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C\DOUĂ DECENII DE IA CONGRESUL^

ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

AL IX-LEA AL PARTIDULUI

Arterele de oțel 
ale patriei

Vigoarea unei țări — pulsul dinamic al întregii vieți economico-so- 
ciale și culturale - depinde și de tinerețea arterelor sale de circulație, 
de transport, lată de ce, veghind la permanenta înflorire a tinereții pa
triei, partidul nostru - mai ales în anii pe care, cu profundă mindrie 
patriotică, ii numim Epoca Ceaușescu - a acordat o importanță deose
bită dezvoltării și modernizării magistralelor de oțel ale țării, conectării 
lor la cele mai înalte cuceriri ale științei si tehnicii mondiale. ELECTRIFI
CAREA CAILOR FERATE ROMÂNE ESTE OPERA EPOCII NICOLAE 
CEAUȘESCU.

ieri, într-o atmosferă sărbătorească, a avut loc în Capitală

ADUNAREA FESTIVĂ
dedicată celei de-a 40-a aniversări a victoriei asupra
fascismului și „Zilei independenței de stat a României11

Tn prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, joi, 9 mai, a avut loc, în Capitală, adu
narea festivă dedicată celei de-a 40-a aniversări a victoriei 
asupra fascismului și „Zilei independenței de stat a României”.,

Organizată de Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român. Consi
liul de Stat și Guvernul Republicii 
Socialiste România, adunarea s-a 
constituit într-un fierbinte omagiu 
adus eroilor neamului, tuturor celor 
care s-au jertfit pentru libertatea și 
independenta patriei, relevind, con
tribuția României la victoria asupra 
fascismului, tara noastră angajin- 
du-se. după înfăptuirea revoluției de 
eliberare socială și. națională, antifas
cistă și ăntiimperiâlistă de Ia 23 
August 1944. cu întregul său poten
țial material și uman. alături de 
ostașii armatei sovietice, în luptele 
împotriva Germaniei hitleriste.

Adunarea a dat expresie, de ase
menea. înaltei prețuiri a rolului is
toric al partidului nostru comunist 
în unirea tuturor forțelor naționale, 
democratice, patriotice, revoluționa
re. împotriva fascismului, a războiu
lui. în lupta pentru dreptate socială 
si independentă, pentru edificarea pe 
pămîntul României a societății socia
liste și comuniste.

Evocarea glorioaselor pagini de 
luptă ale poporului nostru a prileiuit. 
totodată, evidențierea faptului că 
aniversarea a 40 de ani de la victo
ria asupra fascismului are loc în 
anul în care se împlinesc două dece
nii de la Congresul al IX-lea al par
tidului, ce a inaugurat perioada cea 
mai bogată în înfăptuiri din întreaga 
istorie a tării. Adunarea a reprezen
tat o grăitoare ilustrare a sentimen
telor de profundă dragoste și recu
noștință ale' tuturor fiilor patriei fată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
patriot înflăcărat, strălucit conducă
tor al destinelor națiunii, care slu
jește cu devotament nețărmurit, cu 
clarviziune si eroism interesele su
preme ale tării, cauza păcii și socia
lismului.

Aceste simțăminte si-au găsit o 
elocventă expresie în atmosfera en
tuziastă cu care a fost intîmpinat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la in
trarea în Sala Palatului Republicii 
Socialiste România, unde a avut loc 
adunarea festivă. Cei prezenti au a- 
plaudat cu putere, au ovaționat în

delung. S-a aclamat ..Ceaușescu — 
P.C.R. !“. ..Ceaușescu si - poporul-!-,- 
„Ceaușescu — România, stima noas
tră și mindria !“. participants dind 
glas hotărîrii tuturor Oamenilor 
muncii de a acționa, strîns uniți in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, pentru transpunerea în via
tă a obiectivelor Congresului al 
XlII-lea al P.C.R.. pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru.
z împreună cu toyarăsul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, la a- 
dunare au participat membri și 
membri supleanti ai Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. se
cretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai C.C. al P.C.R.. 
ai Consiliului de Stat și ai guvernu
lui. Au fost prezenti. de asemenea, 
conducători ai unor instituții cen
trale, ai organizațiilor de masă si 
obștești, membri de partid cu sta
giu din ilegalitate, generali, luptă
tori și veterani de război împotriva 
fascismului, reprezentanți ai vieții 
noastre științifice, culturale și ar
tistice. activiști de partid si de stat, 
oameni ai muncii din Capitală.

în sală se aflau șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești. membri ai corpului diplomatic, 
corespondenți ai presei străine.

Sala Palatului Republicii Socialis
te România era împodobită sărbăto
rește. Deasupra tribunei oficiale se 
afla portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușesdu. încadrat de drapelele 
partidului și statului. Era înscrisă 
urarea atit de dragă inimilor noas
tre : ..Trăiască Partidul Comunist 
Român. în frunte cu secretarul 
său. general. tovarășul Nicolae 

1 Ceaușescu !“.. Erau marcate, de ase
menea. cele două mari evenimente 
aniversate : „9 Mai. Ziua indepen
dentei de stat a României". „9 Mai.

' Ziua Victoriei asupra fascismului".
‘ A fost intonat Imnul de Stat al 

Republicii Socialiste România.
Luînd cuvîntul. tovarășul Emil 

Bobu, membru al Comitetului Po

litic .Executiv,, secretar-al C.C.. al 
P.C.R., a spus :

„Mult stimate șl iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată, tovarășă Elena 
Ceaușescu, '

Stimate tovarășe, stimați tovarăși.
Deschidem adunarea festivă consa

crată celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului și săr
bătoririi „Zilei - independenței de stat 
a României", evenimente de însem
nătate covîrșitoare pentru destinele 
patriei noastre, pentru afirmarea sa 
liberă, independentă și suverană în 
rîndul națiunilor lumii.

In aceste mărețe momente aniver

Eroilor patriei
Flacăra mormîntului său dur 
s-a făcut de marmoră. Și arde 
alb pe alb, sub ancestral azur, — 
fiindcă mai departe scrie-n carte.

Unde a căzut și-n care loc 
epic meteor ? Și-n care vreme ? 
Sîngele i-i fald în steag de foc 
fața i-i în imnuri și în steme.

Dinspre revoluții și răscoale 
și dinspre războaie, — fără el 
cronicile țării ar fi goale 
iar strămoșii lipsă la apel, 

ani și secoli, s-ar topi, de ceară, 
s-ar re-ntoarce auru-n filoni, — 
odmeni-ar fi Ioni fără de țară 
și-ar fi țara fără de Ioni.

El e sensul jertfei care leagă 
spațiul și timpul românesc 
ca istoria să fie-ntreagâ 
după cum urmașii și-o doresc.

El rămîne totdeauna-n noi 
arhetip și frate și părinte 
întru cari ne năzărim eroi, — 
ideal și-âducere aminte.

Fără el n-am mai visa nimic 
și-am uita ce-i oda și balada, — 
în istorii ni s-qr face frig 
și-ar cădea pe geografii zăpada.

Fie-ne, deci, sufletul cristal 
dăruit luminii-n dulci extaze, 
care să răsfrîngă, din aval, 
toți eroii-n chip de snopi de raze I

Alexandru ANDRIȚOIU

Cu țara în inimi
De patru decenii solare 
In imnuri mărețe slăviți 
Sub ierburi și flori visătoare
Cu țara in inimi dormiți.

Ni-s bolțile astăzi senine 
Și visul cel mare-mplinit.
Voi. patriei sublime destine 
Cu armele voastre-ați croit.

Eroi ai visării supreme 
Vă cîntă întregul popor 
Poporul ce-și ’nalță prin vreme 
Strălucit și măreț viitor.

Constantin ATOMII

sare, de înaltă cinstire a tradițiilor 
, de luptă ale poporului român pentru 
înfăptuirea luminoaselor sale idea
luri. salutăm, cu inimile vibrînd de 
fierbinte dragoste, de aleasă prețuire 
și nemărginită recunoștință, prezen
tă. la adunarea festivă.' a celui mai 
iubit fiu al națiunii noastre. Erou în
tre eroii neamului, patriot și revo
luționar înflăcărat, -militant de sea
mă al mișcării comuniste și munci
torești internaționale, personalitate, 
proeminentă a lumii contemporane, 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Ne facem o datorie de conștiință 
; din a vă exprima, și. cu acest pr.i- 

' lej, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cel mai profund 
omagiu pentru contribuția deosebită 
pe care ați adus-o la lupta antifas
cistă în cele mai grele momente ale 
istoriei omenirii., pentru activitatea 
revoluționară ce o consacrăti de pes
te cinci decenii cauzei nobile a parti-

- dulur și poporului; întăririi indepen
denței și suveranității tării. înflori
rii continue a patriei, ridicării ei pe 
trepte tot mai înalte de progres și 
civilizație, bunăstării și fericirii ce
lor ce muncesc, triumfului socialis
mului și păcii.

Sub conducerea dumneavoastră în
țeleaptă și clarvăzătoare, harnicul și
(Continuare în pag. a III-a)

De cîte ori voi fi 
plecat cu trenul din 
București-Nord ? Bine
înțeles că de foarte 
multe ori. Așa-i me
seria de reporter : 
pleci, vii... Astăzi, pe 
lingă biletul de călă
torie. am obținut și un 
„ordin de serviciu" pe 
care citesc : „poate 
circula în cabina de 
conducere a locomoti
vei trenurilor de că
lători pe distanța 
București—Brașov și 
retur". M-am supus 
instruirii, am semnat 
formularul „de pro
tecția muncii". M-am 
convins că pe C.F.R. 
pste ca-n armată : ni
mic nu se execută 
fără ordin. „Pentru e- 
ventuale explicații voi 
fi permanent lingă 
dv„ să nu deranjăm 
oamenii din treabă, 
au răspundere foarte 
mare.,.". — mi-a spus 
ing. Ștefan Dinu, șef 
de serviciu în depar
tamentul de resort al 
ministerului.

Cu cincisprezece mi
nute înainte de pleca
rea lui „R 21“ (Pano- 
nia Express) am urcat 
la bordul locomotivei 
nr. 268. Aflu : „Apar
ține depoului brașo
vean, a fost construi
tă la Craiova în ’76, 
este foarte puternică 
— 5100 kW, are șase 
osii și cîntărește 120 
de tone. Vom merge 
cu 120 km. deși cele 
douăsprezece vagoane 
fabricate la Arad pot 
fi remorcate și cu vi
teze de 160 km pe oră. 
Răspundem de viata a 
peste o mie de oa
meni..." îmi rămîn cî- 
teva minute pentru a 
afla cite ceva- și des
pre „gazde". Mihai 
Trișinevschi. 43 de 
ani, comunist, lucrea- 

la C.F.R. din ’61.

întii a fost lăcătuș în 
depou. apoi „fochist 
pe abur", a avansat 
„ajutor pe diesel" și, 
in ultimii 18 ani, „me
canic pe electrică". A 
fost căsătorit, acum e 
văduv — „uneori as- 
ta-i viața" — și-și 
crește singur băiatul 
ajuns în clasa a IX-a 
de liceu... Ajutorul 
dv. ? E cam timid,' 
deși e bărbat în toată 
firea. 29 de ani. însu
rat tot cu o ceferistă, 
„îl cheamă Ilie. ' Ilie 
Pîrghie. Taică-său a 
fost acar la. Suceava, 
e moldovean de-al 
meu, băiat bun. ute- 
cist. a terminat școala 
în ’80 și l-am luat pe 
lingă fnine... Dar de 
ce să vorbesc eu pen
tru tine, Ilie ? Gură ai 
și tu...“. t

Avea, firește, dar îi 
răspundea impiegatu
lui care tocmai îi în- 
mîna ordinul de cir
culație. L-a primit, l-a 
citit cu glas tare și l-a 
transmis mecanicului, 
care l-a mai citit o 
dată. Tot cu glas tare. 
Așa-i pe locomotivă. 
Las’ că există livretul 
— un fel de mers al 
trenurilor, care-ți spu
ne ce trebuie să faci 
nu numai pe ore, nu 
numai pe minute, ci și 
pe secunde — las’ că 
există BAR-ul — adi
că buletinul de aviza
re a restricțiilor — e- 
laborat decadal ; nu se 
face însă nici o mișca
re fără ordinul de cir
culație scris. Sînt tre
cute în el indicațiile 
de ultimă oră. La fie
care oprire în stațiile 
de pe parcurs se pri
mește alt ordin. Pe 
care ambii — mecani
cul locomotivei și aju
torul său — îl citesc 
tare, ca să-l rețină mai 
ușor. (Pe drum aveam

rlN SPIRITUL INDICAȚIILOR SI ORIENTĂRILOR

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU LA 

toni» de ng k u u. ai du

PLANUL LA PRODUCȚIA FIZICĂ 
SI EXPORT

- realizat ritmic, integral, 
la un înalt nivel calitativ!

Anul 1985 poate fi socotit, pe 
drept cuvînt, un an de excepțio
nală însemnătate pentru dezvolta
rea economico-socială a patriei. în 
mod firesc, pentru că rezultatele 
cu care se va încheia acest an vor 
întregi bilanțul muncii desfășurate 
de întregul popor pe ansamblul 
actualului cincinal, vor așeza te
meliile trecerii la înfăptuirea mă
rețelor obiective stabilite de Con
gresul al XlII-lea al partidului 
pentru perioada 198(f—1990. Fiind 
un an ce se situează la confluența 
a două cincinale, sarcinile ce revin 
colectivelor de oameni' ai muncii in 
1985 sînt deci deosebit de com
plexe și mobilizatoare, dar realiste, 
pe deplin realizabile.

Aceasta este, de fapt, concluzia 
esențială desprinsă din lucrările 
consfătuirii de lucru de la C.C. al 
P.C.R. ce a avut loc la începutul 
acestei săptămîni. Organizată din 
inițiativa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, consfătuirea a prilejuit 
o analiză exigentă a modului in' 
care ministerele, organizațiile și 
organele de partid, colectivele de 
oameni ai muncii din cadrul cen
tralelor și întreprinderilor au acțio
nat pentru îndeplinirea planului 
pe primele patru luni ale anului, 
precum și stabilirea măsurilor qe 
se impun pentru realizarea inte
grală a prevederilor de plan pe, 
lună mai și'pe întregul ah. Evi- 
dențiindu-se rezultatele obținute în 
perioada care a trecut din acest an 
într-o serie de sectoare, în cadrul 
consfătuirii s-a subliniat. în spi
ritul înaltei exigențe ce' caracteri
zează activitatea partidului n'bstru, 
că acesțea nu,.sînt încă ,pe .măsura 
posibilităților, de'care dispune, eco
nomia națională,' că realizările din 
primele patru luni ale anului pu

să constat și o altă 
„ciudățenie", de fapt o 
obligație prevăzută în 
instrucțiuni : fiecare 
observație a unuia 
— și sînt sute și 
sute ! — era rostită 
tare și apoi, încă 
o dată, repetată de ce
lălalt. Dialogul e per
manent, între frazele 
schimbate de ei nu in
tră nici... vîrful de ac). 
Aptitudinile — memo
ria, stabilitatea, volu
mul, mobilitatea și 
distribuția atenției, vi
teza de reacție etc. — 
mecanicului și ale a- 
jutorului .său sint cu 
totul speciale, verifi
cate și răsverificate 
pe simulatoare cu con- 
torizare automată a 
greșelilor... Mai mult : 
înaintea plecării in 
fiecare cursă cei doi 
sint riguros examinați 
de medic.

