei în slujba căreia 
acționau popoarele ce o constituiseră, 
a reprezentat un moment hotărîtor 
în desfășurarea luptei împotriva fas
cismului. Opunînd mașinii de război 
a „Axei" un uriaș potențial militar, 
economic și uman, voința lor unită, 
popoarele au creat condițiile favora
bile pentru zdrobirea celui de-al 
III-lea Reich și a aliaților săi.

Faptele de neuitat ale 
glorioasei armate sovietice. 
Forța principală a coaliției antihi
tleriste a constituit-o Uniunea So
vietică, ale cărei popoare au purtat 
pe umerii lor greul războiului și ale 
cărei armate au dat loviturile hotări- 
toare mașinii de război fasciste. Fron
tul sovietb-german a fost teatrul de 
operațiuni principal, hotărîtor al celui 
de-al doilea război mondial. Aici au 
fost angajate concomitent în luptă 
de la 190 la 270 de divizii germane 

sau ale sateliților ei. Aici s-au pro
dus 80 la sută din pierderile Wehr- 
machtului, de la 22 iunie 1941 și pînă 
la 9 mai 1945, pe acest front fiind 
nimicite sau luate în prizonierat 607 
divizii inamice, adică de 3,5 ori mai 
mult decît pe fronturile din Africa de 
Nord, Italia și Europa de Vest la un 
loc. Aici au fost pricinuite agreso
rului trei sferturi din pierderile to
tale în aviație (77 000 de aparate), 
cea mai mare parte a artileriei 
(167 000 guri de foc) și a tancurilor 
(48 000), precum și 2 500 nave do 
război și de transport.

în lupta cu Wehrmachtul, ostașii 
Armatei Roșii, oamenii muncii sovie
tici s-au acoperit de glorie nepieri
toare. săvîrșind numeroase fapte de 
bravură, dovedind înaltă vitejie și 
abnegație patriotică : peste 7 milioa
ne de cetățeni sovietici au fost 
decorați cu ordine și medalii ale

Monumentul ostașului român de la Baia Mare - unul din nenumăratele omagii aduse eroismului și jertfelor soldați- 
lor români în lupta pentru înfrîngerea fascismului

Uniunii Sovietice pentru bărbăție si 
eroism în luptă, 11 000 dintre aceș
tia fiind distinși cu titlul de Erou al 
Uniunii Sovietice. Peste 16 milioane , 
de oameni ai muncii de:la orașe, și . ______ ___ _____ ___ ...____ —
sate-au..fost.-decorati. pentru-dăruire.,.,..„Atestul Europei, au purtat mari bătăr 
si eroism in muncă cu medalia „Pen- "1 ___ 1_ L.
tru merite de seamă în munca îri Atlantic, aplicînd 
Marele Război pentru Apărarea Pa
triei din 1941—1945“.

Rămîn înscrise 
bătălii purtate de 
pentru apărarea 
epopee a apărării 
grad — care au marcat eșecul stra
tegiei „războiului fulger" hitlerist — 
cele 200 de zile ale bătăliei pentru 
Stalingrad — moment de cotitură în 
desfășurarea războiului — uriașa în
cleștare de tancuri de la Kursk — 
Orel, marile operații ofensive din 
vara anului 1944 și alte acțiuni de 
amploare ce-au culminat cu opera
țiunea „Praga — Berlin", în urma că
reia pe clădirea - -
inima capitalei 
înălțat de ostașii 
roșu al Victoriei, 
lucite biruințe au 
Uniunii Sovietice 
au fost plătite cu tributul unor sufe
rințe si privațiuni greu de imaginat : 
peste douăzeci de milioane de mili
tari și civili sovietici și-au dat viata 
pentru apărarea tării, pentru obți
nerea victoriei. Cu alte cuvinte, doi 
din cinci oameni căzuți în cursul 
războiului au fost cetățeni sovietici. 
In același timp. în luptele purtate pe 
teritoriul sovietic ori în cursul ocu
pației hitleriste au fost distruse 1 710 
orașe, peste 70 000 der comune și 
sate. 32 000 de întreprinderi. 98 000 
de colhozuri și alte obiective econo
mice : se estimează că în anii răz
boiului a fost distrusă o treime din 
avuția națională a U.R.S.S.

Pentru uriașele sale sacrificii, pen-

în istorie marile 
ostașii sovietici 
Moscovei, eroica 
orașului Lenin-

Reichstagului din 
Germaniei a fost 
sovietici steagul 

Toate aceste stră- 
cerut popoarelor 

sacrificii uriașe. 

tru contribuția hotărîtoare adusă la 
înfrîngerea fascismului. Uniunea 
Sovietică și-a asigurat cu îndreptă
țire prețuirea și recunoștința po
poarelor lumii, a tuturor celor cărora 
le sînt scumpe idealurile libertății și 
demnității naționale, >ile păcii si 
progresului social.

Forțele coaliției antifas
ciste, forțe ale înaltului simț 
al datoriei față de destinele 
Umanității contribuție însem
nată la apropierea zilei de izbîndă 
asupra Reichului nazist și a aliaților 
săi au adus-o celelalte state ale coa
liției antihitleriste, în primul rînd 
Statele Unite ale Americii și Marea 
Britanie. Armatele americană, și engle
ză, luptînd cu înalt simț al datoriei, au 

pricinuit trupelor germano-italiene 
grele înfrîngeri în Africa de Nord, au 
debarcat în Sicilia si Italia, au des
chis, împreună cu forte franceze si 
poloneze, cel de-al doilea, front in

americană a pierdut 
patru sute de mii de 

Britanii 
de vieți
Ia în- 

po-
oa-

■Iii navale în Mediterana. Pacific și 
_ 2J..J lovituri necruță- 

■ toare mașinii de război a Axei. în 
război, armata 
aproximativ 
oameni ; pierderile Marii 
sint estimate la circa 375 000

, omenești.
O importantă contribuție 

frîngerea fascismului au avut 
poarele Iugoslaviei (din rindul că
rora au căzut circa 1,7 milioane 
meni), Franței (ale cărei pierderi 
s-au cifrat la peste șase sute de mii 
de vieți omenești), Poloniei (care a 
plătit un foarte greu tribut de 
sînge, fiind uciși aproape 6 mili
oane dintre fiii săi), Cehoslovaciei, 
Greciei și Albaniei, iar în ultima 
parte a războiului popoarele Italiei, 
Bulgariei și altor state. Pe diferite 
fronturi ale războiului au luptat, de 
asemenea, în rîndul coaliției 
antihitleriste, ostașii Canadei, Indiei, 
Australiei, Noii Zeelande, ai altor 
popoare din Africa și Asia.

Poporul român nutrește firești 
sentimente de satisfacție pentru 
participarea sa, în a doua parte a 
războiului, cu toate forțele mate
riale și umane de partea coaliției 
antihitleriste, adueîndu-și o contri
buție larg recunoscută la grăbirea 
sfîrșitului celei de-a doua confla
grații mondiale.

Merite nepieritoare și-au cîștigat în 
bătălia împotriva fascismului luptă
torii din mișcările de rezistentă și 
detașamentele de partizani din țările 
cotropite, care au înscris in cronica 
războiului pagini de înălțător eroism 
și saorificiu. S-au încrustat adine în 

conștiința umanității, fiind rememo
rate cu sentimente de înaltă cin
stire, lupta neînfricată a partizani
lor sovietici, iugoslavi, polonezi, 
francezi, cehoslovaci, greci, albanezi, 
italieni și bulgari, care s-au împo
trivit cu arma în mînă ocupanților, 
făcînd să ardă pămîntul sub picioa
rele acestora, faptele luptătorilor 
din mișcările de rezistență din Bel
gia, Olanda. Danemarca, Norvegia, 
din alte state, care au dat puternice 
lovituri mașinii de război naziste, 
plătind un greu tribut de sînge pen
tru libertatea țărilor lor. Un rol 
esențial în mișcarea de rezistență, în 
lupta antifascistă l-a avut clasa 
muncitoare, care, în frunte cu co
muniștii, și-a manifestat cu deose
bită putere hotărîrea de luptă, ura 
împotriva fascismului, patriotismul 
fierbinte.

Parte integrantă a marii bătălii a 

popoarelor pentru înfrîngerea fascis
mului. războiul de eliberare al po
porului chinez împotriva militaris
mului japonez a constituit un aport 
important la apropierea Zilei Victo
riei. Avind în frunte pe comuniști, 
poporul chinez a purtat grele lupte 
pentru alungarea agresorilor. în 
cursul cărora a blocat două treimi 
din trupele armatei japoneze, a e- 
liberat un vast teritoriu cu o popu
lație de circa o sută milioane oa
meni. în această grea luptă au că
zut peste 8 milioane de oameni. Gre
le jertfe în lupta cu militarismul ja
ponez au dat popoarele coreean, 
vietnamez, celelalte popoare din In
dochina. din Filipine. din alte țări 
ale Asiei.