— Verde la semnal !
— Verde semnalul !
Vocea mecanicului 

s-a făcut ecoul vocii 
ajutorului. Și-au ocu
pat locurile în foto
liile gîndite după toa
te canoanele ergono
mie!. Privirea s-a rotit 
peste puzderia de ca
drane. indicatoare, 
manete. O apăsare de 
buton și pornim. Este 
fix 9 și 25 de minute. 
Paletă avertizoare : 
„se lucrează pe linie". 
Așa că pe sub Podul 
Grant trecem doar cu 
40 km/h. O ultimă ve
rificare a frînelor. Lă
săm in stingă recent 
construita hală pentru 
pregătirea trenurilor 
de călători. Bună in
vestiție : probabil că 
nu vom mai călători 
în vagoane măturate

Mircea BUN.EA
(Continuare 
în pag. a V-a) 

teau fi și mai bune dacă pretutin
deni, în toate întreprinderile; și la 
toate locurile de muncă, sE-ar fi 
manifestat mai multă fermitate și 
răspundere în respectarea discipli
nei de plan, în organizarea muncii 
și a proceselor de fabricație, in 
utilizarea integrală a capacităților 
de producție, a mașinilor și insta
lațiilor, precum și a forței de 
muncă. Sînt neajunsuri care tre
buie să' fie lichidate neîntîrziat, 
astfel ca în fiepare unitate econo
mică să se asigure îmbunătățirea 
radicală a întregii activități și, pe 
această bază, îndeplinirea integra
lă. la toți indicatorii, a planului pe 
luna mai — care cuprinde și' pro
gramul de recuperare a restanțelor 
înregistrate pînă în prezent — și pe 
întregul an, cerință subliniată cu 
deosebită claritate de secretarul 
general al partidului.

Un loc central în cadrul consfă
tuirii de lucru l-au ocupat proble
mele realizării planului pe 1985 la 
producția fizică și, cu prioritate, a 
exportului. în acest context, to
varășul Nicolae Ceaușescu a evi
dențiat în mod deosebit,, necesitatea 
de a se acționa cu hotărîre pentru 
realizarea integrală a planului și a 
programelor de materii prime, în 
special a celor privind producția de 
cărbune, țiței, gaze! și energie, pre
cum și a»sarcinilpr de ecorțonjisire 
strictă . a resurselor energetice — 
condiție esențială pentru desfășura
rea normală a activității în cele
lalte ramuri ale economiei națio
nale, pentru , realizarea produselor 
de cpre.țara no,asțră are nevoie. în
făptuirea acestui obiectiv vital pen-

' -_______Iiie ȘTEFAN
(Continuare în pag. a V-a)
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ADUNAREA FESTIVĂ DEDICATĂ CELEI DE-A 40-A ANIVERSĂRI A VICTORIEI
ASUPRA FASCISMULUI Șl „ZILEI INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI"

Cuvîntul tovarășului 
Mihalache Niculescu
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe, stimați tovarăși, 
în această zi, cinci sărbătorim îm

plinirea a patru decenii de la victo
ria asupra fascismului și Ziua inde
pendenței de stat a României, în
treaga națiune română evocă cu vi
brantă mîndrie patriotică lupta re
voluționară a clasei muncitoarș, 
contribuția poporului nostru la îri- 
frîngerea hitlerismului, Ia afirmarea 
în lume a> idealurilor de libertate, 
democrație, independență și pace.

Dînd glas gîndurilor și sentimente
lor clasei noastre muncitoare, îngă- 
duiți-ne să aducem, în aceste mo
mente solemne, cel mai fierbinte 
omagiu dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, condu
cătorul iubit și stimat al partidului 
și statului, care cu nețărmurit pa
triotism și înalt devotament revolu
ționar v-ați consacrat întreaga viață 
luptei pentru libertatea și indepen
dența patriei, pentru edificarea so
cietății socialiste pe pămîntul Româ
niei.

In cronica bătăliilor revoluționare 
purtate de eroica noastră clasă mun
citoare, de forțele democratice și 
patriotice pentru dreptate socială, 
unitate și independență națională 
vor rămîne înscrise pentru totdeauna 
cu litere de aur in istoria neamului 
marile acțiuni de luptă organizate 

' împotriva fascismului și războiului, 
în care rolul determinant l-ați avut 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. Călit în fo
cul luptelor revoluționare încă de 
lă începutul deceniului al patrulea, 
trecut prin școala luptei antifasciste, 
fiind unul dintre fruntașii Comitetu
lui Național Antifascist, organizator 
de frunte al acțiunilor de luptă ale 

; tineretului, activist în cadrul sindi
catelor, iar după dizolvarea lor, in 
cadrul breslelor muncitorești,, revo
luționar greu încercat de regimul as
pru al închisorilor, dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, v-ați impus, 
alături de alți militanți, în întreaga 
activitate legată de pregătirea și des
fășurarea memorabilelor acțiuni de 
la 1 Mai 1939, ca un revoluționar 
strălucit, cu o bogată experiență în 
organizarea și conducerea maselor, în 
unirea tuturor forțelor care se opu
neau fascismului și războiului. 
Prezența dumneavoastră în primele 
rînduri ale marii manifestații anti
fasciste, patriotice, de la 1 Mai 1939 

' confirmă prețuirea pe care Partidul 
Comunist Român v-a acordat-o pen
tru discernămîntul politic, dîrzenia 
și intransigența revoluționară, în or
ganizarea și conducerea marilor bă
tălii revoluționare din acea perioadă 
de rezistență eroică, făcînd să se 
afirme deschis poziția fermă a cla
sei noastre muncitoare, a întregului 
popor român față de pericolul fas- 

' cist. revizionist, față de război, con
stituind, totodată, o chemare și un 
avertisment pe care muncitorimea 
română, poporul nostru l-a adresat 
Europei, opiniei publice mondiale, în 
vederea împiedicării dezlănțuirii ce
lui de-al doilea război mondial. In 
aceste momente grele pentru soarta 
omenirii, la chemarea partidului co
munist, poporul român s-a solidari
zat cu lupta popoarelor care au că
zut victimă agresiunii naziste.

In viitoarea acestor mișcări de 
masă antifasciste și patriotice, in care 
s-au format și afirmat cadre de nă
dejde ale partidului comunist, luptă
tori antifasciști neînfricați pentru fe
ricirea poporului, pentru apărarea 
intereselor lui supreme, s-a remarcat 
în mod deosebit activitatea revolu
ționară a. tovarășei Elena Ceaușescu, 
manifestindu-și încă de pe atunci 
alesele sale însușiri de înflăcărat 
patriot, profund devotat cauzei parti
dului și națiunii române.

Noi, muncitorii, sîntem mîndri că 
în anii grei ai dictaturii militaro- 
fasciste și ai războiului hitlerist, 
clasa muncitoare din România a con
stituit coloana vertebrală în jurul 
căreia s-au coalizat toate forțele de
mocratice și patriotice ale țării, care 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român au înfăptuit actul istoric de 

importantă cardinală pentru destinul 
i României, din August 1944. în zilele 

de foc ale revoluției de eliberare so
cială și națională și apoi în războiul 
pentru eliberarea întregului teritoriu 
al patriei și mai departe pentru eli
berarea Ungariei, Cehoslovaciei 
și a unei părți a Austriei, muncitori
mea, răspunzînd chemării partidului 
„Totul pentru front, totul pentru 
victorie !“, a făcut supremul sacrifi
ciu pentru sprijinirea luptelor pur
tate împotriva hitlerismului, pentru 
refacerea economică a țării și dez
voltarea ei pe drumul democrației, 
al socialismului.

Mărețele împliniri înscrise în isto
ria noului destin al patriei, deschis 
de revoluția din August 1944,-consti
tuie cea mai strălucită mărturie că 
noi, muncitorii, clasa conducătoare a 
societății, împreună cu țărănimea, 
intelectualitatea, cu toți fiii patriei, 
strins uniți in jurul partidului, al 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general Nicolae Ceaușescu, 
ne-am angajat cu toate forțele, cu 
profund spirit revoluționar, patrio
tic, pentru a duce mai departe fla
căra revoluției și a conferi deplină 
împlinire idealurilor pentru care au 
luptat și s-au jertfit cei mai buni 
fii ai națiunii noastre.

în acest an jubiliar, cînd se îm
plinesc două decenii de la Congresul 
al IX-lea al' partidului, care a inau
gurat perioada celor mai mărețe în
făptuiri din istoria României, in
trată definitiv în conștiința întregii 
noastre națiuni drept „Epoca 
Ceaușescu", vă încredințăm, mult 
stimate tovarășe secretar general, că 
vom acționa cu toată dăruirea, cu 
elan muncitoresc pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii interne si 
externe â partidului și statului, cu 
convingerea . fermă că astfel contri
buim la înaintarea patriei pe noi 
trepte de progres șl civilizație, la 
afirmarea României ca un stat demn, 
suveran, liber și independent intre 
statele si națiunile lumii.

Cuvîntul tovarășului 
Ion Tutoveanu

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte al 
Republicii Socialiste România, co
mandant suprem al Forțelor Armate,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți ca, In aceste 

momente solemne, cînd celebrăm îm
plinirea a 40 de ani de Ia victoria 
asupra Germaniei naziste și Ziua in
dependenței de stat a României, să 
dau expresie sentimentelor de 
nețărmurită dragoste și profund de
votament pe care veteranii din 
războiul antihitlerist, împreună cu 
toți ostașii de astăzi ai țării, le poar
tă patriei socialiste, forței politice 
conducătoare a societății noastre — 
Partidul Comunist Român, persona
lității de excepție care călăuzește cu 
înțelepciune și cutezanță destinele 
naționale, simbol luminos al con
științei de sine și demnității poporu
lui român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sint unul din sutele de mii de com
batanți care au luptat cu dăruire 
pentru victoria revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă și apoi, umăr 
la umăr cu ostașii armatei sovietice, 
pentru dezrobirea părții de nord-vest 
a țării de sub ocupația hitleristo- 
horthystă. pentru eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unei părți din te
ritoriali Austriei, pină la victoria de 
la 9 Mai 1945, Ca ostaș, sînt stăpînit 
de justificată mîndrie că atunci, în 
împrejurări hotărîtoare pentru soarta 
poporului român, armata, înțelegînd 
marile răspunderi ce-i reveneau, la 
chemarea gloriosului partid al comu
niștilor, a întors în întregime armele 
împotriva adevăratului dușman și s-a 
angajat cu nestăvilit elan în crînce- 
nele încleștări cu forțele Wehrmachtu- 
lui. Actul istoric de la 23 August 
1944 și alăturarea țării noastre coali
ției antifasciste cu întregul ei po
tențial militar, uman și economic, 
cînd soarta războiului nu era încă 
decisă, au dat o puternică lovitură 
planurilor strategice naziste din Bal
cani, au dus la prăbușirea întregului 

sistem de apărare german din sud- 
estul Europei, au contribuit la 
scurtarea războiului, grăbind înfrîn- 
gerea Germaniei hitleriste.

Forma superioară, cea mai orga
nizată a luptei antifasciste a poporu
lui nostru, participarea la războiul 
antihitlerist, a pus cu pregnanță în 
evidență valoarea armatei române, 
capacitatea comandamentelor și com
petența cadrelor ei de a organiza și 
conduce operații de anvergură îm
potriva unui inamic puternic și în
verșunat, în condiții grele de teren 
și stare a vremii, a reliefat în chip 
impresionant iscusința și bravura 
trupelor, eroismul maselor populare, 
care au răspuns cu însuflețire che
mării lansate de Partidul Comunist 
Român „Totul pentru front, totul 
pentru victorie !“.

Pe itinerarul de foc al războiului 
pentru eliberarea țării, a Ungariei, 
Cehoslovaciei și Austriei, de la țăr
mul Mării Negre pînă în apropiere 
de Praga și Viena, armata noastră, 
cu un efectiv de circa 540 000 de 
oameni, a produs trupelor hitleristo- 
horthyste pierderi reprezentînd echi
valentul a 14 divizii. Drumul de 
luptă al oștirii române a fost marcat 
de un greu tribut de sînge, rindurile 
ei rărindu-se cu aproape 170 000 
morți, răniți și dispăruți — sacrificii 
făcute pentru libertatea și indepen
dența patriei, ca și a altor popoare. 
Așa cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „Zecile de mii de ostași 
români care și-au dat viața în lupte
le duse pe teritoriul Ungariei și Ce
hoslovaciei, mormintele lor împrăș
tiate pe pămîntul acestor țări vor evo
ca de-a pururi spiritul de jertfă al 
armatei noastre, constituie o expresie 
elocventă a solidarității internațio
nale manifestate de poporul nostru 
față de cauza libertății naționale a 
acestor popoare, pentru salvarea lor 
de sub dominația hitleristă și 
fascistă".

La jubileul pe care îl sărbătorim 
astăzi trăim sentimente de profundă 
satisfacție că, în cei 40 de ani ce au 
trecut de la marea victorie, îndeosebi 
în luminoasa epocă denumită în 
semn de aleasă stimă și recunoș
tință „Epoca Nicolae Ceaușescu", 
poporul român a obținut realizări 
fără precedent, care au ridicat țara 
noastră pe înalte culmi de progres 
și civilizație, că dumneavoastră, 
ilustră personalitate a acestui veac, 
vă bucurați de o largă autoritate in
ternațională, sînteți recunoscut ca 
militant neobosit pentru cauza păcii 
și independenței popoarelor, pentru 
salvarea omenirii de flagelul pusti
itor pe care l-ar reprezenta un al 
treilea război mondial.

Noi, cei care am străbătut cu arma 
în mînă drumul aspru al războiului 
pînă la victoria istorică de la 9 Mai 
1945, ne mîndrim, asemenea tuturor 
fiilor acestei țări, cu armata româ
nă modernă de astăzi, care, devotată 
trup și suflet patriei, partidului, 
cauzei poporului, se instruiește te
meinic, potrivit cerințelor doctrinei 
militare naționale, în strînsă conlu
crare cu celelalte forțe ale sistemu
lui național de apărare, formînd 
laolaltă „oastea cea mare" a țării, 
pavăză de neclintit a independentei, 
suveranității și integrității Republi
cii Socialiste România.

Avîndu-și izvorul tăriei sale în 
conducerea de către Partidul Comu
nist Român, în legătura indisolubilă 
cu poporul din care face parte in
tegrantă, armata noastră revoluțio
nară dezvoltă, pe o treaptă superioa
ră, moștenirea generațiilor preceden
te, își consacră toate eforturile în
făptuirii sarcinilor care îi revin din 
hotărîrile Congresului al XIII-lea al 
partidului, îndeplinirii exemplare a 
obiectivelor stabilite prin ordinele și 
directivele dumneavoastră, tovarășe 
comandant suprem, executării tuturor 
misiunilor încredințate pe frontul 
dezvoltării economico-sociale a țării.

Rostind aceste gînduri, vă rog 
să-mi permiteți ca, în numele celor 
mai virstnici ostași, animați de o 
nestinsă dragoste de țară, de adîncă 
admirație față de tot ce s-a clădit 
și se clădește pe-pămîntul românesc, 
să vă asigurăm că, atît timp cît în 
piepturile noastre inimile vor con
tinua să bată, vom răspunde, o dată 
cu întreaga armată, cu întregul po
por, prezent Ia chemarea patriei. Ia 
ordinul dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Să trăiți, tovarășe comandant 
suprem 1

Cuvîntul tovarășului 
loan Anton

Mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Măreața victorie de la 9 Mai 1945, 

pe care o omagiem astăzi împreună 
’cu întreaga omenire progresistă, re
prezintă un simbol al voinței de li
bertate și pace a popoarelor, triumful 
rațiunii asupra obscurantismului, al 
civilizației asupra barbariei și vio
lenței. Rezultat nemijlocit al luptei 
omenirii progresiste pentru apărarea 
bunurilor celor mai de preț — exis
tenta, civilizația și demnitatea națio
nală, dreptul la o viață liberă, de 
sine stătătoare — victoria istorică 
de acum patru decenii a demonstrat 
încă o dată, cu deosebită forță, că 
voința popoarelor de a trăi libere, 
stăpine pe destinele lor este de neîn
vins.

Tot. astăzi evocăm împlinirea a 
108 ani de la cucerirea independen
ței de stat a României, operă făuri
tă cu sîngele generației de la 1877, 
care va străluci întotdeauna în isto
ria noastră ca una dintre cele mai 
mari izbînzi pe drumul libertății, pro
gresului, independentei si fericirii 
poporului român.

încă de la primele manifestări ale 
fascismului pe arena politică a lumii, 
poporul român — acționînd în spiri
tul bogatelor sale tradiții de luptă 
pentru libertate, unitate și indepen
dență națională — s-a ridicat cu ho- 
tărîre împotriva pericolului fascist, 
pentru a birui noile vicisitudini ale 
timpului. In focul marilor bătălii de 
clasă ale muncitorimii române din 
anii crizei economice, din inițiativa 
partidului comunist, s-a creat Comi
tetul Național Antifascist, organi
zație larg democratică, din condu
cerea căreia făceau parte reprezen
tanți ai tuturor categoriilor sociale. 
Este o mîndrie pentru noi toți fap
tul că din conducerea acestei orga
nizații a făcut parte, alături de 
personalități ale științei și cul
turii românești, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care încă de atunci s-a 
impus prin înaltul său spirit patrio
tic, revoluționar, de dăruire totală 
față de destinele poporului român 
și ale patriei grav amenințate de 
fascism,

în împrejurările dramatice ale as
censiunii fascismului pe plan euro
pean, ale sfîrtecării teritoriului na
țional prin odiosul dictat fascist de 
la Viena din august 1940. ale instau
rării dictaturii militare fasciste și 
împingerii României 'în războiul 
hitlerist, intelectualitatea democrati
că, progresistă s-a aflat în primele 
rînduri ale luptei poporului pentru 
salvarea tării. Stau mărturie protes
tele energice și acțiunile patriotice 
ale intelectualității române prin care 
s-a opus dictaturii, fascismului și 
războiului.

După înfăptuirea actului revoluțio
nar din August 1944, intelectualitatea 
României, ca și ceilalți oameni ai 
muncii, la chemarea partidului, au 
ridicat pe o nouă treaptă bogatele 
tradiții ale intelectualității noastre, 
alăturîndu-se luptei patriotice con
duse de partid împotriva hitlerismu
lui, pînă la victoria finală asupra 
fascismului, pentru edificarea unei 
noi Românii, libere, democratice, so
cialiste. Slujitorii științei, artei și 
culturii au dovedit încă o dată în 
acei ani că sînt suflet din sufletul 
neamului, că idealurile poporului 
sînt propriile lor idealuri, că lupta 
poporului este propria lor luptă.

Poporul nostru sărbătorește a 40-a 
aniversare a victoriei împotriva fas
cismului în condițiile unui puternic 
avînt creator, revoluționar, angajat 
cu toate forțele în opera de înfăp
tuire a Prdgramului luminos al 
partidului, a ’ hotărîrilor istorice ale 
Congresului al XIII-lea. In această 
vastă operă constructivă, de o an
vergură fără precedent, aflată sub 
semnul marilor înnoiri deschise de 
Congresul al IX-lea al partidului, în 
munca pentru îndeplinirea unor cu
tezătoare programe de dezvoltare so- 
cial-economică, oamenii de știință și 

cultură din România răspund cu pa
triotică însuflețire, aducîndu-și din 
plin contribuția la progresul științei 
românești, la introducerea largă în 
producție a celor mai noi cuceriri 
ale geniului uman, la afirmarea ple
nară a revoluției tehnico-științifice 
în tara,noastră.

In prezent, omenirea străbate o 
epocă de agravare a situației inter
naționale. de sporire a pericolelor la 
adresa păcii și independentei po
poarelor, ca urmare a accentuării 
cursei înarmărilor. în aceste împre
jurări. rațiunea și umanismul care 
au caracterizat dintotdeauna știinta, 
arta și cultura, pe slujitorii săi. soli
cită mai mult ca oricînd conștiința 
și acțiunea noastră. Călăuzit de în
demnurile înflăcărate adresate de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de nobilele 
idealuri ale apărării vieții, poporul 
român se ridică cu hotărîre împotri
va politicii de înarmare, de forță și 
dictat în relațiile dintre state. Comi
tetul național român „Oamenii de 
știință și pacea", în fruntea căruia 
se află tovarășa academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. persona
litate proeminentă a științei româ
nești și universale, a cerut răspicat 
ca știinta. rezultatele muncii și efor
turilor savanților să nu fie folosite 
în scopul distrugerii, să nu serveas
că războiului, ci să fie puse numai 
și numai în slujba păcii, a omului, 
a bunăstării, demnității și propășirii' 
lui.

Oamenii de știință din România 
se angajează în fața dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să facă totul 
pentru sporirea contribuției științei, 
tehnologiei și culturii la dezvoltarea 
scumpei noastre patrii și bunăstarea 
întregului popor, la crearea unui cli
mat de colaborare, pace și conlu
crare între toate națiunile lumii.

Cuvîntul tovarășei 
Gherghina lonescu

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Mult iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe si stimați tova
răși,

Participăm, astăzi, alături de în
tregul popor, cu vibrantă emoție, cu 
întreaga recunoștință și căldură a 
inimilor noastre la marea sărbă
toare care marchează momente cru
ciale ale istoriei patriei : cucerirea 
independenței de stat și Ziua Victo
riei asupra fascismului,

în această solemnă zi ne aducem 
prinosul nostru de recunoștință eroi
lor neamului care au luptat cu legen
dară vitejie pentru apărarea ființei 
naționale, pentru' eliberarea pămîn- 
tului străbun al patriei, care prin 
suprema jertfă a vieții lor au con
tribuit la eliberarea tării noastre, a 
Ungariei, Cehoslovaciei și a unei 
părți din Austria, pînă la înfringerea 
definitivă a Germaniei fasciste, la 
9 Mai 1945.

România se poate mîndri astăzi că 
și-a adus o contribuție însemnată la 
zdrobirea dușmanului cel mai pusti
itor al omenirii — fascismul, situ- 
îndu-se pe locul patru, prin poten
țialul material si uman în cadrul 
coaliției antihitleriste cu care s-a 
angajat pentru izbăvirea umanității 
de coșmarul nazismului.

Glasul femeilor României, alături 
de cel al maselor populare, a răsu
nat puternic împotriva fascismului 
și războiului, brațele lor au mînuit 
cu eroism armele pe frontul de 
luptă sau au îngrijit sub ploaie de 
gloanțe ostașii răniți. în spatele 
frontului, pe pămîntul eliberat al 
tării, femeile au răspuns cu entu
ziasm chemării Partidului Comunist 
Român, al cărui cuvint de ordine 
era „Totul pentru front, totul pen
tru victorie 1“ împreună cu întregul 
popor, femeile au muncit cu abne
gație și îndîrjire, făcînd încă o dată 
dovada unui înalt patriotism, a 
devotamentului lor nemărginit fată 
de țară. Ascunzîndu-și în adîncul 
sufletului grija și durerea pentru cei 
dragi plecați pe front, și-au îmbăr
bătat permanent soții, frații si fiii, 
prin faptele lor s-au dovedit demne 

urmașe ale înaintașilor, ale celor 
care au păstrat mereu aprins, focul 
dragostei pentru vatra străbună, 
care și-au învățat copiii, o dată cu 
dulcele grai românesc, că nu există 
datorie mai sfîntă decît apărarea 
patriei, a pămîntului strămoșesc, a 
independentei și integrității țării.

Sărbătorirea zilei de 9 Mai în 
patria noastră are loc în acest an 
în atmosfera de puterniăă anga
jare politică și avînt creator cu 
care întregul popor aniversează două 
decenii de la istoricul Congres al 
IX-lea al partidului, de cînd în 
fruntea destinelor tării se află 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pentru 
tot ceea ce se făurește în patria 
noastră, femeile României socialiste 
aduc un fierbinte omagiu eminen
tului conducător al partidului și sta
tului nostru. înflăcăratului patriot 
călit în marile bătălii de clasă, 
marelui erou național, a cărui acti
vitate revoluționară se identifică de 
peste 50 de ani cu lupta pentru 
triumful idealurilor nobile ale po
porului pentru dreptate socială și 
națională, pentru socialism și comu
nism pe pămîntul românesc, secre
tarul general al partidului, pre
ședintele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Aducem, totodată, un cald omagiu 
prestigioasei personalități a to
varășei Elena Ceaușescu. militant 
de frunte al partidului, pentru în
delungata. activitate revoluționară, 
pentru prezenta sa activă in marile 
bătălii de clasă, în lupta pentru 
înfăptuirea, celor mai nobile aspirații 
ale poporului, pentru contribuția 
importantă pe care o aduce la ela
borarea și înfăptuirea politicii in
terne șl externe a României.

Sub soarele luminos al minunate
lor înfăptuiri din „Epoca Ceaușescu", 
bucurîndu-se de condiții fără pre
cedent pentru afirmarea plenară în 
toate sectoarele de activitate, fe
meile din patria noastră acționează 
in spirit revoluționar, împreună cu 
întregul popor, pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XIII-lea 
al partidului și înflorirea multilate
rală a patriei, pentru întărirea inde
pendenței și suveranității naționale, 
promovarea în lume a cauzei păcii 
și înțelegerii între popoare.

Viitorul luminos ce se proiectează 
pe cerul albastru al tării, marea 
noastră dragoste și mîndrie patrio
tică poartă un nume unic, scump 
nouă, tuturor : „Ceaușescu — Româ
nia !“.

Cuvîntul tovarășului 
Vasile Iscu

Mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați tovarăși,
Am deosebita cinste ca în numele 

tinerei generații din România să 
aduc omagiul nostru înflăcărat eroi
lor patriei, celor care. înfruntînd 
vitregia vremurilor, nu și-au precu
pețit viata pentru împlinirea idealu
rilor scumpe ale poporului nostru — 
dreptatea socială și națională, inde
pendenta și suveranitatea patriei, 
pentru obținerea victoriei depline 
asupra celui mai crîncen dușman al 
omenirii, fascismul. Cinstind faptele 
de vitejie ale înaintașilor. înaltul lor 
patriotism pe cîmpurile de luptă de 
la Grivița, Plevna. Rahova. Smîrdan 
și Vidin; precum și in războiul anti
hitlerist, care au făcut ca poporul să 
devină stăpîn pe destinele sale, gene
rația tînără a României de astăzi își 
pleacă. în semn de recunoștință, ve
nerație și respect, frunțile în fața 
eroilor neamului, a tuturor celor care 
au pecetluit cu sîngele lor indepen
dența și integritatea patriei stră
bune.

In marile înfruntări ale luptelor 
antifasciste purtate de poporul nos
tru sub conducerea Partidului Comu
nist Român. în primele rînduri s-a 
aflat și tineretul patriei. Filele glo
rioase ale mișcării revoluționare din 
țara noastră confirmă adevărul că în 
lupta necontenită pentru unitate, 
libertate națională și progres social, 
.tînăra generație a avut reprezentanți 
de seamă, înflăcărați patrioți. Cea 

mai grăitoare expresie o găsim în 
forța exemplului tinereții dumnea
voastră revoluționare, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
luptătorul comunist, patriotul înflăcă
rat. mîndria întregului nostru popor, 
întreaga dumneavoastră activitate 
revoluționară, dusă în condițiile grele 
ale ilegalității, s-a împletit organic 
cu lupta antifascistă. Cel mai con
cludent exemplu il constituie desfă
șurarea marii demonstrații de la 
1 Mai 1939, în organizarea și des
fășurarea căreia -un rol decisiv l-ați 
avut dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe secretar general, 
înfruntînd cu dîrzenia ce vă carac
terizează persecuțiile de tot felul, 
lagărele si închisorile, dumneavoastră 
v-ați continuat lupta în fruntea ti
neretului comunist pentru realizarea 
crezului poporului nostru, de^înfrin- 
gere a fascismului, de edificare 
a noii societăți în România, de 
instaurare a unui climat de pace și 
prietenie între toate popoarele lumii.

Evocăm cu înaltă mîndrie patrio
tică neînfricata activitate revolu
ționară. antifascistă, desfășurată de 
tovarășa Elena Ceaușescu. care, 
alături de ceilalți militanti ai parti
dului nostru, a avut un rol de 
seamă in organizarea si desfășurarea 
marilor bătălii de clasă împotriva 
războiului, a pericolului hitlerist.

Pe baricadele revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascistă 
si antiimperialistă. organizată si 
condusă de partid, s-au aflat repre
zentanții tinerei generații. La che
marea partidului, Uniunea Tineretu
lui Comunist, tinerii din Româ
nia și-au înzecit eforturile în reali
zarea producției destinate luptelor 
de eliberare totală a patriei, mii și 
mii de tineri muncitori, elevi și stu- 
denți s-au înrolat voluntar si au 
participat la războiul antifascist pînă 
la victoria finală, multi dintre ei 
dînd jertfa supremă pe cîmpurile de 
luptă.

Victoria asupra fascismului pe 
care o sărbătorim astăzi constituie 
pentru toate popoarele lumii o pu-_ 
ternică lecție a istoriei. în favoarea 
păcii, pentru ca asemenea dezastre 
mondiale să nu se mai repete nicio
dată. Generația tînără dorește să 
trăiască, să muncească, să se afirme 
plenar in producție si la învățătură, 
în cercetarea științifică. în creația 
artistică și literară. Or. toate acestea 
nu se pot realiza decît în condiții de 
pace. Acțiunile inițiate de tara noas
tră. . de secretarul general al parti
dului. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în favoarea întăririi păcii, pentru 
dezarmare, și în primul rînd pen
tru dezarmare nucleară, sînt cea mai 
vie expresie a acestei năzuinți scum
pe poporului nostru, tineretului său. 
Pe aceleași coordonate se înscrie si 
inițiativa românească, a președin
telui tării. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. privind organizarea, sub 
deviza „Participare. Dezvoltare, 
Pace", a Anului Internațional al 
Tineretului, la desfășurarea căruia 
tineretul patriei noastre participă cu 
toate energiile.