Remarcabila contribuție a 
poporului român la victoria 
antifascistă. La aniversarea a 
patru decenii de la victoria împo
triva fascismului, poporul român 
participă cu sentimentul datori
ei împlinite, al mîndriei de a fi 
adus o contribuție de seamă la 
înfrîngerea fascismului. Pentru că. 
deși a fost silit să ia parte la răz
boiul antisovie'tic. in pofida voinței 
și intereselor 6ale, poporul român 
s-a ridicat, la chemarea eroicului 
său partid comunist, la luptă hotărî- 
tă împotriva fascismului, opoziția sa 
căpătind amplitudinea unei mișcări 
de rezistență populară la scară na
țională. înfăptuind glorioasa revolu
ție de eliberare socială si naționa
lă, antifascistă și antiimperialistă 
din August 1944, poporul român, 
forțele sale armate s-au alăturat 
din primul moment, cu întregul 
lor potențial, marii coaliții anti
hitleriste. Vreme de 263 de zile, 
armata română a purtat, alături de 

forțele armate sovietice, lupte gre
le cu trupele hit.leristo-horthyste 
de-a lungul unui drum eroic de cir
ca 1 700 de kilometri. Prin efecti
vele angajate în luptă, prin mare
le său efort pentru alungarea cotro
pitorilor de pe pămîntul sacru al 
patriei, pentru eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei. România 
s-a situat la loc de seamă în rin
dul coaliției antihitleriste, devenind 
a patra forță combatantă a acesteia. 
Prin jertfele sale uriașe — apro
ximativ o treime din efectivele an
gajate în luptă — prin contribuția 
sa economică la sprijinirea frontu
lui antihitlerist. România a contri
buit la scurtarea războiului cu cir
ca șase luni, salvînd cu prețul vie
ții fiilor săi viata a zeci și zeci de 
mii de soldați aliați.. Prin toate a- 
cestea România și-a cîștigat un Ioc 
de cinste în măreața luptă pentru 
cauza libertății popoarelor, dovedin
du-se profund atașată înaltelor idea
luri ale independentei și suverani
tății naționale, păcii și progresului 
social.

O mare lecție a istoriei — 
acțiunea unită a popoare
lor. In istorie sînt evenimente pe 
care trecerea timpului nu le așază în 
conul de umbră al uitării, ci le pune 
mai pregnant în evidentă semnifi
cațiile, consecințele, învățămintele. 
Un asemenea eveniment este și mă
reața biruință de la 9 Mai 1945. 
Unul dintre învățămintele funda
mentale ale acesteia este faptul că 
Ia temelia victoriei au stat lupta co
mună a popoarelor amenințate de 
fascism, acțiunea lor conjugată pen
tru a apăra ceea ce ele au mai de 
preț — ființa si identitatea națio
nală. dreptul de a-și decide de sine 
stătător soarta. S-a confirmat astfel 
că sînt pe deplin posibile colabo
rarea. cooperarea. întrajutorarea în
tre state de mărimi diferite, cu o- 
rînduiri diferite, aflate in stadii deo
sebite de dezvoltare economică, si
tuate la mică sau mare distantă în
tre ele. dacă se dorește sincer a- 
cest lucru, dacă raporturile dintre 
state sint așezate pe principiile res
pectului reciproc și avantajului mu
tual.

O asemenea concluzie își relevă cu 
atît mai mult marea sa actualitate 
în epoca pe care o străbatem, cînd 
uriașele acumulări de arme nuclea
re sint capabile să distrugă înseși te
meliile vieții pe planeta noastră și 
cînd este neapărat necesară unirea 
tuturor forțelor progresiste, demo
cratice. a popoarelor .pentru a se 
opri cursa înarmărilor, pentru a ri
dica de pe umerii popoarelor aceas
tă costisitoare competiție, pentru a 
asigura oamenilor dreptul funda
mental la pace, la existentă in de
plină securitate. în libertate și dem
nitate.

Toate acestea reprezintă cerințe 
imperioase ale contemporaneită
ții, un comandament mai actual 
astăzi decit oricînd, pentru a căror 
înfăptuire militează cu neabătută 
consecvență România socialistă, pre
ședintele său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. „Omenirea este confrun
tată astăzi cu probleme deosebit de 
grele și complexe — sublinia recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Avem 
convingerea că, acționind unite, po
poarele pot schimba cursul eveni
mentelor, pot împiedica declanșarea 
unui nou război mondial, pot im
pune dezarmarea și asigurarea unei 
păci trainice în întreaga lume, în 
care fiecare popor să se poată dez- 
voita în deplină securitate, să-și 
făurească o viată liberă și fericită, 
așa cum o dorește. Avem convin
gerea că popoarele — care constituie 
adevărata forță a progresului — vor 
ști să pună capăt politicii imperia
liste și să asigure triumful rațiunii 
și păcii în lume".

Sărbătorirea Zilei Victoriei tre
buie să se afirme ca o vi
brantă chemare, ca un solemn apel 
la înzecirea eforturilor, la unirea e- 
nergiilor popoarelor pentru a stă
vili cursul evenimentelor spre în
cordare și conflict, pentru a se tre
ce la dezarmare și in primul-, rînd 
la dezarmare nucleară, pentru, â se 
edifica pe planeta noastră atît de 
greu încercată o lume fără agresiuni 
și războaie, o lume a păcii si colabo
rării.

S. ARIEȘEANU

Cronica zilei
Marți a avut loc în Capitală plena

ra Comitetului . pentru Problemele 
Consiliilor Populare, consacrată ana
lizării modului în care organele, lo
cale ale puterii și administrației de 
stat și-atl îndeplinit sarcinile de plan 
pe primele patru luni ale acestui an, 
măsurilor ce se impun pentru rea
lizarea integrală a planului pe se
mestrul I și pe întregul an, pentru 
pregătirea temeinică a planului pe 
1986.

în încheierea lucrărilor, partici
pants la plenară au adresat o tele
gramă tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, prin care expri
mă angajamentul tuturor oamenilor 
muncii care lucrează în acest sector 
de activitate de a asigura îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce le re
vin pe acest an și pe întregul cinci
nal. de a pune astfel baze trainice 
realizării în bune condiții a obiec
tivelor prevăzute în perioada 
1986—1990 și pînă la sfîrșitul acestui 
mileniu de documentele Congresu
lui al XIII-lea al partidului.

★
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a eliberării Cehoslovaciei de sub 
dominația fascistă, la Muzeul de is
torie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România s-a deschis, marți, o 
expoziție fotodocumentară.

Realizată de Muzeul „Klement 
Gottwald" din Praga. expoziția înfă
țișează aspecte ale luptei de rezis
tență a cehilor și slovacilor împo
triva ocupanților hitleriști, partici
parea armatei române, alături de ar
mata ’ sovietică și de corpul de ar
mată cehoslovac, la bătăliile pentru 
eliberarea Cehoslovaciei de sub do
minația fascismului, pentru redobîn- 
direa libertății de către poporul 
cehoslovac. Expoziția prezintă, de 
asemenea, prefacerile înnoitoare ob
ținute in anii construcției socialiste 
în Cehoslovacia.

Au rostit alocuțiuni Mihai Dulea, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, și Jan Papp, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
București.

Au participat adjunct! de șefi de 
secție Ia C.C. al P.C.R., reprezen
tanți ai conducerii Ministerului Afa
cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, un numeros public.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a 40-a aniver

sări a victoriei asupra fascismului 
și a eliberării poporului german, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, Herbert Plaschke, a or
ganizat, marți, o conferință de presă.

Relevînd importanța evenimentelor 
aniversate, vorbitorul a subliniat 
contribuția armatei române, alături 
de armatele sovietice și de cele
lalte forte ale Națiunilor Unite, la 
victoria asupra fascismului. în con
tinuare au fost trecute în revistă

tv
20,00 Telejurnal
20,15 Partidul — arhitect al înfloririi 

patriei noastre socialiste. Docu
mentar

20,35 Partidul frumuseții tale, țară (co
lor) . Spectacol literar-muzical-co- 
reg rafie

20,55 Film serial (color). „Războiul in
dependenței". Episodul 2 — Trece
rea Dunării. In rolurile principale:

INFORMAȚII SPORTIVE
CICLISM. Cea de-a 38-a ediție a 

marii competiții cicliste internațio
nale ..Cursa Păcii" se va desfășura 
anul acesta pe traseul Praga — 
Moscova — Varșovia — Berlin (12 
etape, peste 1 700 km), marcind ani
versarea a 40 de ani de la victoria 
asupra fascismului. La întrecere vor 
lua parte peste 100 de sportivi din 
22 de țări, între care și România. 
Cursa începe astăzi cu o etapă-pro- 
log. contracronometru individual, ce 
se va disputa la Praga. Echipa 
României, care a participat la toate 
cele 37 ediții de pînă acum ale 
„Cursei Păcii", este alcătuită anul 
acesta din următorii : Mircea Ro- 
mașcanu. Valentin Constantinescu. 
Costică Paraschiv, Gheorghe Lăuta- 
ru. Cristian Neagoe și Nicolae Aldu- 
lea. Antrenor : Ion Ardeleanu.