La aniversarea victoriei asupra 
fascismului și a Zilei indepen
denței de stat a României, tineretul 
patriei noastre aduce omagiul său 
cel mai fierbinte tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. omului care din 
anii tinereții și-a pus întreaga viată 
în slujba intereselor vitale ale po
porului. patriotului înflăcărat, revo
luționarului neînfricat și clarvăzător, 
eminentului conducător politic, a 
cărui activitate neobosită în fruntea 
partidului și statului nostru repre
zintă cea mai sigură garanție a pro
gresului și prosperității patriei so
cialiste. înaintării victorioase a 
României spre comunism.

Acum, cînd sărbătorim aceste eve
nimente cu largi semnificații in is
toria patriei, a întregii omeniri, ti
neretul României socialiste se an
gajează solemn în fața partidu
lui, a dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe secretâr general 
Nicolae Ceaușescu. că va acționa cu 
tot elanul tineresc, cu înaltă răspun
dere muncitorească, revoluționară, 
spre a înfăptui neabătut idealurile 
pentru care au luptat și s-au jertfit 
înaintașii noștri, pentru întărirea 
independentei și suveranității patriei, 
pentru continua ridicare a patriei 
noastre pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației socialiste șl comuniste.

CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII ZILEI DE 9 MAI
Depunerea unor coroane de flori Manifestări Ain țară

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a victoriei asupra fascismului și 
Zilei independentei României, în Ca
pitală au fost depuse, joi, 9 mai, în 
cadrul unor solemnități, coroane de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism, la Monumen
tul eroilor patriei și la Monumentul 
eroilor sovietici.

In acordurile solemne ale Imnului 
eroilor, au fost depuse coroane . de 
flori din. partea secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, Consiliului de Stat și 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, Ministerului Apărării Na
ționale și Ministerului de Interne, 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, Co
mitetului Central al Uniunii Tinere
tului Comunist și Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România, Comitetului municipal 
București al P.C.R. și comitetului 
executiv al consiliului popular muni
cipal. Comitetului foștilor luptători și 
veteranilor de război împotriva fas
cismului, precum și din partea unor 
întreprinderi bucureștene.

Au fost depuse, de asemenea, co
roane de flori din partea corpului di
plomatic.

Grupuri de pionieri au depus jer
be de flori.

La solemnități au luat parte tova
rășii Manea Mănescu, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Pană, Nicu 
Ceaușescu, Petru Enache, Nicolae 
Giosan, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului. 

ai Consiliului Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, 
conducători ai unor instituții centra
le și organizații de masă și obștești, 
generali activi și în rezervă, foști co
mandanți de mari unități pe frontul 
antihitlerist, foști combatanți antifas
ciști, reprezentanți ai oamenilor 
muncii din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, ata
șați militari, alti membri ai corpului 
diplomatic.

Pe platourile din fața monumente
lor, gărzi de onoare, constituite din 
militari, membri ai gărzilor patriotice 
și ai formațiunilor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea patriei, au 
prezentat onorul.

La Monumentul eroilor luptei pen
tru libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism și la Monumentul 
eroilor patriei a fost intonat Imnul 
de stat al tării noastre.

La Monumentul eroilor sovietici au 
fost intonate imnurile de stat ale 
U.R.S.S. și Republicii Socialiste 
România. Au fost de față ambasa
dorul Uniunii Sovietice la București, 
E. M. Tiajelnikov, atașatul militar, 
membri ai ambasadei.

După depunerea coroanelor de flori, 
participanții la solemnități au păs
trat un moment de reculegere.

în încheierea solemnităților, asis
tenta a primit defilarea gărzilor de 
onoare.

★
In aceeași zi a avut loc o solem

nitate asemănătoare la Cimitirul din 
Tincăbești al militarilor britanici că- 
zuți pe teritoriul țării noastre în 
lupta împotriva fascismului.

Au fost depuse coroane de flori din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Consiliului de Stat și a 
guvernului. Ministerului Apărării 
Naționale, Comitetului Executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
București, precum și din partea cor
pului diplomatic. Un grup de pionieri 
a depus jerbe de flori.

La solemnitate au participat 
Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, Alexandrina 
Găinușe, viceprim-ministru al guver
nului, membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, reprezentanți ai 
Consiliului popular al municipiului 
București, generali și ofițeri supe
riori, oameni ai muncii.

Au fost de față Maureen E. Mac- 
Glashan, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Marii Britanii la București, 
membri ai ambasadei, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
România, atașați militari, membri ai 
corpului diplomatic.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Marii Britanii și Republicii So
cialiste România.

După ceremonia depunerii coroane
lor de flori, cei prezent! au primit 
defilarea gărzii de onoare.

★
Cu același prilej au mai fost depuse 

coroane de flori la Cimitirul militar 
de la Ghencea. la cimitirele ostași
lor sovietici de la Jilava și Herăstrău, 
la monumentele și cimitirele ostașilor 
români și sovietici din țară.

(Agerpres)

Muzeul de istorie al Republicii So
cialiste România a organizat nu
meroase manifestări politico-educa
tive dedicate celor două evenimente 
pe care le omagiem la 9 Mai. Un 
mare număr- de cadre didactice, pio
nieri și uteciști au luat parte la sim
pozioane desfășurate la sediul mu
zeului, în cadrul cărora s-a subli
niat importanța majoră a zilei de 
9 Mai, dată care marchează împli
nirea a patru decenii de la victoria 
asupra fascismului și „Ziua inde
pendenței României". Aceeași tema
tică de interes major au avut și 
conferințele de la întreprinderea „23 
August", întreprinderea de mașini- 
unelte și agregate, întreprinderea 
optică română, „Policolor", Institutul 
de cercetări textile, din școli gene
rale, realizate cu participarea unor 
istorici ai muzeului. Cu acest prilej 
s-a evidențiat că evenimentul ani
versat a deschis o nouă eră în lupta 
popoarelor de pretutindeni pentru 
libertate și independență, pentru pace 
și progres social, fiind relevate, tot
odată, coordonatele esențiale ale 
luptei antifasciste și antirăzboinice 
în țara noastră. Cele două eveni
mente de la 9 Mai, încununare a 
luptei de veacuri a poporului român 
pentru libertate, unitate și indepen
dență națională, structurează și te
matica concursului „Cinstire înain
tașilor, omagiu contemporanilor", or
ganizat de muzeu pentru elevi din 
sectoarele Capitalei și sectorul agri
col Ilfov.

Prin mesajul său profund patrio
tic și revoluționar s-a distins și ma
nifestarea desfășurată în „Lapida- 
riumul" muzeului, la care au fost 
prezenți peste 1 500 de tineri. Prin 
vers și cînt, participanții au adus un 
omagiu gloriosului jubileu, faptelor 
de vitejie ale poporului nostru pen
tru libertate, unitate și independență 
națională.

Muzeul literaturii române a orga
nizat simpozionul „Ecourile victoriei 
împotriva fascismului în literatura 
română" și expoziția de carte cu 
genericul „Literatura victoriei". Cele 
două manifestări au scos în evidentă 
creația scriitorilor români inspirată 
din istoria celui de-al doilea război 
mondial, din evenimentul cu valoare 
de simbol în cartea istoriei româ
nești — revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă de la 23 August 1944.

★
La case de cultură și cluburi mun

citorești din Capitală au continuat 
să se desfășoare simpozioane, ex
puneri, spectacole, alte manifestări 
în cadrul cărora a fost evocat erois
mul ostașilor români in luptele pen
tru eliberarea patriei de sub domi
nația fascistă, pentru apărarea in
dependenței tării. Astfel, la „Tehnic 
club", numeroși oameni ai muncii 
s-au întîlnit cu veterani de război. 
„Drumul eroic al partidului — con
ducătorul încercat al poporului în 
lupta sa pentru libertate" a fost 
tema dezbaterilor ce au avut loc la 
întreprinderile „Vulcan". „Electro
magnetica", de confecții și tricota
je ; sub egida Universității cultural- 
știintffice. la sala din strada Amzei 
au fost prezentate expunerile „9 
Mai 1877 — cucerirea independen
ței de stat în documente interne și 
externe" și „9 Mai — cînd au bătut 
ceasurile de virf ale victoriei asu
pra fascismului". La casele de cul
tură din sectoarele 2 și 3 s-au des
fășurat spectacole omagiale cu ge
nericul „Omagiul eliberării", susți
nute de ansamblul folcloric „Hora 
Bucureștiului" și de către studenții 
de la Conservatorul ' „Ciprian Po- 
rumbescu".

întreprinderea cinematografică 
București a organizat, la ..Modern
club". concursul de cultură cine
matografică și educație patriotică 
„Chipul tînărului revoluționar în 
filmul românesc", iar Ia cinemato

graful „Union" a avut loc simpo
zionul „Contribuția României la vic
toria împotriva fascismului.

★
Sub directa îndrumare a organelor 

și organizațiilor U.T.C., in întreaga 
tară s-au desfășurat ample manifes
tări politico-ideologice și cultural-ar- 
tistice dedicate zilei de 9 Mai. Au 
avut loc expuneri, dezbateri, • mese 
rotunde, simpozioane, în cadrul că
rora s-au subliniat semnificația și 
importanța dobîndirii independenței 
tării, contribuția României, alături 
de Uniunea Sovietică și celelalte for
te ale Națiunilor Unite, la victoria 
asupra fascismului. Astfel de expu
neri au fost găzduite de Casa de cul
tură din Sebeș, casele de cultură ale 
științei și tehnicii pentru tineret din 
Alba Iulia. Reșița, Giurgiu, Timișoa
ra. Craiova, Slatina. „România și 
marea victorie — contribuția armatei 
române Ia victoria împotriva fascis
mului" a fost tema evocării, însoțită 
de proiecții de filme documentare și 
urmată de un spectacol omagial, ce 
a avut loc la Casa de cultură a ști
inței și tehnicii pentru tineret din 
Mangalia. Pe aceeași temă. Ia mo
numentul eroilor de pe dealul Mă
gura, formațiile artistice ale tine
retului din județul Bacău au prezen
tat un spectacol literar-artistic, iar în 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, la 
monumentul eroilor s-a desfășurat 
un spectacol de sunet și lumină. 
Tinerii din Craiova și Dej au pre
zentat spectacole sub genericul „Eroi 
au fost, eroi sint încă", iar studenții 
de la Institutul de mine din Petro
șani au participat la simpozionul 
„Cucerirea independenței de stat — 
moment hotărîtor pentru dezvoltarea 
ulterioară a României",

Au fost, de asemenea, organizate 
excursii și drumeții Ia locuri și mo
numente istorice din țară, unde au 
fost depuse coroane de flori, semn 
al prețuirii tinerei generații față de 
eroismul înaintașilor, al angajamen
tului ei ferm de a nu precupeți nici 

un efort pentru apărarea patriei, a 
cuceririlor revoluționare, de a tra
duce în fapt sarcinile ce îi revin.

★
La Teatrul dramatic din Baia 

Mare a avut loc un simpozion or
ganizat de Comitetul județean Ma
ramureș al P.C.R., la care au luat 
parte activiști de partid și de 6tat, 
oameni ai muncii, veterani de 
război, elevi, studenți. militari. Au 
fost evocate semnificația celei de-a 
40-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului, rolul P.C.R. ca organi
zator si conducător al marilor ac
țiuni de luptă și demonstrații an
tirăzboinice și antifasciste ale po
porului nostru. La întreprinderea 
mecanică de mașini și utilajg/ninier 
din Baia Mare a avut loc expunerea 
„9 Mai — Ziua independenței Româ
niei — deziderat al tuturor româ
nilor". iar la întreprinderea de ma- 
șini-unelte din aceeași localitate 
simpozionul „9 Mai — Ziua procla
mării independentei de stat a 
României, ziua victoriei finale asu
pra fascismului". Cercul de istorie 
al scolii din Tautii de Sus a orga
nizat simpozionul „Contribuția 
României la înfringerea Germaniei 
naziste. învățămintele celui de-al 
doilea război mondial".

La Muzeul de istorie din Botoșani 
s-a deschis o expoziție omagială de 
filatelie și numismatică cu tema „A- 
niversarea a 40 de ani de la victoria 
asupra fascismului și a Zilei inde
pendenței de s'tat a României".

Exponatele, prezentate de colecțio
nari din 17 județe și din municipiul 
București, înfățișează imagini și chi
puri de ețoi din timpul războiului de 
independentă din 1877, aspecte legate 
de participarea României în războiul 
antifascist^ Sînt, de asemenea, pre
zentate decorații, insigne și medalii 
conferite pentru acte de vitejie ale 
ostașilor români.

(Agerpres)
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ASUPRA FASCISMULUI Șl „ZILE! INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂF
(Urmare din pag. I)

talentatul nostru popor a străbătut 
un drum glorios, a obținut cele mai 
grandioase realizări din istoria sa 
multimilenară, ultimele două decenii 
de cind vă aflati in fruntea parti
dului și statului constituind o stră
lucită perioadă pe care, în semn de 
aleasă prețuire față de ilustrul ei 
ctitor, întreaga națiune o denumește 
cu legitimă mindrie patriotică „Epr 
ca Nicolae Ceaușescu".

Cu deosebită stimă și adine res>ec‘ 
salutăm prezența la adunarea £stl" 
vă a tovarășei Elena CeaușescA re" 
marcabil militant revoluționar'/?1 ac_ 
tivist de seamă al partidului'?* 
tului nostru, eminentă pers'halitate 
a științei românești și universale, a 
Caro’S activitate este consacrata,, cu 
pilduitoare abnegație, dezvoltării e- 
conomico-sociale a patriei, sporirii 
prestigiului internațional al Româ
niei socialiste.

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

De asemenea, salutăm cu respect 
pe membrii corpului diplomatic și 
invitații care participă la adunarea 
noastră festivă.

Stimați tovarăși,
Aniversăm astăzi patru decenii de 

Ia victoria asupra fascismului, eve
niment de epocală însemnătate in 
viața omenirii, în lupta popoarelor 
pentru afirmarea de sine stătătoare, 
pentru libertate și pace.

Sărbătorim, totodată, „Ziua inde
pendentei de stat a României", lumi
noasă pagină în istoria națională, în 
lupta de veacuri a poporului român 
pentru libertate și neatîrnare..

Omagierea — printr.-o fericită 
coincidență a Istoriei, în această me

morabilă zi de 9 Mai — a celor două 
everuMCnte, înscrise cu litere de aur 
în istoria patriei, are pentru națiu
nea noastră o valoare de simbol, pu- 
r>ncl pregnant in lumină adevărul că 
ihtreaga istorie de lupte și .iertfe a 

/poporului român s-a desfășurat sta
tornic sub semnul idealurilor de li
bertate și unitate națională, al voin
ței lui nestrămutate de a fi stăpin 
în tara străbună, de a-și orîndui 
viața potrivit intereselor și aspira
țiilor sale fundamentale.

Poporul român a întimpinat ziua 
de 9 Mai într-o atmosferă de puter
nic avint creator, acționînd cu însu
flețire, strîns unit în jurul partidu
lui. al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
înfăptuirea mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea, a 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre'comu
nism, aducînd, astfel, supremul oma
giu erojlor neamului, patrioților în
flăcărați, tuturor celor care, ținînd 
permanent aprinsă făclia libertății, 
au. luptat și s-au jertfit pentru 
apărarea gliei străbune și neatîrnarea 
tării, .pentru zdrobirea fascismului, 
pentru. independenta, demnitatea și 
prosperitatea patriei".

Au ICiit apoi cuvîntul tovarășii 
Mihalachfe Niculescu. Erou al Muncii 
Socialiste, secretar al comitetului de 
partid de la întreprinderea de ma- 
șini-unelte și a/regate București, Ion 
Tutoveanu, gene^j. (je armată în re
zervă, veteran de Avboi. Ioan Anton, 
vicepreședinte al J^ademiei Repu
blicii Socialiste Rom^a Gherghi
na lonescu, președinta • comitetului 
sindicatului de la Intrep>;ndeiea de 
confecții și tricotaje București, Mem
bră a Biroului Consiliului National 
al Femeilor. Vasile Iscu, secretar u

comitetului U.T.C. de la întreprin
derea „Vulcan"' — București.

Despre semnificația celor două 
evenimente hotărîtoare pentru desti
nele patriei și ale poporului nostru, 
pentru cauza păcii și colaborării în
tre popoare a vorbit tovarășul Manea 
■M-ănesou. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Cuvîntul tovarășului Manea Mă- 
nescu a fost urmărit cu deosebit in
teres, cei prezenti aclamind îndelung 
pentru gloriosul nostru partid comu
nist și secretarul său general, pentru 
minunatul popor român, constructor 
victorios al socialismului, pentru pa
tria noastră socialistă, liberă, demnă 
și Înfloritoare, pentru pace și cola
borare în lume.

Adunarea festivă s-a încheiat în
tr-o atmosferă de puternică vibrație 
patriotică. S-a ovaționat din nou, cu 
putere, pentru partid și secretarul 
său general, cei prezenti exprimînd 
nemărginita dragoste pe care toti fiii 
patriei o poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ce și-a consacrat întreaga 
muncă și viață împlinirii năzuințelor 
clasei muncitoare, fericirii și pros
perității poporului nostru, progresu
lui neîntrerupt al României socia
liste. cauzei păcii, înțelegerii și co
laborării între popoare. S-a exprimat, 
totodată, voința de neclintit a tutu
ror cetățenilor țării de a cinsti și a 
duce mai departe glorioasele tradiții 
de luptă ale poporului român, de a 
acționa cu hotărire pentru propășirea 
continuă, a patriei, pentru libertate și 
independență, pentru făurirea celei 
mai drepte și umane societăți pe pă- 
mintul României — comunismul.

în încheierea adunării festive a fost 
intonat cintecul patriotic „E scris pe 
tricolor unire !“. imnul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste.

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI 
MANEA MĂNESCU

membru al Comitetului Politic Executiv al 
vicepreședinte al Consiliului de

C.C. a’> p.c.R.,
Stat

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

secretar general al Partidului Co
munist Român,

președinte al Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați tovarăși,
Țara întreagă sărbătorește astăzi, 

9 Mai, două mari evenimente isto
rice, hoțăptoare pentru independența

1 și suveranitatea Româhi'ei, ’
Eroicul nostru popor aniversează, 

împreună cu toate popoarele iubi
toare de libertate, de pace, împlini
rea a patru decenii de la strălucita 
victorie a Națiunilor Unite asupra 
fascismului — cea mai reacționară 
forță războinică a

Cu legitimă mîndrie patriotică /f 
vocăm proclamarea. 4a 9 Mai J.' 
a independenței de stat, 
cial. *care a dat un puternic/^.fSjj 
lupta pentru desăvîrșirea-'.11 , tu_ 
naționale — visul de vesrun 
turor românilor. (Aplauzi- i

în aceasta zi om^Ș1 trit pen_ 
eroilor români care naționa-
tru cucerirea incte>en“triva fascis_ 
le, pentru victopa >nmăreatâ a lit 
mului, pentru cau^.. patriei noas_ 
bertății și suveran • 
tre. (Aplauze)- .

Aduenrn'.' în A-r,--.
(naltă cinstirearmatel. 
a purtat celul
război mo1*''3 a 
mari jert«- . fo/ț®lor 
hitleriste mișcărilor

coordonată 
românilor.
1877, neatir- 
cucerită prin

să aniversare. Români; 
hotărirea de a face tot 
pentru dezvoltarea 
prietenie și colaborare 
rile socialiste, si in 
cu țările socialiste 
rim să subliniem — 
prilej — hotărirea de 
continuare pentru dezx 
țiilor multilaterale cu 
vietică. Vom intări. in 
conlucrarea cu țările in 
volțâre si nealiniate, 
relațiile cu țările capii; 
te statele lumii, fără 
orinduire socială. (Aplai

La baza relațiilor sai 
nale, România situează 
tornic principiile respi 
pendenței și suverțanită 
al egalității depline in u 
mesl^ai xliii lip zirabux’ild 
vantăjiilui1 reciproc.

Viața demonstrează c 
justă și durabilă a prob 
plexe ale lumii conte 
poate fi asigurată deci: 
parea activă a tuturor s 
ferent de mărime sau < 
cială. In acest sens. Iioi 
deră că se impune ca 
Națiunilor Unite — de la 
are se împlinesc 40 de 
sporească rolul și contri 
Iutionarea democratică 
probleme de care depini 
dependenta și. progresul 
poarelor. :

Evocarea evenithentel 
pregătit marca victorie 
cismului evidențiază drop 
tre învățămintele de sem 
torică ' necesitatea intăr 
de luptă a națiunilor^ 
acum patru decenii a pu 
mită datorită realizării 
coaliții, a angajării in lu 
ror forțelor antifasciste și 
te. Este convingeț-ea part 
tru. a României socialiste 
rele lumii, acționînd un 
astăzi de forța necesară 
preintimpina o, nouă c 
mondială, pentru salvgarc 
și civilizației pe planeta 
(Aplauze).

La cea de-a 40-a anivers 
toriei împotriva fascism: 
sărbătoarea independente 
România, în spiritul i 

' chemări adresate de
Nicolae Ceaușescu pari-
șefilor de state-și guverne 
forțelor iubitoare de pace 
cursul său solemn rostit c 
reînveștirii ca președinte 
blicii Socialiste România, : 
mă hotărirea fermă de a 
activ cu celelalte state și 
pentru oprirea cursei înan 
trecerea Ia dezarmare, în pr 
la dezăl-marea nucleară, pe 
rarea dreptului suprem al 
la viață, Ia o existență liber, 
nă, la colaborare și pace 
poare. (Urale și aplauze i 
Se scandează „Ceaușescu - 
nia. pacea și prietenia !“).

Stimați tovarăși.
In această zi, cind evocăi 

mente, de o deosebită ins, 
istorică, poporul român dă 
puternicului său angajament 
ționar de a înfăptui neabăti 
tivele grandioase stabilite i 
grosul al XIII-lea, întreaga 
internă și externă a parti 
statului nostru, cu convinge 
mă că astfel asigură întăriri 
pendenfei și suveranității 
noastre socialiste, dezvoltare; 
laterală și Înflorirea cont 
României, sub conducerea în 
a Partidului Comunist Româi 
cretarului său general, t< 
Nicolae Ceaușescu. (Vii și în 
te aplauze. Urale prelungite. S 
dează „Ceaușescu — p. 
„Ceaușescu și poporul!").

— Trăiască Partidul Comun 
mân, trăiască secretarul gen 
partidului, președintele Româr 
varășul Nicolae Ceaușescu ! 
Si aplauze puternice. Se sca 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

— Trăiască patria noastră lil 
independentă. Republica Sot 
România, trăiască minunatul 
popor, constructor al socialism 
comunismului ! (Aplauze îndi 
Se scandează „Ceausescu s 
porul !“).

— Să triumfe pacea, prieteni 
laborarea și înțelegerea între 
popoarele lumii ! (Vii șl put 
aplauze si -urale. Se scan 
„Ceaușescu — pace !“. „Ceaușe 
România, pacea și prietenia !“)

vieții pe planeta noastră. România 
consideră, așa cum subliniază pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, că pro
blema fundamentală a epocii noastre 
este încetarea cursei înarmărilor, în 
primul rînd a înarmărilor nucleare, 
înlăturarea primejdiei unui nou 
război mondial. Concluziile ce • se 
desprind din împrejurările în care 
a izbucnit, cumplita conflagrație ce a 
însingurat omenirea, în urmă cu. pes
te patru decenii, trebuie să se con
stituie intr-un îndemn' la unirea e- 
forlurilor tuturor popoarelor, pentru 
ca niciodată să nu se mai repete oro
rile fascismului și ale războiului, 
pentru oprirea cursei periculoase a 
evenimentelor, pentru afirmarea :U- 
nei politici de pace, destindere și 
colaborare.

.Exp'efien.ța. " celui de-al ' doilea . .„„ti;.!,
maționale m cele patru decenii băfe 
au trecut de la victoria asupra fas
cismului pun cu putere în evidentă 
imperativul eliminării definitive a 
forței și amenințării cu forța în rela
țiile. dintre state, al respectării drep
tului sacru al fiecărui popor de a-și 
alege calea dezvoltării, de a-și hotărî 

propriile, destine. în lumina 
învățămintelor trecutului, se impune, 
de asemenea, soluționarea conflicte
lor și problemelor litigioase dintre 
state exclusiv pe cale pașnică, prin 
tratative, in interesul securității și 
păcii în lume. (Aplauze).

La 40 de ani de la victoria asupra 
fascismului, omenirea se află' iarăși 
intr-un moment de deosebită gravi
tate, intensificarea cursei înarmări
lor făcînd să crească pericolul unui 
nou război mondial, care s-ar trans
forma inevitabil într-o catastrofă nu
cleară.

De la începutul acestui an. tn via
ța internațională s-au înregistrat, to
tuși o serie de evoluții încurajatoa
re, care deschid perspectiva schim
bării cursului primejdios al eveni
mentelor. Poporul român, ca și ce
lelalte popoare europene șl de pe alte 
continente, a apreciat drept un fapt 
pozitiv începerea negocierilor de la 
Geneva dintre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii cu privire 
la armamentele nucleare și cosmice. 
Ceea ce se așteaptă, în prezent, este 
să se treacă de la declarații la tra
tative reale, sincere, purtate cu. înalt 
simț de răspundere, potrivit năzuin
țelor. de pace și securitate ale po-. 
poarelor. în acest spirit. România a 
salutat propunerile recente ale Uniu
nii Sovietice privind instituirea, pe 
durata tratativelor, a unui morato
riu asupra producerii, testării, și 
amplasării de arme nucleare și cos
mice, hotărirea sa de a înceta, în 
mod unilateral, amplasarea de rache
te cu rază medie de acțiune în Eu
ropa. Ne exprimăm speranța că a- 
ceastă inițiativă va găsi ecoul cuvenit 
si din partea Statelor Unite, ceea ce 
ar ,fi de natură să creeze o 
atmosferă de încredere, să favori
zeze desfășurarea cu succes a ne
gocierilor. Considerăm, totodată, că 
țările europene. îndeosebi statele 
membre ale Tratatului de la Varșo
via și ale N.A.T.O., pot și trebuie 

•■să.-și aducă o contribuție activă. în
tr-o formă sau alta, la progresul'tra- 
tativelor. Ia. realizarea unui acord 
care șâ asigure oprirea amplasării 
de noi rachete in Europa, lichidarea 
tuturor armelor nucleare și cosmice.

România socialistă, pe baza obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
XIII-lea' al partidului, a orientărilor 
Si indicațiilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. 'inspiratorul și promoto
rul strălucit al politicii externe ro
mânești. personalitate proeminentă a 
lumii contemporane, acționează con
secvent pentru promovarea cauzei 
Păcii, securității și destinderii in. 
lume. Activitatea neobosită . des
fășurată de președintele României, 
demersurile și propunerile sale de 
amplu ecou internațional pentru în
lăturarea pericolelor ce planează a- 
supra omenirii, pentru instaurarea 
unei păci trainice pe planeta noas
tră sînt expresia concludentă a unei 
înalte răspunderi pentru destinele 
întregii umanități. (Urale și ovații. 
Se scandează „Ceaușescu — pace!"). 
Această politică activă. profund 
principială și constructivă a șefului 
statului român se bucură de o înal
tă stimă și apreciere in conștiința 
popoarelor lumii.

în întreaga activitate Internațio
nală. partidul și statul nostru ac
ționează pentru dezvoltarea amplă a 
relațiilor cu toate statele. în nume
le marilor idealuri ale păcii și pro- . 
greșului in lume. La această glorioa

crare patriotică s-a amplificat in 
iunie 1944, prin crearea Blocului Na
tional Democratic. Întreaga strategie 
de luptă a Partidului Comunist 

/Român din această perioadă tinea 
seama de îmbinarea factorilor poli
tici cu cei militari. In acest scop, 
partidul a atras de partea sa nume
roși generali patrioti. întreaga arma
tă, a colaborat' cu palatul. Se reali
zase astfel un puternic consens na
țional pentru răsturnarea dictaturii 
militaro-fasciste .și întoarcerea arme
lor împotriva invadatorilor hitleriști. 

Sub conducerea directă a Partidului 
Comunist Român a fost elaborat 
planul de organizare a insurecției 

■ armate și s-a trecut la declanșarea 
actului revoluționar din August. 1944. 

. ■ tn această acțiune de mare însem
nătate. s-a asigurat o âțrînsă colabo-

anii grei de luptă împotriva fascis
mului și a războiului, sarcini de 
mare răspundere in desfășurarea 
procesului revoluționar. în înfăp
tuirea transformărilor radicale ce a- 
veau să dea o nouă configurație so- 
cial-politică și economică tării, un 
curs nou vieții si muncii poporului 
român. (Aplauze puternice).

în anii de după cel de-al IX-lea 
Congres, perioada cea mai bogată în 
înfăptuiri din întreaga istorie a pa
triei. au avut loc prefaceri profun
de in dezvoltarea forțelor de pro
ducție si perfecționarea relațiilor so
ciale.

Datorită .spiritului înnoitor si di
namizator pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului; președintele Republicii. 