JUDO. între 9 și 12 mai se vor 
desfășura la Hamar (Norvegia) cam
pionatele europene de judo.

La competiție, România va partici
pa cu șase sportivi : Gheorghe Dani 
(categoria 60 kg), Ilie Șerban (65 
kg). George Ciuvăț (71 kg), Mircea 
Frățică (78 kg). Costel Năftică (95 
kg) și Mihai Cioc (peste 95 kg).

FOTBAL. Ieri s-a disputat în 
Capitală meciul Steaua — F.C.M. 

succesele obținute de oamenii muncii 
din R. D. Germană, sub conducerea 
Partidului Socialist Unit, în con
struirea socialismului.

Referindu-se la bunele relații de 
prietenie statornicite între partidele, 
țările și popoarele noastre, ambasa
dorul R. D. Germane a subliniat 
rolul hotărîtor al întîlnirilor și con
vorbirilor la cel mai înalt nivel pen
tru dezvoltarea și adîncirea acestor 
raporturi pe cele mai diferite planuri.

Au participat reprezentanți ai pre
sei centrale, Agenției române de 
presă Agerpres. radioteleviziunii, 
precum și corespondenți ai presei 
străine acreditați în țara noastră.

★
La Muzeul colecțiilor de artă din 

București s-a deschis, marți, expo
ziția republicană „Tineretul Crucii 
Roșii dorește pacea" — înscrisă în 
programul manifestărilor prilejuite 
de Ziua mondială a Crucii Roșii — 
8 mai. Dedicată Anului Internațio
nal al Tineretului, expoziția reuneș
te peste 400 desene, acuarele, pic
turi în ulei, grafică, reprezentind 
cele mai bune lucrări executate de 
preșcolari, elevi și studenți, în ca
drul celei de-a V-a ediții a con
cursului de creație literară și artă 
plastică „Pentru sănătate și umani
tate", organizat de Consiliul Națio
nal al Societății de Cruce Roșie, în 
colaborare cu Ministerul Educației 
și învățămîntului, C.C. al U.T.C., 
U.A.S.C.R. și Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor. Tematica 
exponatelor ilustrează sugestiv gri
ja partidului și statului pentru creș
terea unui tineret sănătos și viguros, 
contribuția Societății române de 
Cruce Roșie la educarea acestuia în 
vederea înfăptuirii politicii sanitare 
și social-umanitare a partidului și 
statului nostru, aspirația tinerei ge
nerații de a trăi și munci într-o 
lume a păcii, colaborării și înțe
legerii.

In cadrul acelorași manifestări, în 
Capitală a avut Ioc conferința „Ti
neretul în acțiune" — deviza din 
acest an a Zilei mondiale a Crucii 
Roșii — prilej cu care Consiliul Na
țional al Societății de Cruce Roșie 
a acordat „Diploma de onoare" și 
insigna de „Evidențiat în munca de 
Cruce Roșie" celor mai merituoși 
activiști obștești, îndeosebi din 
rîndurile tineretului.

★
Sub egida Uniunii arhitecților din 

România, în sălile de expoziții ale 
Institutului de arhitectură „Ion Min- 
cu“ din Capitală s-a deschis, marți, 
expoziția arhitectului Kisho Kuroka- 
wa, personalitate marcantă a arhi
tecturii contemporane. Expoziția cu
prinde imagini fotografice înfățișînd 
cele mai reprezentative lucrări ale 
arhitectului japonez, realizate atît în 
tara sa, cît și în alte țări ale lumii, 
precum și opere de design și gra
vuri. La vernisaj au luat parte Kisho 
Kurokawa și Masanari Ozaki, amba
sadorul Japoniei la București.

(Agerpres)

George Constantin, Amza Pellea, 
Mircea Albulescu, Sebastian Pa- 
paiani, Emanoil Petruț, Constan
tin Codrescu, Sergiu Nicolaesctî, 
Ernest Maftei, Ioana Pavelescu, 
Cezara Dafinescu, Iurie Darie, 
Alexandru Repan, Cornel Coman, 
Vlad Rădescu și alții. Scenariul : 
Paul Anghel. Regia : Doru Năsta- 
se. O producție a Studioului de 
film TV, realizată în Centrul de 
producție cinematografică „Bucu
rești"

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

Brașov, restantă din etapa a 27-a a 
campionatului diviziei A. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 3—0' (2—0) pen
tru Steaua. Autorii golurilor: 
Pițurcă (2) și Majaru. în cla
sament. pe primele două locuri 
continuă să se afle Steaua (47 p) 
și Dinamo (43 p). Etapa viitoa
re — duminică. 12 mai — progra
mează meciurile : Sportul studen
țesc — Politehnica Timișoara, Rapid 
— Politehnica Iași, Corvinul — 
Steaua, F.C. Olt — F.C. Bihor, S.C. 
Bacău — Dinamo, A.S.A. — F.C. 
Argeș, Gloria ri* * F.C. Baia Mare, 
F.C.M. Brașov — Chimia, Jiul — 
Universitatea.

• Ziua Z; PATRIA (11 86 25) — fl; 
11,30; 14; 16,30; 19, FAVORIT (45 31 70)
— 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, MELODIA 
(11 13 49) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Pentru patrie : SCALA (11 03 72) —
9; 12; 15,15; 18,30.
• Insula Hortita J LUMINA (14 74 16)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Ciuleandra : CAPITOL (16 29 17) — 
9; 11,30; 14; 16,30; 19, CULTURAL 
(83 50 13) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
® Pe aici nu se trece — 18,30, Caseta 
din cetate — 9; 11; 13; 15; 17 : TIM
PURI NOI (15 61 10).
@ Sosesc păsările călătoare : GRIVI- 
ȚA (17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, 
FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19.
• Rămășagul : FERENTARI (80 49 85) 
15; 17; 19.
• Adela : PACEA (71 30 85) — 15; 17; 
19.
• Actorul și sălbaticii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,15; 18,30.
@ Mușchetarii în vacanță : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
0 Capcana mercenarilor : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
© Bătălia pentru Roma s PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 18,30.
© Brățara de argint : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 13; 17,15; 19,30. 
@ Burlacul căsătorit : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 18; 17,15; 19,30,

LUPTE • La Băile Herculane se 
desfășoară o etapă de pregătire a 
luptătorilor noștri fruntași pentru 
campionatele mondiale. Participă toți 
laureații recentelor campionate euro
pene — Ștefan Rusu, Nicolae' Zam
fir, Ilie Matei, Ștefan Negrișân, So
rin Herțea, Alin Păcuraru și\ Iulian 
Râșnoveanu • Turneul internațional 
al României la lupte este programat 
anul acesta între 28 și 30 iunie, la 
București. Pînă în prezent s-au 
primit inscrieri din 16 țări, ia ambele 
stiluri, greco-romane și libere.

TARA ÎNAINTEAZĂ DEMN SPRE MĂREȚ VIITOR vremea
(Urmare din pag. I) 
ducătoare din interiorul colectivelor, 
în strîns dialog, într-o conlucrare 
activă cu oamenii muncii. Tocmai 
de aceea creșterea rolului condu
cător al partidului și adincirea de
mocrației socialiste formează două 
procese interdependente, numai îm
pletirea lor strinsă asigurind con
ducerea științifică a unei opere de 
asemenea proporții cum este edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate. Pornind de la această 
premisă, partidul, la inițiativa se
cretarului său general, a instituit 
în ultimii ani un amplu sistem de 
conducere a societății de către po
por, o autentică democrație muncitorească, revoluționară.

O mărturie elocventă a înaltului 
umanism care animă vasta activi
tate de conducere a secretarului 
general al partidului, inițiativele 
sale în domeniul social-politic, a 
preocupării de a asigura o pre
zență vie în viața politică a țării 
tuturor generațiilor și categoriilor 
sociale, tuturor fiilor țării, fără 
deosebire de naționalitate — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — o constituie vastul 
dialog de lucru cu poporul, consec
vența cu care este consultat, așa 
cum atestă consfătuirile pe diferite 
domenii, congresele forumurilor de- 
moâi-ației noastre muncitorești, vi
zitele de lucru ale • tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. în toate 
județele țării, acolo unde interesele 
construcției socialiste o cer.

„Partidul va fi puternic și își va 
îndeplini rolul său numai împreună 
cu masele, cu întregul popor". 
Această apreciere din Raportul la 
Congresul al XIII-lea sintetizează 

o întreagă experiență și proiectea
ză, in același timp, principala mo
dalitate de exercitare a rolului con
ducător — dialogul activ cu masele, 
adoptarea hotărârilor în strinsă 
conlucrare cu poporul.