/2tftrtWx^îeirffe^ •
cești 20 de ani glorioși au cunoscut 
mari înfăptuiri revoluționare, remar
cabile realizări econornico-sociale în 
opera de făurire a societății socia
liste rfiultilateral dezvoltate și a 
înaintării spre comunism a Româ
niei. (Uralc. aplauze entuziaste. Se 
scandează „Ceaușescu — România, 
stima noastră și mindria !“, „Româ
nia — comunism, Ceaușescu — 
eroism !“),

Știmați tovarăși.
Poporul român sărbătorește ziua 

de 9 Mai cu satisfacția deplină că 
in bilanțul muncii sale eroice, des
fășurată sub înțeleaptă conducere a 
partidului, centrul vital al întregii 
societăți, se înscriu înfăptuiri demne 
de o națiune liberă si independentă. 
România socialistă prezintă astăzi 
imaginea unei țări prospere,, angajată 
cu toate forțele sale materiale și _u- 
mane intr-un vast program de dez
voltare,. de progres și bunăstare.

Forța economică a patriei noastre, 
exprimată prin dimensiunile venitu
lui național, este astăzi de 32 de ori 
mai mare decît în anul 1945. Româ
nia a devenit o țară industrial-agra- 
ră, în plin proces de industrializare. 
Avem o induștrie dinamică — de 
peste 100 de ori mai puternică decit 
în gnul încheierii celui de-al doilea 
război mondial — și o agricultură 
socialistă a cărei producție a crescut 
în această perioadă de 7 ori.

Pe fondul dezvoltării continue a 
bazei materiale a societății, se inten
sifică. la scară națională, preocupă
rile pentru progresul științei, învăță- 
mintului și culturii, pentru perfec
ționarea muncii politice și ideologice, 
pentru educarea patriotică și revolu
ționară a intregului popor, a tinerei 
generații, domenii de importantă vi
tală in formarea și afirmarea perso
nalității umane.

tn acest moment de puternică efer
vescență revoluționară, de angajare 
patriotică, întreaga noastră națiune 
acționează cu însuflețire pentru re
alizarea exemplară a planului pe 
anul 1985 și pe întregul cincinal, pen
tru pregătirea, condițiilor trecerii la 
înfăptuirea celui de-al 8-lea cinci
nal - 1986—1990.

Realizările remarcabile șt progra
mele luminoase de viitor adoptate de 
Gongresul al XIII-lea sînt temeiul 
trainic al unității de monolit a în
tregului popor în jurul partidului 
comunist, al secretarului său general.

In această zi de sărbătoare, senti
mentele de înaltă considerație și res
pect ale poporului român se.îndreap
tă pline de recunoștință către con
ducătorul iubit al partidului și sta
tului nostru. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, către stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, în semn de cald 
omagiu adus prodigioasei activități 
pe care o desfășoară. împreună, cu 
pasiune revoluționară pentru binele 
și prosperitatea națiunii noastre so
cialiste. (Vii și puternice aplauze. 
Se scandează „Ceaușescu—P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

Stimat! tovarăși.
Istoria umanității înscrie tn pagi

nile ei faptul. că, datorită luptei 
hotărîte a forțelor progresiste,, anti- 
imperialiste, a popoarelor, in rîndu
rile cărora poporul român a avut un 
rol deosebit de activ, timp de 40 de 
ani a putut fi asigurată pacea. Dar 
tot atit de adevărat este că în pre
zent, ca urmare a intensificării 
cursei înarmărilor, . cu deosebire a 
înarmărilor nucleare, în viața inter
națională s-a ajuns la o 'încordare 
fără precedent. Niciodată, de Ia în
cheierea celui de-al doilea război 
mondial, nu a existat un asemenea 
pericol la adresa civilizației, a înseși

înrioadă de tumult ^vpluționar. î> 
procesul de la Brașov. anu] (036 
se ridice eroic, de pe ban\ 
Iilor, cu dîrzenie și curaj. î 
rea intereselor 
chemînd 
populare 
ființei
(Aplauze

Afirmîndu-se
zator
Partidul Comunist Român,.și-a inten-

dependentă națională, 
fundamentală a istoriei 

Proc/amată la 9 Mai 
narea. României a fost 
eroica participare a ostașilor noșt'i 
la războiul de independentă. ,c!re 
a avbt un profund ecou în conș4*nț;’ 
întregului nostrju popor. Memoria 
timpului pupe .in'lumina adt/arul ca 
independenta? ca si 
ne-au fost dăruite .
dobîndite orin lupta si lertța înain
tașilor. . , .
"în anii cațe .aoL.Armaț s-au creat 

■c8ndițiy.P^U' pL?nT™ " deSv»:i 
n*t:'zZ?z,a naționale. însufletitoarele 
U5jcSi românești din primul război 
i^ndial. făurirea. Ia 1 Decembrie 

J918. a statului național unitar au 
> deschis patriei noastre întregite noi 
’’ i___ " ’împlinire a năzuin

țelor de. libertate și dreptate socială.
Cei dintîiț ani de pace de. după 

primul război mondial au fost insă 
întunecați de apariția fascismului in
tr-o serie de state ale continentului 
nostru, de instaurarea, in 1933. a 
hitlerismului in Germania. Tabloul 
vieții internaționale era dominat de 
un grav pericol ce amenința secu
ritatea europeană. Dovedindu-se de 
la început promotor al unei politici 
agresive și revanșarde, fascismul a 
acționat fățiș pentru distrugerea con
strucției continentale pașnice stabi
lite prin tratatele internaționale ; în 
Europa și in lume se prefigura o 
nouă conflagrație.

Este meritul istoric al partidului 
nostru comunist de a fi înțeles 
esența antinațională a fascismului și. 
în consecință, de a fi acționat cu 
fermitate în unirea si mobilizarea 
întregului nostru popor pentru a 
apăra independenta, suveranitatea și 
integritatea patriei. (Aplauze puter
nice). Forța și tăria Partidului Co
munist Român au izvorit din trai
nica lui ^legătură cu poporul, din 
năzuința fierbinte de a înfăptui, pe 
pămîntul românesc, o nouă orîn- 
duire. mai bună și mai dreaptă.

Marile bătălii revoluționare și pa
triotice din anii ascensiunii fascis
mului au adus in prim-planul isto
riei României personalitatea legen
dară a. tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— prezentă eroică, de peste 50 de 
ani. în lupta poporului nostru pen
tru eliberare națională și socială, 
pentru edificarea în patria noastră 
a celei mai drepte orînduiri — o- 
rinduirea socialistă și comunistă, 
(însuflețite urale și aplauze. Se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.!“. „Româ
nia — comunism, Ceaușescu — 
eroism !“).

Cursul .obiectiv al evenimentelor a 
determinat elaborarea strategiei, și 
tacticii partidului nostru, stabilirea 
formelor și metodelor de acțiune' pe 
baza analizei vieții politice interne 
și internaționale. Partidul comunist 
a fundamentat căi și mijloace a- 
decvate de acțiune, in scopul întă
ririi continue a unității clasei mun
citoare și alianței muncitoresti-tără- 
nești. al mobilizării intregului po
por pentru apărarea independentei și 
integrității României.

în acest context, o intensă acti
vitate a desfășurat Comitetul Natio
nal Antifascist, creat în anul 1933, 
organizație de masă reprezentativă, 
pe deplin integrată in lupta poporu
lui român pentru salvgardarea li
bertății. a independentei patriei. în 
cadrul acestui important forum na
tional. care a acționat cu consec
vență, sub conducerea directă a 
partidului nostru comunist/ pentiru 
unirea tuturor forțelor patriotice si 
democratice. împotriva fascismului i și 
a războiului, un rol de seamă a re
venit tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
(Vii și îndelungi aplauze).

întreaga activitate a Partidului Co
munist Român s-a desfășurat in con
dițiile unei cumplite represiuni din 
partea regimului burghezo-moșieresc. 
Au fost înscenate. în decursul anilor 
de ilegalitate, sute de procese me
nite să stăvilească valul luptelor re
voluționare ; numeroși patrioti — 
comuniști antifasciști — au fost a- 
runcati în temnițe. în această pe-

imperialismului,' perspective de

celași timp, cea mai 
sovietice, care 

de-al doilea 
dat cele mai 
coaliției anti- 
de rezistență 

antifascistă și de eliberare naționala, 
tuturor popoarelor ce au asigurat, 
prin lupta lor unită, marea victorie 
împotriva celui mai înverșunat duș
man al civilizației umane. (Aplauze).

La împlinirea a 64 de ani de la is
torica i' de 8 Mai 1921, în acest mo
ment î» care aniversăm victoria asu
pra fiscismului și cucerirea inde- 
pendmței de stat a României, între
gul jostru popor își reafirmă recu- 
noș.t'nța fierbinte față de Partidul 
Coriunist Român, conducătorul 
Iprtei eroice pentru libertate și in
tendentă națională, pentru socia- 
pm. în această zi solemnă, cele mai 
,iese ginduri de stirpă și dragoste 
profun® ale națiunii române se în
dreaptă spre secretarul general al 
partidului, președintele țării, inspira
torul și organizatorul tuturor victo
riilor noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze îndelungate. 
Urale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !").

Stimati tovarăși.
Evocăm aceste evenimente glo

rioase — cucerirea independentei de 
stat și participarea la victoria asupra 
fascismului — în anul în care sărbă
torim împlinirea a două decenii de 
la Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, ce a deschis o e- 
pocă nouă, de realizări uriașe în con
strucția economico-socială, în întări
rea independenței și suveranității 
naționale.

Cei 20 de ani care au trecut de la 
marele Congres al comuniștilor din 
1965 au dat o nouă și puternică stră
lucire personalității proeminente a 
conducătorului partidului, întîiul 
președinte al ; României, ales prin 
voința întregii națiuni să împlineas
că aspirațiile de veacuri, de libertate 
și independentă, de progres ale po
porului nostru, în grandioasa operă 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
spre comunism a României — tova- 
rășul Nicolae Ceaușescu. (Urale. în
delungate aplauze. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“, „Stima noastră si mân
dria, Ceaușescu — România !“).

Stimați tovarăși,
Aniversarea celor două mari eve

nimente. reunite sub simbolul zilei 
de 9 Mai. constituie un prilej de a 
evoca lupta pentru unitate și in-

□plătea nu 
nimeni, ci

Tovarășul Nicolae Ceausescu avea să 
<a acuza- 
h> apăra- 

supreme ale Patriei, 
toate f ‘ 
la lupta 
naționale 
puternice).

puter'ni’c 
și catalizator ăl

forlele democratice."
,i pentru salvarea

Româniți.a

ca dinami- 
poporului.

■ st ficat tot mai -mult a'ctiviteihw

patrulea, ale. expansiunii 
economice, războinice a 

’ hitleriste.
în aceste momente de 

mejdie pentru țară s-au ____ ___
in România, la București și in mul
te alte localități, impresionantele de
monstrații de la 1 . Mai 1939 — , 
vărată baricadă antifascistă și 
tirăzboinică ridicată de poporul 
mân. una din primele acțiuni 
tifasciste de masă din Europa.

Evenimentele politice de la 1 
1939 au reliefat puternic calitățile de 
eminent revoluționar și înflăcărat 
patriot ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pe care istoria avea să-l 
desemneze, peste timp, să conducă 
destinele țării și ale poporului ro
mân.

Viața politică europeană a cunos
cut o accentuată agravare în momen
tul în care hitlerismul a trecut Ip 
săvîrșirea unei serii de acte de co
tropire. culminînd cu invadarea Ce
hoslovaciei și Poloniei, ca prolog al 
celui de-al doilea război mondial.

După declanșarea războiului, la 
1 septembrie 1939, partidul comunist 
și-a adaptat strategia și tactica, for
mele și modalitățile de luptă la 
noile condiții ale agresiunii hitleriste. 
în aceste momente de cumpănă a 
istoriei,_ s-a ajuns la răpirea unei 
părți însemnate a Transilvaniei.

■ Partidul nostru comunist a ridicat la 
luptă întregul popor împotriva 
odiosului Dictat de la Viena. a or- 

. ganizat demonstrații de masă în toa
te centrele țării, a adresat comu
niștilor, tuturor oamenilor muncii de 
la orașe și sate vibranta chemare 
patriotică de a apăra, cu arma in 
mină. independenta și suveranitatea 
națională.

Amestecul tot mai brutal al Ger
maniei hitleriste în treburile inter
ne ale României a determinat instau
rarea. în toamna anului 1940, a re
gimului de dictatură militaro-fascis- 
tă și invadarea țării de către trupele 
hitleriste. Lăsată pradă rapacității 
hitlerismului, România a fost tîrîtă, 
în vara anului 1941, în războiul îm
potriva Uniunii Sovietice și a coali
ției antifasciste. Acest act impus tă
rii noastre a fost potrivnic voinței 
și tradițiilor poporului român, care 
in toată zbuciumata sa istorie a 
luptat eroic numai pentru apărarea 
propriilor hotare, a independenței și 
libertății patriei.

Din primele momente ale acestui 
război nedorit de poporul nostru, 
Partidul Comunist Român a acționat 
susținut pentru găsirea celor mai po
trivite formule politice care să ofere 
baza 
telor 
siste, 
delor 
gram 
cumente programatice din acea. vre
me relevă strategia și 
luptă 
largă 
acele 
tară.

politice și 
Germaniei

mare pri- 
desfășurat

ade- 
an- 
ro- 
an-

Mai

comună de unire a tuturor for- 
patriotice, naționale și progre- 
de cooperare a tuturor parti- 
democratice. Platforma-pro- 

din 6 septembrie 1941, alte do-

tactica de 
a partidului, care chema la o 
unitatg a forțelor patriotice în 
momente dramatice pentru 

a 
rezistentă

dramatice
Partidul. Comunist Român 

initiat forme active de 
antihitleristă, a organizat formațiuni 
militare de luptă patriotică, a des
fășurat o largă mișcare de partizani, 
a condus acțiunile de sabotare a 
mașinii de război naziste, a chemat 
poporul să se ridice împotriva ocu- 
panților hitleriști și a dictaturii mi- 
litaro-fasciste.

Crearea, în aprilie 1944. a Fron
tului Unic Muncitoresc între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Social Democrat, a reprezentat fac- 

' torul fundamental în jurul căruia 
s-a putut clădi un sistem de alianțe 
viabil și eficient. Politica de conlu-

dului. în care un rol important l-au 
avut Gheorghiu-Dej și Lucretiu 
Pătrășcanu.

Se poate sublinia cu tărie făptui 
istoric că in întreaga activitate revo
luționară, în lupta împotriva fascis
mului. in pregătirea și înfăptuirea 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă și antiimperia- 
listă. în participarea României la răz
boiul antihitlerist, alățuri de Uniu
nea Sovietică, pînă la victoria finală, 
precum și în întregul proces de 
transformări înnoitoare din tara 
noastră, rolul hotărîtor l-au. avut ca
drele de bază ale Partidului Comu
nist Român, în rîndurile cărora s-a 
afirmat puternic personalitatea eroică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
(Uralc, aplauze prelungite. Se scan
dează „Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“, „Ceaușescu și 
poporul !“).

Stimați tovarăși,
începînd din ziua istorică de 23 

August 1944, România s-a angajat, 
cu întregul poterițial militar, mate
rial și uman, alături de Uniunea 
Sovietică, de celelalte, țări ale Na
țiunilor Unite, în războiul antihitle
rist, fapt ce a exprimat adevăratele 
sentimente, idealuri și năzuințe ale 
poporului nostru, voința sa hotărîtă 
de a lupta pină la victoria finală 
împotriva fascismului.