Exercitarea în bune condiții a ro
lului conducător al partidului este 
strîns asociată de soluționarea pro
blemelor pe care le ridică dezvolta
rea patriei noastre, de asigurarea 
tuturor condițiilor ca mersul con
strucției socialiste să se situeze me
reu pe o linie ascendentă. Desigur, 
problemele dezvoltării patriei s-au 
situat totdeauna în centrul atenției 
partidului, și dacă astăzi putem a- 
firma cu îndreptățită mindrie că în 
cei douăzeci de ani care au trecut 
de la Congresul al IX-lea am ob
ținut prestigioase realizări în toate 
domeniile, aceasta se datorește și 
consecvenței cu care s-au urmărit 
problema dezvoltării, calitatea so
luțiilor adoptate. Am rezolvat multe 
probleme, dar mai avem de rezol
vat încă multe altele tocmai pen
tru că procesul dezvoltării cu
noaște noi etape, noi exigențe și 
soluții. Așa cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, omenirea pă
șește intr-o nouă etapă a revoluției 
științifico-tehnice, care ridică ce
rințe deosebite în fața tuturor ță
rilor, cu deosebire în fața statelor 
ce și-au propus să-și dezvolte eco
nomia la nivelul celor mai avan
sate cuceriri pe plan mondial. A 
soluționa problemele dezvoltării în 
lumina acestor exigențe, a învinge 
și depăși o serie de influențe ne
gative ale crizei mondiale este o 
fundamentală răspundere politică a 
partidului în ansamblu, pentru că 
toate problemele, de la ridicarea 
nivelului de trai la cele ale înfăp
tuirii telurilor pe care ni le pro

punem, depind nemijlocit de modul 
în care sint soluționate problemele 
dezvoltării, se asigură mersul as
cendent al României. Iată de ce 
ridicarea necontenită a patriei este 
pentru partidul comuhiștilor un 
superior legămînt politic, un exa
men în fața istoriei.

într-o epocă de mari prefaceri 
pe toate planurile, dezvoltarea 
spiritului revoluționar, stimularea 
răspunderii angajării și dăruirii în 
muncă se constituie in premise 
esențiale ale perfecționării activită
ții partidului, ale progresului gene
ral al patriei. „Este necesar să 
păstrăm permanent spiritul viu, no
vator, revoluționar al partidului, să 
acționăm in permanență pentru 
perfecționarea și ridicarea rolului 
conducător ai partidului în raport 
cu noile etape, cu cerințele dez
voltării economico-sociale, ale ști- 
iftței și culturii, sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Să facem totul 
pentru ca, întotdeauna, partidul 
noștru să rămînă un partid revolu
ționar, să dinamizeze întreaga dez
voltare, să mențină spiritul revo
luționar, patriotic, de luptă al po
porului nostru". Așa cum reiese din 
documentele Congresului al XIII- 
lea, spiritul revoluționar presupune 
cu deosebire evaluarea rezultatelor 
muncii nu numai cu „instrumen
tele" trecutului, ci deopotrivă cu 
cele ale viitorului, ale zilei ele 
mîine. Exigența cu care apreciem 
rezultatele propriei munci, lupta 
împotriva oricăror lipsuri, spiritul 
de inițiativă și răspundere, anga
jarea în soluționarea problemelor 
capătă o deosebită importanță 
peritru exercitarea în bune condiții 
a rolului conducător ce revine 
partidului.

Forța partidului este, așa cum 

aprecia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, forța organizațiilor sale 
componente, a tuturor membrilor 
de partid. îndeplinirea răspunderi
lor ce revin partidului în ansamblu 
depinde de modul în care fiecare 
organizație în parte își afirmă ca
pacitatea de mobilizare a colective
lor de oameni în opera de edifi
care a noii societăți, instaurează la 
fiecare loc de muncă un climat de 
angajare și combativitate, de ordi
ne și disciplină.

Corolarul acestei politici creatoa
re, realiste îl constituie întărirea 
continuă a legăturilor dintre partid 
și popor, creșterea unității și coeziu
nii societății noastre. Unitate ce-și 
trage seva din caracterul științific 
al politicii partidului, din modul 
cum își exercită partidul rolul con
ducător, din conlucrarea strinsă 
dintre partid și mase, pentru în
făptuirea Programului partidului, a 
hotărîrilor adoptate de Congresul 
al XIII-lea, pentru progresul con
tinuu, multilateral al patriei noas
tre socialiste, pentru înaintarea cu 
fermitate spre viitorul comunist.

Alăturarea cuvintelor-simbol : 
Partidul — Ceaușescu — România 
exprimă în mod elocvent această 
realitate crescută din inimile a mi
lioane și milioane de oameni, pune 
în lumină voința de a înainta ferm 
pe amplul front al construcției, al 
muncii, încrederea in viitor. Acum, 
la împlinirea a 64 de ani de la 
crearea partidului comuniștilor, le- 
gămîntul suprem al întregului po
por nu poate fi altul decît acela de 
a milita pentru întărirea acestei 
unități, pentru înfăptuirea exempla
ră a programelor de dezvoltare 
multilaterală a României, spre glo
ria patriei, spre binele și fericirea 
națiunii noastre socialiste.

Institutul de meteorologie șl hidrolo
gie comunică timpul probabil pentru 
intervalul 8 mai, ora 20 — 11 mai, ora 
20. In tară : Vremea va fl caldă, în cea

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Poveste din Hollywood — 19; 
(sala Atelier) : Farul și domnul Va
lentino — 19,30; (sala Cosmonauților, 
11 05 37) : Papa dolar — 19.
© Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele afir
mării artistice". Monica Răgușitu — 
pian, Alina Mușetescu — pian — 17,30, 
(Ateneul Român) : „Imn tinereții". 
Concert susținut de corul „PRO 
ARTE" al Universității din București 
și de orchestra de cameră „MUSICA 
MUNDI" a sindicatului învățămînt, 
sector 1. Dirijor : Ligia Bălică — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Noaptea 
cea mai lungă, Interogatoriul din zori 
— 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Neinsemnații — 19; (șala Grădina 
Icoanei, 11 95 44) : Anchetă asupra 
unui tînăr care nu a făcut nimic — 
19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 19.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Cîrtițele — 19.
® Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Pădurea — 18; (sala Stu
dio) : Olelie și Vînătorii — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Haina cu două fețe — 19; 
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zo
dia gemenilor" — 15.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, 
sînt al dv. — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 18. 
® Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) 1 

mai mare parte a tării. Cerul va fl 
schimbător. Pe alocuri, in vestul țării 
și la munte, vor cădea ploi care vor 
avea și caracter de averse tnsotite de 
descărcări electrice. Vîntul va sufla 
slab pînă la moderat, cu unele inten
sificări de scurtă durată In sud-vestul 
țării și în zonele montane, predomlnînd 
din sectorul sudic. Temperaturile mi

Un tînăr printre alții — 9; Albă ca
Zăpada și cei 7 pitici — 15.
• Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : Bo
roboață — 15,30; (sala Cosmonauți
lor): încotro, căluțule ? — 10; 15,30.
® Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.

cinema 

nime vor fl cuprinse Intre 8 șl 13 gra
de, Iar cele maxime între 20 șl 30 de 
grade, mal coborâte pe litoral. Dimi
neața, Izolat, se va semnala ceață. In 
București : Vremea va fi caldă, cu ce
rul schimbător. Vîntul va sufla slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 12 și 15 grade, iar 
cele maxime Intre 26 șl 29 de grade.

FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 18; 
17,15; 19,30.
© Ana Pavlova : UNION (13 49 04) — 
10; 13; 16; 19.
© Vraciul : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
© Pace noului venit : SALA MICĂ 
A PALATULUI — 14: 17; 19,45.
© Valurile Dunării: STUDIO (59 53 15)
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30. 
© Fedos și fiii săi : VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17: 19.
© Cheia fericirii : POPULAR (33 15 17)
— 15; 17; 19.
© Madona păgîna : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
• Agonie și extaz LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.
© Toate mi se intîmplă numai mie : 
BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13;
15; 17,15; 19,30, GLORIA (47 46 75) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la grădi
nă — 20,30.
© Afacerea Pigot: VICTORIA (16 28 79)
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Aventură în Marea Nordului : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15; 17; 
19, la grădină — 20,30.
© Povestea dragostei — 9; 11; 13; 15, 
Kramer contra Kramer — 17; 19 :
DOINA (16 35 38).
© Iubirea are multe fețe : BUZEȘTI 
'(50 43 58) — 8,30: 11,30: 14,30: 17,30.
© Piedone în Egipt : LIRA (31 71 71)
— 15; 17; 19. ARTA (213186) — 9; 
11; 13; 15: 17: 19.
© Provocarea dragonului ; DACIA 
(50 35 94) — 9; 11: 13; 15; 17; 19, GRĂ
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) —
20,30.
© Rocky II : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15; 17; 19, GRĂDINA MO
DERN (15 63 84) — 20,30.
© Un șerif extraterestru : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
© Aripi frînte : MIORIȚA (14 27 14) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
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Manifestări consacrate României

cu prilejul vizitei oficiale
cu ocazia aniversării victoriei 

asupra fascismului și „Zilei independenței"

a primului ministru al guvernului român
BANGKOK 7 — Agerpres — Co

respondență de la L Erhan : Primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul
Constantin Dăscălescu, aflat în vizi
tă oficială în Thailanda, a fost pri
mit marți de regele Bhumibol al Re
gatului Thailanda.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, primul ministru al 
guvernului român a transmis regelui 
Bhumibol și reginei Sirikit un prie
tenesc mesaj de salut. împreună cu 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de pace și prospe
ritate pentru poporul thailandez 
prieten.