întreaga armată română, împreună 
cu gărzile patriotice, au lichidat încă 
din primele zile unitățile militare 
hitleriste, eliberînd Capitala și cea 
mai mare parte a țării. Din septem
brie 1944, armata română, împreună 
cu armata, sovietică, a trecut la 
lupta pentru eliberarea Transilvaniei 
de sub ocupația horthystă-hitlertstă, 
iar la sfîrșitul lunii octombrie întreg 
teritoriul țării era eliberat.

Armata română a participat, apoi, 
eroic, alături de glorioasa armată 
sovietică, la puternicele lupte des
fășurate pentru eliberarea Ungariei, 
Cehoslovaciei și a unei părți a Aus
triei pînă la victoria finală împotriva 
fascismului. în luptele purtate in co
mun s-au cimentat puternic frăția 
de arme româno-sovietică, prietenia, 
și solidaritatea dintre popoarele ro
mân și sovietice, care s-au dezvoltat 
continuu in anii construcției so
cialiste. Prin efectivele militare an
gajate în luptă, ce se ridicau la 
peste jumătate de milion de oameni, 
prin uriașele jertfe de singe, prin 
contribuția întregului popor la susți
nerea frontului, determinînd scurta
rea cu 200 de zile’ a războiului, 
România a ocupat locul al patrulea 
în rîndul țărilor care au asigurat in- 
frîngereă Germaniei hitleriste, așa 
cum au apreciat numeroase persona
lități de frunte ale ...........
lor Unite și presa 
vremii, precum și 
Conferința de pace

Victoria împotriva fascismului, la 
care ne-am adus o contribuție hotă
rîtoare, a consfințit dreptul deplin al 
poporului român la independență șir 
suveranitate națională. (Aplauze),

Epopeea eroică a înfăptuirii revo
luției de eliberare socială si națio
nală. antifascistă și antiimperialistă, 
actul cel mai cutezător din istoria 
românilor, a 
porului și a 
perioade de 
tionare în 
Partidul comunist a organizat și a 
condus lupta întregului nostru po
por pentru înfăptuirea orfnduirii so
cialiste'pe pămîntul României.

In aceste momente de puternic 
avint patriotic, .partidul a încredin
țat tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ale cărui strălucite' calități organi
zatorice și politice se afirmaseră în

coaliției Natiuni- 
internațională a 
participantii la 

de la Paris.

descătușat energiile po- 
marcat începutul unei 
mari prefaceri revolu-' 
viata patriei noastre.



' 4 SdMTHA - vineri 10 mai 1985
---------------------------------------------------------------------- ,, ' ■ ■ ■ ■■   ------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------

SPIRITUL INDICAȚIILOR Și ORIENTĂRILOR TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
LA CONSFĂTUIREA DE LUCRU DE LA C.C. AL P.C.R.

în județele din sudul tării
9________________________ 9

fare fermă pentru îndeplinirea integrală
a planului la producția fizică

. chimic din Tirnăveni 
marile citadele ale chi- 

ști. Este suficient să 
acest sens, că aici se fa- 
a cantitate de carbid și 
sodiu necesare econo- 

it de solicitate și la ex- 
.1 și alte 41 produse chi- 

Ținînd deci seama de 
>sebit de importante ce 
egul colectiv este ne de- 
at pentru îndeplinirea
i planului la producția 
irile făcute au insă și o 
ie. Din cauza condițiilor
ii grele din prima parte 

uneie produse — car-
t de sodiu, oxid de zinc 
aluminiu — s-au acu- 

nțe față de prevederile

l nostru colectiv — ne-a 
loan Boitan, directorul 
i — este angajat cu toate 
ru a recupera restanțele 
Programul întocmit în 

cu răspunderi precise pe 
:tiv, secție și om al mun- 
cu precădere sporirea 

fabricație la carbid și 
i sodiu, produse care în 
i se realizează numai la 
iunăoară, la secția carbid, 
le luate, in aceste zile au 
lucreze la întreaga capa- 
stalațiile care in primul 
u funcționat numai pa.r- 
;ă, reorganizarea activită
ți secție a fost gîndită de 
i incit cu același efectiv 
să asigurăm servirea mai 
aje. Ca urmare a măsu- 
a mobilizării întregului 

iu realizat, în, luna apri- 
față de plan, 1 500 "tone 

:um, acționînd în spiritul 
ubliniate la recenta con- 
e lucru de la C.C. al 
nenii muncii din combi- 

propus să realizeze su- 
n luna mai 2 000 tone de 
ă recupereze astfel în- 
anță la acest produs atît 

de beneficiarii interni și

acționează pentru îndepli- 
■tivului propus ? Domn de 
e că. în această perioadă, 
lucrări pentru automati- 

iletă a funcționării cupto- 
irul VI de carbid. în feim 
iducția va crește simțitor, 
iminarea pierderilor ener- 
zor economisi anual circa 
1 energie electrică. Pe de

altă parte, echiparea acestui cuptor 
cu electrozi cavi (după exemplul ce
lorlalte cuptoare, realizate în pre
mieră la Tirnăveni) va avea ca efect 
valorificarea superioară a prafului 
de cocs (pină acum Irosit), precum 
și îmbunătățirea calității carbidului. 
Referitor la acest din urmă aspect, 
ing. Viorel Cernea, șeful secției car
bid, a ținut să adauge : „Pentru creș
terea calității carbidului urmărim 
sporirea conținutului de carbură de 
calciu si păstrarea componentilor din 
șarjă în proporțiile stabilite. Tot
odată, prin micșorarea presiunii oxi
dului de carbon de sub capacul de în
chidere a cuvei, perioada de elabora
re a șarjei se va reduce considera
bil. Ca urmare, randamentul unui

La Combinatul chimic 
din Tirnăveni

cuptor de acest tip, alimentat cu var 
și cocs (fără antracit, care este foarte 
scump), va ajunge la 10—10,37 tone 
pe oră, față de 9,2—9,5 tone în pre
zent".

Multe din măsurile luate în ulti
ma vreme pentru sporirea producției 
și recuperarea grabnică a restanțelor 
au fost elaborate, după cum ne-a 
spus ing. Mal'tei Furubean, director 
tehnic al combinatului. încă din lu
nile de iarnă, cînd activitatea nu se 
putea desfășura în ritmul prevăzut. 
Ca atare, pentru recuperarea în timp 
util a restantei de 3 000 tone bicar
bonat de sodiu, specialiștii combina
tului, în colaborare cu cei de la an
trepriza de construcții și reparații 
din industria chimică, sînt pe punc
tul de a pune acum in funcțiune o 
instalație conexă de solubilizare di
rectă a cromului din sinter. „Instala
ția este, de fapt, o noutate tehnică — 
ne spune dr. ing. Vasile Cerghizan, 
șeful secției bicromat. Ea are avan
tajul că, în procesul de fabricare a 
bicromatului, elimină o serie de ope
rații mari consumatoare de energie, 
cum sînt măcinarea umedă a sinte- 
rului, filtrarea lui si decantarea so
luțiilor obținute. Eficiența econo
mică ? Intrucît, deocamdată, fabri
carea bicromatului este la limita de ofit'ionfă apnnnnnlnX «• «X.. . . "V'"
apreciem că, prin aplicarea noii teh
nologii, costurile de producție vor fi 
diminuate cu cel puțin 280—290 lei 
pe tona de bicromat".

Deci, se poate aprecia că în ce pri

vește carbidul și bicromatul de sodiu 
sînt create condiții certe pentru re
cuperarea integrală a restantelor. 
Unele incertitudini au fost sau mai 
există în legătură cu recuperarea 
restanțelor la celelalte două produse: 
oxidul de zinc și sulfatul de alumi
niu. Cauza ? Ne-o prezintă directorul 
combinatului : „Uzina metalurgică 
din Copșa Mică — ne spune interlo
cutorul — nu ne poate asigura la 
această oră zincul metalurgic sau de- 
șeurile cu zinc necesare la nivelul 
contractelor. în ce ne privește, sîn- 
tem pregătiți ca o dată cu livrarea 
cantităților de zinc contractate să re
cuperăm integral restanța de 840 tone 
de oxid de zinc. Cît despre cele 9 000 
tone sulfat de aluminiu restante 
dispunem de capacitatea de produc
ție și baza materială necesare recu
perărilor. Aceasta în pofida faptului 
că Uzina metalurgică din Copșa Mică 
nu ne asigură decît 10—15 la sută 
din cantitatea de materie primă pre
văzută. De fapt, tocmai de aceea s-a 
luat măsura înlocuirii în timp util a 
sulfatului de aluminiu cu un nou 
produs : clorura ferică".

Cu aceeași răspundere s-a acționat 
și se acționează în continuare și 
la noile fabrici de acid formic, acid 
oxalic și criolită, unde lucrătorii 
secției de utilaje și piese de schimb 
au înlocuit utilajele ce nu au cores
puns condițiilor de coroziune ale. me
diilor în care lucrează. „Pentru toți 
comuniștii din cele 29 de organizații 
de bază și 5 comitete de secții, pen
tru fiecare lucrător. recuperarea 
grabnică a restanțelor — așa cum 
s-a subliniat la recenta consfătuire 
de lucru de la C.C. al P.C.R. — 
constituie prioritatea priorităților, 
ne-a spus, în final, tovarășul Teo
dor Spineanu, secretarul comitetului 
de partid din combinat. In acest 
scop, ne-am angajat să facem tot ce 
depinde de noi pentru folosirea la 
întreaga capacitate a instalațiilor 
din dotare și să realizăm numai 
produse de înaltă calitate, astfel in
cit în acest an, concomitent cu ono
rarea integrală a contractelor înche
iate cu beneficiarii interni, să ne 
consolidăm pozițiile ciștigate pe pie
țele externe, să ciștigăm altele noi. 
CțOlectivul nostru a demonstrat în 
BeM?itea-rÂM SMfeAM/W 
angajamentele asumate".

Gheorqhe GIURGIU 
corespondentul „Scînteii"

operarea restanțelor impune un efort 
susținut din partea furnizorilor de utilaje

•șitul acestui an urmează să 
in funcțiune primul grup 
r de 50 MW din cadrul 
I electrice de termoficare 
t de la Suceava. Argument 

pentru desfășurarea unei 
i susținute pe șantier. De 
i cursul anului trecut con- 
i și-au îndeplinit și depășit 

r de plan. Din păcate, in 
luni ale acestui an, datorită 
ților iernii, activitatea lor a 
;onsiderabil in intensitate, 
,'îndu-se chiar o serie de

,ă cu încălzirea vremii, recu- 
rămînerilor in urmă, con- 

j in lunile ianuarie și fe- 
, a devenit cuvintul de or- 
întru constructori și montori. 
int stadiile fizice in momen- 
față ? La’ circuitul de răcire 

linei, unde lucrează echipa 
â de Mihai Primac, lucrările 

6 luni în avans față de gra- 
ji execuția electrofiltrului, la 
chipa lui Mihai î'oca face 
•ea definitivă a instalației in- 
e, se va termina mai repede 
uni, iar izolațiile antiacide și 
e de la coșul de fum, cu 150 
ș mai devreme. La celelalte 
, in s'chimb, se înregistrează 
jri în urmă. Motiv pentru 
n ultima perioadă de timp, pe 
r au fost luate măsuri cuprin- 
e pentru organizarea mai 
a muncii, programarea judici- 
și urmărirea permanentă _ a 
iei lucrărilor. Să-l ascultăm 
ginerul Victor Ciobanii, șeful 
:ii nr. 1 : „Folosirea rațională 
(ei de muncă este factorul 
pal de creștere accentuată a 
.ctivității muncii și, implicit, a 
lui de execuție a lucrărilor. In 
sens, am format echipe spe- 

ate pentru cofraje și betoane, 
opul desfășurării neîntrerupte, 
.ix continuu, a lucrărilor. Intim- 
n, însă, unele greutăți în ce 
■ște asigurarea necesarului de 
ri și fierari. Pe de altă parte, 
m în program prelungit de 10 

! ore. In ce privește organiza- 
executării lucrărilor, am adoptat 
.ia folosirii pămintului rezultat 
a săparea ■ fundațiilor la reali- 
a umpluturilor la construcțiile 
e. în imediata apropiere, elimi- 

I transportul și depozitarea 
tuia în alte locuri. Am redus, 
dată, la jumătate distanța de 
sport a pămintului pentru um- 
urile pe diferitele platforme ale 
aerului, prin amenajarea in ve- 
itate a unei cariere.
i brigada complexă din cadrul 
itului „Energomontaj" București 
uat măsuri pentru accelerarea 
nului de lucru pe șantier. Prin 
asamblarea conductelor intr-un 
lier specializat, duratele de mon- 
sint reddse cu 20 la sută. Există

și alte căi de sporire a productivi
tății muncii. De pildă, la montarea 
instalației interioare a electrofiltru
lui au fost constituite două echipe 
specializate, care execută in serie 
ramele cu electrozi de emisie. „Aici, 
la vaporizatorul din cadrul sistemu
lui de presiune — ne spune ingine
rul Radu Biță, adjunctul șefului de ♦ 
brigadă — avem de executat un 
mare număr de suduri. Muncitorii 
specialiști în sudură in mediu de 
argon, Gheorghe Bontaș, Constantin 
Paring și Dinu Gavril, execută fie
care, lunar, cite 600 suduri in loc de 
450 cît prevede norma".

Lucrătorii brigăzii nr. 2 instalații, 
conduși de subinginerul Vichentie 
Bumbu,' au ciștigat. un timp prețios 
prin prefabricarea nodurilor de 
vane, preasamblarea izometrică a 
conductelor, confecționarea de co-

Pe șantierul Centralei 
electrice de termoficare 

pe lignit de la Suceava

turi de segmenți, de reducții, teuri 
și noduri sanitare în atelier, in pe
rioada friguroasă. Ca urmare, du- 
rhta montajului acestora se dimi
nuează cu 30 la sută.

Un alt element esențial al organi
zării cit mai judicioase a lucrărilor 
constă in stabilirea cu precizie a 
sarcinilor de producție pe oameni. 
Pe lingă graficul detaliat de exe
cutare a lucrărilor, au fost elabo
rate grafice pe fiecare brigadă și 
formație de lucru, in • care sint sta
bilite stadiile fizice și valorice care 
trebuie realizate. Cu regularitate, 
constructorii, beneficiarul și proiec- 
tanții analizează operativ situația 
lucrărilor, adoptind cu acest prilej 
cele mai adecvate măsuri menite să 
determine creșterea in continuare a 
ritmului de muncă pe șantier.

— Acest mod de lucru, ne spunea 
tovarășul George Prepeliuc, directo
rul întreprinderii electrocentrale 
Suceava, unitatea beneficiară, și-a 
confirmat pină acum eficiența. In 
luna aprilie, bunăoară, a fost dimi
nuat într-o proporție apreciabilă ni
velul nerealizărilor, iar în această 
lună intenționăm să îl reducem in 
continuare. In ultima vreme ne-am 
concentrat întreaga atenție asupra 
creării fronturilor de lucru, in 
scopul montării celor mai importan
te utilaje, în special a celor cu ciclu 
lung de montaj.