Mulțumind călduros, regele Bhumi
bol a rugat să fie transmise pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu, din partea sa 
și a reginei Sirikit, un cordial salut 
de prietenie, precum și cele mai ale
se urări de sănătate, fericire perso
nală și succese în activitatea consa
crată propășirii României, pentru 
promovarea politicii de pace și secu
ritate internațională, iar poporului 
român — urări de progres și pros
peritate.

în timpul întrevederii a fost evi
dențiat cursul ascendent înregistrat 
în ultimii ani în raporturile dintre 
România și Thailanda, în pofida ma
rilor distanțe geografice care le se
pară. S-a exprimat convingerea că, 
prin eforturile ambelor părți, schim
burile comerciale și colaborarea eco
nomică vor cunoaște o și mai puter
nică dezvoltare, în avantajul celor 
două țări și popoare. în acest cadra 
au fost evidențiate marile posibili
tăți pe care le oferă economiile celor 
două țări, aflate în plină dezvoltare, 
pentru realizarea unei conlucrări du
rabile, de largă perspectivă, în diver
se domenii, cu deosebire pe plan e- 
conomic. A fost subliniată dorința 
ambelor țări de a ridica pe un plan 
superior colaborarea și cooperarea e- 
conomică, în producție, dintre Româ-

nia și Thailanda prin încheierea unor 
convenții și acorduri de lungă durată.

Procedîndu-se la un schimb de 
păreri în unele probleme majore ale 
vieții, internaționale, primul minis
tru al guvernului român a prezentat 
suveranului thailandez punctele de 
vedere și considerentele președinte
lui Nicoiae Ceaușescu potrivit căro
ra, în actuala stare de tensiune care 

. există în lume, este necesar să se 
întreprindă 
instaurarea 
securitate, 
neîntîrziată 
cerea la 
rînd Ia dezarmare nucleară.

Regele Bhumibol a dat o înaltă 
apreciere poziției promovate consec
vent de România, contribuției im
portante a președintelui Nicolae 
Ceaușescu la eforturile de pace des
fășurate pe plan internațional.

în încheierea întrevederii a fost 
reînnoită invitația adresată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu regelui Bhumi
bol de a efectua o vizită oficială 
în țara noastră, împreună cu regina 
Sirikit. S-a exprimat convingerea că 
această întilnire la nivel înalt va 
constitui un important impuls pen
tru extinderea raporturilor româno- 
thaiiandeze be plan politic, economic 
și în alte domenii de activitate, pen
tru consolidarea legăturilor de pri
etenie dintre popoarele noastre, în- 
scriindu-se drept o însemnată con
tribuție la nobila cauză a destinde
rii, păcii, securității și cooperării în 
lume.

întîlnirea s-a 
atmosferă cordială, de 
legere. La întilnire 
Prem Tinsulanonda, 
al Thailandei.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu a 

depus, marți, o coroană de flori la 
Monumentul victoriei din Bangkok. 
După intonarea imnurilor de stat ale 
celor două țări, o gardă militară a 
prezentat onorul.

măsuri ferme pentru 
unui climat de pace și 

ceea ce impune oprirea 
a cursei înarmărilor, tre- 
dezarmare, și în primul

desfășurat Intr-o 
deplină înțe- 
a participat 

prim-ministru

ORIENTUI MIJLOCIU
BEIRUT 7 (Agerpres) — La Bei

rut se înregistra, marți seara, o si
tuație de calm.

în aceeași zi a avut loc o reuniu
ne a Comitetului cvadripartit de 
securitate, din care fac parte repre
zentanți ai armatei libaneze, miliții
lor druze, șiite și creștine, consacra
tă realizării unei încetări durabile a 
focului in capitală și redeschiderii 
punctelor de trecere dintre cele 
două sectoare — de est și de vest
— ale Beirutului, închise ca urmare 
a ostilităților. De asemenea. Consi
liul militar — alcătuit din. ofițeri 
superiori aparținînd principalelor 
șase comunități religioase din Liban
— s-a reunit în suburbia estică a 
capitalei, pentru a examina, cu 
prioritate, căile și mijloacele suscep
tibile să asigure reinstaurarea depli
nă a calmului de-a lungul, liniei de 
demarcație dintre cele două sectoare 
ale orașului.

teană" — transmite agenția M.E.N. 
El a subliniat necesitatea adoptării 
de către Israel a unei hotărîri defi
nitive in legătură cu recurgerea la 
un arbitraj internațional în această 
chestiune, precizînd că orice soluțio
nare a problemei zonei Taba ar con
stitui un factor pozitiv în evoluția 
relațiilor egipteano-israeliene.

Zona Taba. situată la frontiera 
dintre cele două țări, a fost ocupată 
de Israel in urma războiului din 
1967, acesta refuzind să o părăsească 
după retragerea din Sinai, la 25 apri
lie 1982.

CAIRO 7 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat postului de radio 
Monte Carlo, primul ministru egip
tean, Kamal Hassan Aii, a reafirmat 
că zona Taba „este în întregime egip-

DELHI 7 (Agerpres). — La Delhi 
s-au încheiat lucrările unui simpo
zion regional al organizațiilor negu
vernamentale din Asia consacrat 
problemei palestiniene — transmite 
Departamentul pentru informații pu
blice al O.N.U. Participanții au adop
tat o declarație în care se face apel 
la lansarea unei campanii mondiale 
de stringere de semnături în favoa
rea convocării unei conferințe inter-' 
naționale pentru pace în Orientul 
Mijlociu.
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Adunare a oamenilor muncii
și a tineretului la Praga

dedicată celei de-a 4O-a aniversări a Insurecției armate 
din mai a poporului ceh și eliberării capitalei 

R.S. Cehoslovace de sub dominația fascistă

.•țvțvXv

A

In diferite țări ale lumii au Ioc manifestări consacrate aniversării vic
toriei asupra fascismului, contribuției importante pe care a avut-o țara 
noastră în lupta pentru „ .
României, de la a cărei proclamare

înfringerea

unei adu-

nazismului, și „Zilei independenței" 
se împlinesc 108 ani.

Mexicul se pronunță pentru 
continuarea eforturilor 

de pace în America Centrală

BEIJING — In cadrul 
nări festive organizate la Ambasada 
României de la Beijing au fost 
evocate pe larg lupta antifascistă 
a poporului român pentru libertate 
socială și națională, acțiunile și de
monstrațiile antifasciste desfășurate 
în România in anii premergători 
celui de-al doilea război mondial, 
lupta forțelor patriotice din Româ
nia, care a culminat cu re'voluția de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă de la 
23 August 1944, contribuția de sea
mă a României la obținerea victo
riei asupra Germaniei hitleriste, la 
eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei 
și a unei părți din teritoriul Aus
triei.

A fost subliniată, de asemenea, 
activitatea neobosită desfășurată de 
România socialistă, de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru afirmarea 
fermă a politicii de destindere și 
colaborare, pentru asigurarea păcii 
în lume.

A fost prezentat filmul documen
tar „260 zile pentru noua istorie a 
României“ și s-a organizat expozi
ția de fotografii „Contribuția eroi
că a României la victoria asupra 
fascismului".

La manifestare, care s-a bucurat 
de un deosebit succes, au fost pre- 
zenți Qian Qichen, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Li ■ 
Yuanchao, secretar al C.C. al Ligii 
Tineretului Comunist din China, 
Liang Geng, vicepreședinte al Aso
ciației de prietenie a poporului chi
nez cu străinătatea, cadre de con
ducere din secția pentru relații ex
terne a C.C. al P.C. Chinez, Minis
terul Apărării Naționale, Ministerul 
Afacerilor Externe, membri ai con
ducerii organelor de presă și tele
viziune, ziariști.

BUDAPESTA. — La Ambasada 
României din Budapesta a avut loc 
vernisajul expoziției documentare 
de fotografii „Contribuția eroică a 
României la victoria asupra fascis
mului", cuprinzind imagini referi
toare la_ participarea României la 
luptele 'împotriva Germaniei na
ziste, jertfele aduse de ostașii ro
mâni pentril eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și unei părți a Aus
triei.

Cu același prilej a fost .prezentat 
filmul documentar „260 de zile pen
tru noua istorie a României".

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe al 
R. P. Ungare, ai unor instituții cen
trale ungare, membri ai corpului 
diplomatic acreditați la Budapesta, 
ziariști.

ROMA. — In localitatea italiană 
Pozzuoli, din apropiere de Napoli, 
a avut loc o manifestare culturală 
organizată de Asociația de priete
nie pentru raporturile culturale ita- 
lo-romăne în colaborare cu primă
ria din localitate.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
președintele filialei din Napoli a 
Asociației italiene, Vincenzo Adi- 
nolfi, primarul localității Pozzuoli, 
ziaristul Raffaele Bussi și deputa
tul Alberto Ciampaglia, subsecre
tar de stat, membru al guvernului 
italian, care a arătat că opera de 
edificare a orinduirii socialiste in 
România „este indisolubil legată de 
activitatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu. personalitate remarcabi-

lă a vieții politice internaționale. 
De o mare importanță sînt con
tribuțiile sale teoretice și practice 
la definirea și dezvoltarea orindui
rii socialiste in România, ținind 
seama de realitățile și specificul 
acestei țări, linia sa politică pe 
acest plan fiind de un mare dina
mism".

Referindu-se la politica externă 
promovată de țara noastră, de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, vorbi
torul a subliniat că „Refuzul poli
ticii de forță, acțiunile vizind elimi
narea oricărui conflict militar în 
viața internațională fac din po
porul român prieten unul dintre 
cei mai înflăcărați susținători ai 
ideii soluționării tuturor diferende
lor dintre state numai pe cale paș
nică, prin tratative. Activitatea 
României, a președintelui Nicolae 
Ceaușescu au constituit, în toate 
circumstanțele și în momentele 
cele mai dificile, un punct de re
ferință pentru depășirea acestora, 
pentru reluarea dialogului", a rele- . 
vat. vorbitorul.

Cu același prilej a fost prezen
tată o expoziție de carte cuprinzind 
opere ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu apărute în limba italia
nă și volume de istorie.

WASHINGTON. — In cadrul co
municărilor prezentate la confe
rința Societății de studii românești 
de la Columbus — Ohio (S.U.A.) a 
fost relevată continuitatea luptei 
poporului român pentru unitate și 
independență națională, pentru pro
gres social, subliniindu-se că atit 
desăvîrșirea. unității naționale, în 
anul 1918, cit și actul revoluționar 
de la 23 August 1944 au fost înfăp
tuite prin forțele proprii ale po
porului român, care a valorificat 
politic condițiile favorabile ale 
contextului internațional. A fost 
pusă în lumină, totodată, contribu
ția României la înfringerea fascis
mului, alăturarea țării noastre la 
coaliția antihitleristă scurtînd răz
boiul cu circa 200 de zile.

tn luările de cuvînt pe marginea 
comunicărilor prezentate, istoricii 
români JDinu C. Giurescu și Florin 
Constantiniu au înfățișat momen
te și aspecte semnificative ale 
luptei poporului român pentru 
neatîrnare, precum și ale. efortului 
de emancipare socială și națională 
al românilor transilvăneni. Au fost 
evocate, totodată, politica externă a 
României socialiste, pusă in slujba 
independenței naționale, păcii, 
securității și cooperării internațio
nale, activitatea prestigioasă desfă
șurată pe acest tărîm de președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

LISABONA. — In localitatea 
Vila Franca de Xira din Portuga-, 
lia a fost deschisă o expoziție de 
f otografii infățișînd contribuția 
României în lupta împotriva fascis
mului, precum și transformările re
voluționare care au avut loc in 
țara noastră în anii construcției so
cialismului.

In alocuțiunile rostite cu 
prilej au fost evidențiate 
eroică a armatei române 
eliberarea țării, angajarea României 
cu toate forțele, cu întregul 
țențial economic, 
antihitlerist.

acest 
lupta 

pentru

po-
în ’războiul

(Agerpres)

/

PRAGA 7 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a In
surecției armate din mai a poporu
lui ceh și eliberării capitalei R.S. 
Cehoslovace de sub dominația fas
cistă, la Praga a avut loc o mani
festație a oamenilor muncii și tine
retului. Au luat parte Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al J’.C. din 
Cehoslovacia, președintele 
hoslovace, alți conducători 
și de stat.

Cu acest prilej a rostit 
tare Antonin «Kapek, membru al Pre
zidiului C.C. al P.C. din Cehoslova-

R.S. Ce
de partid
o cuvîn-

cia, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc Praga al P.C. din Ceho
slovacia.

Participanții la manifestație, trans
mite agenția C.T.K., au adresat lo
cuitorilor capitalelor europene apelul 
de a-și intensifica eforturile pentru 
ca Europa să nu se transforme in
tr-un arsenal al celei mai distrugă
toare arme — arma nucleară. „Nu
mai prin eforturi unite 
menținută pacea, poate fi 
securitatea omenirii", se 
apel.

poate fi 
asigurată 
spune în

CIUDAD DE MEXICO 7 (Ager
pres). — într-o declarație făcută la 
Ciudad de Mexico, ministrul mexi
can al relațiilor externe, Bernardo 
Sepulveda Amor, a menționat că 
Grupul de la Contadora, din care 
face parte și Mexicul, analizează in 
prezent măsurile ce trebuie luate la 
nivel regional în legătură cu embar
goul comercial instituit de S.U.A. la 
adresa Republicii Nicaragua — trans
mite agenția Prensa Latina. El a pre
cizat că Mexicul, Columbia, Panama 
și Venezuela au inițiat consultări 
privind primele acțiuni ce vor fi 
luate pentru continuarea eforturilor 
de pace în America Centrală.

O declarație 
a Prezidiului R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 7 (Agerpres). — Victo
ria de acum 40 de ani asupra fascis
mului a însemnat o încununare a 
luptei îndelungate a statelor aliate, 
o luptă in care multe popoare și 
state ale lumii s-au unit în coaliția 
antihitleristă, animate de aceleași 
idealuri de libertate, independență și 
egalitate în drepturi — se subliniază 
într-o declarație a Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia, dată publicității cu pri
lejul celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului și citată 
de agenția Taniug.

în al doilea război mondial, Iu
goslavia a pierdut peste o zecime din 
populația ei, a suferit uriașe distru
geri materiale, plătindu-și cu cele 
mai mari sacrificii libertatea, inde
pendența și dreptul de a decide în 
mod independent asupra propriului 
viitor — se arată în declarație. Ex- 
primînd îngrijorarea în legătură cu 
actuala situație nefavorabilă pe plan 
mondial, Prezidiul R.S.F.I. subliniază 
necesitatea ca întreaga comunitate 
internațională să-și confirme devo
tamentul față de țelurile înalte ale 
Cartei O.N.U., ale Actului final al 
C.S.C.E. de la Helsinki și ale docu
mentelor mișcării de nealiniere, care 
trebuie să stea la baza edificării unor 
relații politice și economice echita
bile intre state și popoare, a solu
ționării pașnice a problemelor inter
naționale.

Declarația Biroului Politic 
al C.C. al P.C.F.

PARIS 7 (Agerpres). — înfringerea 
fascismului hitlerist a constituit un 
eveniment 
omenirii, 
eforturilor 
poarelor care s-au unit in amplul 
front democratic antifascist, se spune 
în declarația Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Francez, dală publici
tății la Paris. După 40 de ani. invă-

-o încununare a luptei 
independență și egalitate" 
țămintele istoriei rămîn cit se poate 
de actuale, cucerirea cea mai de preț 
a omenirii fiind pacea. în ultimele 
patru decenii, raportul de forțe în 
lume s-a schimbat radical. Victoria 
asupra fascismului german a con
semnat avîntul forțelor democrației 
și progresului social, a deschis mul
tor popoare drumul spre libertate și 
independență. Astăzi, se subliniază 
în document, există posibilități reale 
pentru înlăturarea pericolului de 
război, pentru oprirea cursei înar
mărilor și realizarea dezarmării ge
nerale.

Consiliul de Securitate

Demers al Nicaraguei
în legătură cu embargoul 
comercial impus de S.U.A.
NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 

— Republica Nicaragua a cerut luni 
convocarea de urgență a unei sesiuni 
a Consiliului de Securitate al O.N.U. 
care să analizeze situația deosebit 
de gravă din acest moment în Ame
rica Centrală. Cererea intervine ca 
urmare a impunerii de către S.U.A. 
a unui embargou comercial total îm
potriva Republicii Nicaragua.

remarcabil în istoria 
ea reprezintă rezultatul 

comune ale tuturor po-

In sprijinul cauzei drepte 
a poporului namibian

NAȚIUNILE UNITE 7 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a dat publicității o declarație prin 
care condamnă și respinge orice ac
țiune unilaterală a Africii de Sud 
vizînd o așa-numită „reglementare 
internă" în Namibia, care ignoră re
zoluția din 1978 a acestui organ al 
Națiunilor Unite privind independen
ta Namibiei.

40 DE ANI DE LA ELIBERAREA POPORULUI GERMAN DE SUB DOMINAȚIA FASCISTĂ
%

Sub semnul prefacerilor înnoitoare
Străbătînd regiunile Republicii Democrate Germane, 

din nord spre sud, din est spre vest, in popasuri 
eșalonate în timp, călătorul dobindește imaginea de 
ansamblu a transformărilor înnoitoare, înfăptuite in 
toate domeniile vieții politice și social-economice, în 
cei 40 de ani care au trecut de la eliberarea poporului 
german de sub dominația nazistă.

In comparație cu 1946-, producția industrială a 
R.D.G. va fi, in 19S5, de aproape 30 de ori mai mare. 
Dacă în 1946 puterea instalată a centralelor elec
trice era în jur de 2 300 megawați, ea va ajunge, la 
finele anului acesta, la 22 306 megawați. Și în alte 
domenii realizările sînt grăitoare : producția anuală 
de lignit a crescut de la 108,4 milioane tone, la 300> 
milioane tone ; cea de oțel, care era in 1946 de 0,153 
milioane tone, va atinge, in 1985, 7,878 milioane tone. 
După crearea R.D.G., la 7 octombrie 1949, a fost înte
meiată o industrie constructoare de nave autonomă.

în pasiunea cu 
prezintă realizările și izbinzile 
muncă apare ca un element con
stant buna colaborare între uzinele 
orașului și ale regiunii cu instituții
le de învățămînt superior din lo
calitate.

La crearea, in 1949, a R.D. Ger
mane, în partea de sud a Dresdei 
nu existau decît două complexe de

a eco- 
electro- 
O creș- 
micro- 

electro-

A fost dezvoltată sistematic baza energetică 
nomief naționale. Industriile electrotehnică și 
nică cunosc, la rindul lor, o amplă dezvoltare, 
tere mai rapidă este imprimată industriei 
electronice, robotica industriale, informaticii 
nice.

Realizări Importante au fost obținute in domeniul 
agriculturii, concretizate in sporirea recoltelor la hec- 

. tar, a producțiilor în sectorul zootehnic, in extinderea 
suprafețelor cultivabile.

După 1949, in R.D.G. au fost construite sau moder
nizate 3,7 milioane de locuințe, din care cea mai 
mare parte (2,4 milioane) după 1971, anul Congre
sului al VIII-lea al P.S.U.G.

Bilanțuri remarcabile oferă activitatea in domeniile 
științ.ei, învățământului și culturii.

Citeva repere 
sînt cuprinse și

ale acestei multilaterale dezvoltări 
in rîndurile ce urmează.
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BIROUL POLITIC AL C.C. 
AL P.M.U.P., a cărui ședință 
s-a desfășurat la Varșovia, a 
analizat și aprobat o informare 
cu primire la desfășurarea întil- 
nirii Ia nivel înalt a conducăto
rilor de partid și de stat ai ță
rilor participante Ia Tratatul de 
la Varșovia, care a avut loc 
in capitala R. P. Polone, rela
tează agenția P.A.P. Aprobind 
activitatea delegației poloneze 
in cadrul întîlnirii, Biroul Poli
tic a apreciat că hotărîrea pri
vind prelungirea duratei de va
labilitate a tratatului are o în
semnătate fundamentală pentru 
întărirea securității țărilor so
cialiste participante, pentru în
tărirea păcii pe Pămînt.

două partide, țări și popoare, pre
cum și o serie de probleme de in
teres reciproc, reliefîndu-se deplina 
identitate de vederi în ceea ce 
vește aspectele abordate.

pri-

ÎNTREVEDERE LA PRAGA. Pre
ședintele R.S. Cehoslovace. Gustav 
Husak, a avut o Întrevedere cu 
președintele Republicii Nicaragua, 
Daniel Ortega Saavedra, 
treprinde o vizită oficială 
Cehoslovacă. Convorbirea 
juit un schimb de păreri 
dezvoltarea în continuare 
fiilor bilaterale in diferite 
A avut loc. de 
schimb de păreri în probleme 
ternaționale actuale, cu accent 
situația din America Centrală.

VIZITA ÎN R. P. D. COREEANA. 
La invitația secretarului general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, Kim Ir Sen, Hu Yaobang, 
secretar general al C.C. al P. C. 
Chinez, a efectuat o vizită neofi
cială în R. P. D. Coreeană — rela
tează agențiile A.C.T.C. și China 
Nouă. Cu acest prilej, la Sinuiju, 
oraș de frontieră al R. P. D. Co
reene, au avut loc convorbiri, în 
cadrul cărora — după cum arată 
agențiile citate — au fost examina
te căile de dezvoltare în continuare 
a relațiilor prietenești dintre cele

care în- 
in R.S.

a prile- 
privind 

a rela- 
domenii. 

asemenea. un 
in-
pe

...Din Berlin, șoseaua spre Dresda, 
țelul călătoriei noastre, traversează 
păduri și cîmpii. alcătuind un cadru 
natural fără deosebiri perceptibile 
ochiului de la o regiune la alta. 
Peisajul se înviorează și devine in- 
confundabil pe măsură ce te apro
pii de metropola de pe Elba. Dres
da a fost denumită din vechime 
„Florența de pe Elba", iar ținutu
rile înconjurătoare „Elveția sa
xonă".

Oraș renumit prin colecțiile și 
muzeele sale de artă, Dresda a de
venit în 1945, în urma bombarda
mentelor aeriene din noaptea de 13 
spre 14 februarie, un morman de 
ruine. Flăcările războiului, care au 
cuprins întreaga omenire, au mis
tuit fără cruțare și o bună parte a 
orașului de pe Elba. Peste 35 000 de 
oameni și-au pierdut aici viața ; 
75 000 locuințe au fost total dis
truse, 99 000 avariate.

Urmele acestei cumplite tragedii 
sînt aproape șterse. Ici și colo plăci 
comemorative, ca și ruinele clădi
rii „Frauenkirche" amintesc vizita
torilor dezastrul abătut asupra po
porului german de tirania fascistă.

Astăzi, Dresda și regiunea care 
li poartă numele trăiesc din plin, 
asemeni tuturor ținuturilor și loca
lităților R.D.G., viața trepidantă, 
imprimată de ritmurile construc
ției socialiste. Metropola de pe Elba 
s-a transformat într-un puternic 
centru industrial al țării, instituții
le sale culturale, cu vechi tradiții, 
și-au redobîndit strălucirea; în anii 
ce au trecut de la constituirea R.D. 
Germane, Dresda a devenit și un 
oraș al științei.

întreprinderi de mare randament 
ale industriei constructoare de ma
șini, ale industriei electrotehnice și 
electronice, ale industriei ușoare și 
alimentare își desfășoară activita- 

^tea la Dresda.

care gazdele își
în

însemnări de călătorie 
din R.D. Germană

clădiri ale fostei Școli superioare 
. de tehnică, reconstruite din ruine.

în cei 35 de ani care au trecut de 
atunci, Universitatea tehnică a do- 
bîndit proporțiile unuia din cele 
mai mari centre de învățămînt și 
cercetare în domeniul științei și 
tehnicii ale R.D.G. Vizitind acest 
campus universitar, am pătruns, de 
fapt, într-un oraș, ce se întinde pe 
o suprafață de 220 de hect'are, in 
cuprinsul căreia au fost ridicate 
700 de clădiri și laboratoare pentru 
cei 2 800 profesori, asistenți și cola
boratori științifici, săli de cursuri 
pentru 13 000 de studenți. Din 1949, 
Universitatea tehnică din Dresda a 
oferit economiei naționale 55 000 de 
absolvenți cu înaltă calificare pen
tru 60 de diferite domenii de spe
cialitate.

Nu ne era clar la Început de ce 
Interlocutorul nostru ne precizează 
că ansamblul de clădiri — cu cele 
9 800 de locuri pentru cursurile stu
denților — 6e învecinează cu cîm- 
piile cooperativei agricole de pro
ducție Bannewitz din raionul Frei
tal. Precizarea avea șă fie comple
tată cu date din biografia rectoru
lui universității, semnificative pen-

tru prefacerile revoluționare gene
rate de orînduirea socialistă. Aco
lo, in acea unitate agricolă, a lu
crat în 1948, pe un vechi tractor, 
Rudolf Knoner. Tractoristul de odi
nioară a devenit prin muncă și stu
dii asidue un specialist renumit in 
fizica temperaturilor joase; în 1980, 
el a fost ales rector al Universității 
tehnice din Dresda. O biografie in
tr-adevăr interesantă, dar nu unică, 
pentru că socialismul a oferit oa
menilor muncii posibilități nelimi
tate de afirmare și instruire.

Cooperarea profesorilor și stu
denților cu întreprinderile din oraș 
și regiune este, după opinia gene
rală a partenerilor, folositoare atit 
producției, cit și cercetării ; uzi
nelor și întreprinderilor — pentru

că astfel se poate stabili exact la 
ce nivel se află produsele lor, ce 
trebuie făcut pentru ridicarea ni
velului lor de competitivitate ; cer
cetătorilor — pentru că pe această 
cale se pot cunoaște operativ pro
blemele și necesitățile producției, 
solicitările de stringentă actualita
te cărora trebuie să le răspundă 
prelegerile și cursurile ținute de 
profesori, precum și organizarea 
practicii studenților.

Spre exemplificare, directorul ge
neral al Combinatului NAGEMA, 
Rolf Grupe, ne prezintă citeva re
zultate ale acestei cooperări cu 
Universitatea tehnică. Scopul urmă
rit este obținerea unor realizări da 
virf în fabricarea diferitelor pro
duse ale combinatului — mașini și 
instalații de prelucrare și ambala
re pentru industria bunurilor 
consum. NAGEMA cooperează 
28 de secții ale Universității 
nice în rezolvarea a 30 de teme 
de cercetare. Aproape fiecare al 
doilea produs NAGEMA poartă 
„semnătura" U.T. O mare parte din 
acordurile de cooperare sînt reali
zate cu contribuția directă a stu
denților, după cum 11 cadre ale 
combinatului desfășoară o activita
te didactică, de profesori sau cerce
tători la Universitatea tehnică.

în pas cu dezvoltarea orașului in 
domeniul industrial și universitar 
s-a aflat și sectorul construcțiilor. 
Peste 110 000 de locuințe, din care 
55 000 ridicate după Congresul al 
VIII-lea al P.S.U.G., au fost puse 
la dispoziția populației. Fiecare al 
doilea din cei 522 000 cetățeni ai 
Dresdei s-a mutat într-o locuință

de
eu 

teh-

construită după crearea R.D.G.
Un efort deosebit a cerut recon

struirea unor clădiri, străzi și piețe 
istorice ale orașului. Bombarda
mentele din februarie 1945 au pro
vocat imense distrugeri clădirii mo
numentale a Operei Semper, din 
care nu au rămas, practic, decît u- 
nele ziduri. Construită după proiec
tele vestitului arhitect Gottfried 
Semper și terminată de fiul aces
tuia, Manfred, în 1878, Opera din 
Dresda dobindise renumele unei 
importante instituții de cultură, 
servind din punct de vedere al 
construcției drept model pentru alte 
teatre din Europa.

La 13 februarie 1985, Opera din 
Dresda, complet-reconstruită și re
novată cu o impresionantă fidelita
te pînă în cel mai mic detaliu, și-a 
redeschis porțile, oferind o pre
mieră de gală. Lucrările de recon
struire constituie un efort colectiv, 
în care statul socialist a antrenat 
274 de combinate, uzine și institu
ții. Au cooperat arhitecți și con
structori, restauratori, specialiști in 
protecția monumentelor, meșteri și 
tehnicieni, cu toții însuflețiți de mi
siunea nobilă de a reda orașului și 
țării renumita „Semperoper".

Marcîrid redeschiderea Operei 
Semper printr-un mare miting, ce
tățenii Dresdei s-au angajat să-și 
intensifice eforturile pentru ca tra
gedia ce s-a abătut acum 40 de ani 
asupra orașului să nu se mai re
pete nicăieri și niciodată. Este ex
presia unei voințe ce animă întreg 
poporul din Republica Democrată 
Germană.
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PARLAMENTUL GRECIEI 
FOST DIZOLVAT MARȚI în 

anticipatederea alegerilor generale 
de la 2 iunie.

PRECIZARE. într-o 
făcută la New York cu 
sșa-numitul „referendum" organizat 
recent în partea de nord a Cipru
lui. purtătorul de cuvînt al O.N.U., 
Joe Sills, a precizat 
zația Națiunilor Unite 
noaște alt stat cipriot 
Republicii Cipru, după 
firmat și Consiliul de 
rezultă din aceasta că 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, nu poate aproba nici o 
evoluție sau acțiune care contravine 
acestei poziții — informează 
țiile T.A.S.S. și TANIUG.

declaratie 
privire la

: „Organi- 
nu re cu- 

cu excepția 
cum a con- 
Securitate ; 

secretarul

agen-

ÎNTILNIRE. Președintele Parti
dului Social-Democrat din R. F. 
Germania, Willy Brandt, s-a întîlnit 
cu primarii și reprezentanții orașe
lor care au avut cel mai mult de su
ferit in cel de-al doilea război mon
dial. In cursul întîlnirii — la care 
au fost reprezentate, între altele, 
orașele Volgograd, Minsk, ■ Lenin
grad, Oradour, Dresda și Coventry 
— W. Brandt a subliniat necesitatea 
de a se face totul pentru ca groză
viile războiului să nu se mai repete 
niciodată.

UN GRAV ACCIDENT RUTIER 
s-a produs în apropierea localității 
iugoslave Vladicin Han. Un auto
buz ce circula pe ruta Skopie — 
Belgrad s-a ciocnit de un autoca
mion. Potrivit agenției Taniug, 10 
persoane și-au pierdut viața, iar 26 
au fost rănite.

Un compromis care nu poate 
ascunde serioase disensiuni
Pe marginea reuniunii economice la nivel înalt de la Bonn

Reuniunea economică la nivel înalt 
n principalelor șapte țări capita
liste dezvoltate (S.U.A., Japonia, 
R.B1. Germania, Franța, Marea Bri- 
tanie, Italia și Canada), desfășurată 
zilele acestea la Bonn, s-a încheiat 
cu un bilanț considerat de agențiile 
de presă occidentale ca „minor" sau 
nesemnificativ. Un „rezultat modest" 
— apreciază agenția U.P.I. ; „multe 
cuvinte, puțină substanță", scrie, la 
rindul ei. agenția Reuter, referin
du-se . la declarația economică în 

• care sa rezumă concluziile partici- 
panților asupra problemelor discu
tate : creșterea producției și ocupa
rea forței de muncă, politicile co
merciale și financiar-valutare. dato
riile externe și ajutorul pentru dez
voltare etc.

Cu toate acestea, „cei 7“ au tre
buit să facă serioase eforturi pen
tru a menține. în ciuda serioaselor 
divergenta dintre ei. „o unitate de 
fațadă" —. cum se exprima A.F.P; 
Intr-adevăr, participanții au ajuns, 
In cele din urmă, la o formulă de 
compromis,, dar la o formulă ce a 
permis doar semnarea documentului 
final, nu și soluționarea reală a di
ferendului . dintre S.U.A. și Franța 
In problemele comerciale și financi
are care au dominat dezbaterile reu
niunii „celor 7".

După cum se știe. Statele Unite 
au dorit să obțină la Bonn acordul 
celorlalți participant! in legătură cu 
deschiderea, în 1986, a unei noi run
de de negocieri comerciale multila
terale în cadrul G.A.T.T. (Acordul 
General pentru Tarife și Comerț). 
Franța s-a opus însă fixării unei 
date ferme de demarare a unor ast
fel de negocieri. La prima vedere 
s-ar putea crede că ar fi vorba de 
o dispută pe marginea liberalizării 
comerțului mondial în general — dar 
esența problemei este alta. Prin noua 
rundă de negocieri, S.U.A. intențio
nează să obțină reducerea obstaco
lelor pe care le întîmpină pe piețele 
internaționale atit întreprinderile 
americane din domeniul serviciilor 
(bănci, informatică, tehnologie etc.), 
care aduc unu din cinci dolari 
proveniți din exporturi, cît și fer
mierii americani, care desfac în alte 
state un sfert din producția lor. 
Franța s-a opus însă fixării datei 
începerii noii rondelele negocieri co
merciale înainte de a se stabili or
dinea ei de zi, adică înainte de a

fi încredințată că prin asemenea ne
gocieri nu va fi afectată politica 
agricolă comună, care printr-un sis- | 
tem de taxe la import și subvenții 
la export protejează pe fermierii din 
C.E.E., în primul rind pe cei fran- I 
cezi, de concurența producătorilor \ 
agricoli din afara comunității. Co
municatul final se limitează la con
semnarea faptului că cei mai mulți 
participanți sînt de acord cu înce
perea cît mai curind posibil a noii 
runde, de negocieri comerciale, ceea 
ce a determinat Washingtonul să 
declare că a obținut ciștig de cauză 
și că negocierile se vor purta asupra 
unui pachet echilibrat de probleme, 
și nu îndeosebi asupra celor agri
cole 
motiv de 
«cei 7» a 
A.F.P.

Față de 
aflate in 
s-au 
muni dintre cei mai mici", în înțele
surile cele mai 
vagi. Astfel, ei s-au pronunțat pen
tru crearea de noi locuri de muncă, 
dar acest „deziderat pios" n-a fost 
însoțit de avansarea nici unei moda
lități efective de atenuare a proble
mei șomajului. De asemenea, „cei 7“ 
au insistat asupra necesității unei 
stabilități a sistemului monetar in
ternațional, insă nu s-a făcut nici 
un pas înainte in direcția convocării 
unei conferințe menite să dezbată și 
să soluționeze asemenea probleme.

In același timp, se consideră că 
„cei 7" s-au ocupat doar în treacăt 
de unele din problemele atit de spi
noase și presante ca nivelul ridicat 
al dobînzilor bancare și uriașa po
vară a datoriilor externe ce apasă 
asupra țărilor lumii a treia, proble
me care afectează nu numai statele 
in cauză, ci și oelelalte țări, inclusiv 
cele dezvoltate. Tocmai de aceea, o 
serie de comentatori occidentali con
sideră că atit timp cît asemenea 
probleme cu implicații la scară in
ternațională nu-și găsesc soluționa
rea în ansamblul lor și în conformi
tate cu interesele tuturor statelor, 
încercările izolate de a se depăși ac
tualele dificultăți din economia mon
dială. de a se relansa activitatea 
productivă vor fi serios handicapate.

ceea ce ar fi dat Parisului 
satisfacție. „Fiecare din 
strigat victorie1' — scrie

alte probleme importante 
dezbatere, 

resemnat
participanții

cu „numitori co-
largi, adică cele mai
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