In această ordine de idei, se ur
mărește, îndeosebi, grăbirea închi
derii sălii turboagregatului, finali
zarea corpului buncărelor și a tur
nului de capăt, a căilor de rulare 
pentru mașinile de preluat cărbune, 
a fundațiilor pentru transportoare,

precum și terminarea atelierelor 
mecanice — toate prevăzute a fi fi
nalizate pină la sfîrșitul acestui tri
mestru. Ca atare, in clădirea prin
cipală, obiectiv ce include sala tur
binelor și corpul de buncăre nr. 1, 
numărul muncitorilor a fost dublat, 
aceștia lucrind în prezent la turna
rea betoanelor la cota minus 4 și 
la montarea armăturii pentru cota 
zero. Există de acum certitudinea 
că, foarte repede, constructorii vor 
preda fronturile de lucru, solicitate 
de montori. De asemenea, pină la 
20 mai vor fi terminate și stațiile 
electrice aferente primului grup de 
50 MW. Un mare număr de mijloace 
mecanice au fost concentrate la căile 
de rulare, unde lucrările de umplu
turi și compactări de păminturi sint 
rămase in urmă.

în concluzie, se poate afirma că 
pe șantierul Centralei termoelectri
ce din Suceava constructorii depun 
eforturi serioase pentru recuperarea 
rapidă a restanțelor și înscrierea tu
turor lucrărilor în grafice. In bună 
parte, ei au reușit să atingă acest 
obiectiv. Cu toate acestea, punerea- 
în funcțiune a primului grup ge
nerator se află, deocamdată, sub 
semnul incertitudinii din cauza unor 
furnizori de utilaje. Deși Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
Ministerul Energiei Electrice și Mi
nisterul Industriei Metalurgice au 
stabilit un program comun, cu ter
mene precise de livrare a utilaje
lor, totuși unii furnizori continuă 
să amine onorarea obligațiilor asu
mate, de parcă nu ar ști de exis
tența acestui program, Astfel, de la 
întreprinderea „Vulcan" București 
nu a fost primit nici pină acum 
tamburul pentru cazanul nr. 1, îm
preună cu 63 tone de țevi de cădere 
pentru același cazan și 6 mori de 
cărbune. întreprinderea de mașini 
grele București nu a livrat turbo- 
agregatul, iar întreprinderea „Elec- 
troputere" Craiova — 2 transforma
toare, deși ultimul termen stabilit 
este depășit cu mult. De asemenea, 
întreprinderea „1 Mai" din Ploiești 
este restantă cu o mașină de pre
luat cu cupe. Mai' sint și alte uti
laje nesosite pe șantier, deși ter
menele de livrare sînt expirate. 
Iată de ce constructorii și benefi
ciarul fac un nou, apel, prin inter
mediul ziarului „Scî'nteia", colecti
velor de oameni ai muncii din 
unitățile menționate, conducerilor 
ministerelor amintite pentru livra
rea de urgență pe șantier a uti
lajelor aduse în discuție. Și aceasta, 
în primul rînd, pentru că ciclul lor 
de montaj este lung, iar întîrzierea 
în continuare a livrărilor poate să 
creeze dificultăți in finalizarea la 
timp a primei capacități din cadrul 
centralei electrotermice.

Sava BEJINARIU
corespondentul „Scînteii"

IRIGAREA CULTURILOR
-cu toate mijloacele, cu toate capacitățile!

Echipa de reporteri a „Scînteii" transmite din județul Teleorman

Acum este nevoie de energie; 
mai tîrziu, e prea tîrziu!

De la intrarea și pînă la ieșirea 
din județul Teleorman, pe un traseu 
care a străbătut majoritatea siste
melor mari de irigații, aveam să con
statăm peste tot in unitățile agricole 
pe unde am trecut că, în ce privește 
organizarea activității, scoaterea e- 
chipamentelor de udare în cîmp, 
prezenta oamenilor. lucrurile sînt 
bine puse la punct. Că există pretu
tindeni acea stare de mobilizare a 
tuturor forțelor pentru a asigura în
făptuirea programului de udare a 
culturilor în conformitate 
Consfătuire de la C.C. 
cu indicațiile date de 
general 
Nicolae 
cestea. 
față de 
re a culturilor. în 
mai, de 5 000 hectare pe zi, supra
fețele irigate efectiv au însumat, în 
medie, doar jumătate din program.

Discutăm cu tovarășul Emilian 
Rădulescu, directorul I.E.E.L.I.F. Te
leorman, și, ca omul care vede 
rezolvată o problemă care le-a dat 
multă bătaie de cap. le-a îngreunat 
eforturile făcute pentru irigarea cul
turilor, respiră ușurat și ne spune că 
„în sfîrșit, de astăzi (8 mai) putem 
să intrăm în ritmul de lucru stabilit. 
Ni s-a comunicat că avem energia 
necesară".

Dar după 15 minute, dispecera de 
serviciu a întreprinderii intră și-1 in
formează că „peste tot sintem in si
tuația de a opri stațiile mari de 
pompare" — S.R.P. 1 Pietrișu, care 
asigură apă pentru 32 000 hectare, 
S.P.A. Olt-Călmățui — pentru 45 000 
hectare, S.R.P. Viișoara — pentru 
90 000 hectare etc. I se comunică di
rectorului că aceasta din pricină că 
dispeceratul energetic național a ce
rut la ora 13,45 ca I.R.E. Teleorman

cu recenta 
al P.C.R., 
secretarul 
tovarășul 
toate a- 

faptul că
al partidului, 
Ceaușescu. Cu 
constatăm și 

ritmul stabilit de uda- 
perioada 4—10

să reducă nivelul consumului pentru 
irigarea culturilor pe suprafețele 
programate zilnic, și care în dimi
neața zilei de 8 mai a fost confirmat 
de Ministerul Agriculturii și I.R.E. 
Teleorman ca fiind aprobat la numai 
24 MW, ceea ce înseamnă ceva mai 
mult de o treime din necesar. S-a 
mai făcut precizarea că dacă nu se 
scade consumul la cota indicată, toate 
sistemele de irigații vor fi scoase de 
sub tensiune.

Nu ne propunem să intrăm în 
amănunte și să spunem ce și cum 
trebuie făcut, cu atit mai mult cu 
cît pină la urmă nu am reușit să 
ne clarificăm, nici după informațiile 
primite de la dispeceratul energetic 
național, cită energie trebuia de fapt 
să se furnizeze în ziua respec
tivă, ci să subliniem următorul 
fapt care este mai presus de 
toate. Și anume că specialiști și ac
tiviști cu munci de răspundere k 
agricultura județului și de la corni*-'" 
tul județean de partid, care cu»0?0 
cu de-amănuntul starea culturii'^ SI" 
tuația umidității din sol, ne-aa^P115 
că este nevoie obligatoriu ca ce’ Pu
țin 10 zile să se asigure nivel»! sta
bilit de energie electrică P'ntru ,a 
putea salva griul, pentru a ,r“'tea.a 
gura răsărirea culturilor d',sfec a c e 
zahăr, porumb și soia. rin .u,a _pu" 
tea în primul și în pr>'*uI rlncJ sa s? 
asigure minimum ‘»ecesar de apa 
pentru udarea le-*‘melorL att11 .îna
inte de plantare sau semanat cit și 
după aceea. I- acea^T *e ^ce m 
esență nro»rema ACUM in Me- tul Teleorman, pentru a se asigtra 
dezvolta-ea normală a culturilor

Cum este folosită totuși cantitatea 
de energie asigurată (atît cît este), 
cw se aplică alte 
udarea culturilor 
mai mari ?

pe
măsuri pentru 

suprafețe cit

Cadrele de răspundere sînt la cîmp
ziua și noaptea

__ Cît de presantă este problema iri- rjMPfo^ culturi care 
torul fapt. Ziua de 8 trial a fost o 
zi cu adevărat caniculară pe tot cu
prinsul județului Teleorman. La ora 
13, temperatura aerului era de 30 
grade la Alexandria, Tr. Măgurele, și 
Zimnicea și de 29 de grade la Ro
șiori de Vede și Videle.

Pe cer nu se vedea nici o scamă 
de nor. Și totuși, în ziua respectivă, 
oamenii au adus țîloaia pe 3 604 hec
tare. Desigur, nu la nivelul' stabilit, 
și aceasta, în principal, din motivul 
arătat. Dar cu atit mai mult în aces
te condiții este de lăudat efortul 
depus de miile de oameni pe care 
i-am găsit pretutindeni pe cimp, 
încleștați în bătălia de a duce apă 
la rădăcina plantelor.

La C.A.P. Furculești cîmpurile sînt 
pline de aripi de udare în funcțiune. 
Ajungem aici dimineața, în momen
tul cînd se schimbau aripile de udare 
pe pozițiile noi de lucru. Zeci de oa
meni, constituiți în echipe, acționează 
organizat, după un program bine în
sușit. Președintele cooperativei, _ in
ginerul Petre Bobic, era in cîmp, 
lingă cooperatori.

— Ce faceți aici ? îl întrebăm.
— Mă odihnesc, ne răspunde aces

ta. curios parcă să vadă cum reacțio
năm. Apoi continuă.

— Am fost azi noapte de serviciu 
la irigații. De la ora 18, pînă la 6 
dimineața, împreună cu echipele de 
noapte, am controlat asigurarea apei 
și buna funcționare a aripilor de 
udare. Acum sint tot aici, la irigații, 
fiindcă alt' punct de lucru maj fier
binte nu avem. Toate cadrele de con
ducere din cooperativă și de la con
siliul popular fac prin rotație de 
serviciu la irigații, atit ziua, cît și 
noaptea. Numai de-am avea energie, 
că in ultimele zile prea des am 
rămas în pană de curent, iar greul 
abia acum vine. De săptămîna viitoa
re trecem la sfecla de zahăr și po-

nu mai pot
Cum aveam să aflăm mai tîrziu, 

aici, ca de altfel în toate unitățile a- 
gricole. din hotărîrea comitetului ju
dețean de partid, s-a organizat per
manență de specialitate la activita
tea de irigații atît ziua, cît și noap
tea. Tocmai în ideea ca udările să se 
desfășoare fără întrerupere. Ajungem 
pe terenurile I.P.I.L.F. Tr. Măgurele. 
Intr-una din ferme ne întîlnim cu 
tovarășii Gheorghe Ionescu, ingine- 
rul-șef al întreprinderii cu producția 
vegetală, și Costache Paraschiv, secre
tarul Consiliului popular municipal 
Tr. Măgurele. „Udăm cu 165 de aripi 
de ploaie, atîtea cite au fost progra
mate —- ne spune inginerul-șef. în 
toată această activitate primim un 
sprijin substanțial din partea consi
liului popular municipal, care ne asi
gură forța de muncă necesară pentru 
intensificarea udărilor".

La ora 15, activitatea în sistemul Tr. 
Măgurele, care cuprinde 50 000 hec
tare, avea să înceteze aproape com
plet. Motivul ? Ajungem la stația de 
pompare SRP 1 Olt-Călmățui — „ini
ma" sistemului nu mai funcționa. Sta
ția fusese scoasă de sub tensiune. Și 
aceasta intr-un moment cînd căldura 
toridă de afară impunea ca udarea 
culturilor să continue cu forțe și 
mai mari. La fel și la stația bază de 
pompare SPA Viișoara. la ora 17.30 
tensiunea din rețeaua de alimentare 
cu energie era zero. „Activitatea de 
irigare a culturilor — ne spune 
Gheorghe Milea, șeful sistemului 
Piatra, care exploatează această sta
ție — va fi serios perturbată. Se va 
putea intra în normal abia mîine spre 
prinz. Aceasta deoarece noi trimitem 
apă din Dunăre la 60 km distanță. In 
aceste condiții refacerea nivelului a- 
pei pe rețeaua de canale durează mai 
multe ore. Așteptăm energia să lu
crăm la noapte". y

Roata grădinarului, gălețile, cănile - 
orice alte procedee care duc apa 

la rădăcina plantei - folosite din plin!
Pe tovarășul Gheorghe Predilă, 

președintele Uniunii județene a coo
perativelor agricole de producție, 
l-am intîlnit la C.A.P. Poroschia. 
Pentru 5 hectare din grădina acestei 
unități, pină nu demult, nu existau

posibilități de irigare. Apă era în- 
tr-un iaz mic cu pește, dar cum s-o 
aducă la plante? Cu mijloace simple, 
s-a amenajat un jgheab înclinat și 
in cădere apa antrenează o turbină 
cu cupe care o duce pe teren fără

legumelor Ș'

Coloane de H9at*’ *n plină funcțiune 
pentru prodjCerea Și industrializarea din fermele Întreprinderii 

fructelor Turnu Măgurele

|| vW

Cu tnleata, cu cana, grădinarii de_ la C.A.P. Furculești-Teleorman aduc 
opa la rădăcina plantelor

|||R

■

un gram dv motorină. R«tinern „x 
tțirbma.a fosconfesată de în-

’> automa- ■ — Cum vedeți, aici se-,' 
prafață mică, ne spune pr&, o su- 
Dar 5 hectare aici, 10 in altețele, 
ba chiar și un hectar, se adulte, 
județ 1 100 hectare. Oamenii- 
podari nu privesc la cer, caută, a, 
bat capul să găsească soluții. Le vin. 
în ajutor specialiști de la organele 
agricole județene, activiști de partid 
care au fost repartizați pe consilii 
agroindustriale cu misiunea de a su
praveghea funcționarea 
mari de irigații și. în 
de a depista și pune în 
sursă de apă.

C.A.P. Tătăreștii de
In acest an 50 hectare cu legume, su
prafață neamenajată in sistem de 
irigații. Și totuși, la miezul zilei, 
cînd temperatura în aer atingea 30 
de grade, răsadurile de roșii, ardei, 
gogoșari și varză rîdeau in soare. 
Aceasta pentru că grădinarii de aici 
aplică ca la carte tehnologia cultivă
rii legumelor : lucrările de întreține
re și irigarea zilnică a plantelor. De 
unde se aduce apa ? „Acum nu ale
gem. Orice sursă de apă cit de mică 
este aur pentru grădină — ne spune 
tovarășa Marieta Udreanu. președin
ta cooperativei. Cit e lumină, la noi

sistemelor 
același timp, 
valoare orice
Jos cultivă

Iatăaspersoarele nu stau o clipă". Iată 
și sursa."De cum ăm “intrat pe' tere- j 

“nurile unității;'inerati' atras atenția ' 
două conducte. Una eră legată de 
riul Teleorman, de unde apa era 
trasă cu o motopompă, iar alta de 
izvoarele din comună colectate în- 
tr-un rezervor. In cel de-al doilea 
caz, apa curgea gravitațional. Pe o 
suprafață de 5 hectare, cooperatorii 

“ 'doseau roata grădinarului.
’n raidul nostru am luat cunoștință 
C-enumărate alte inițiative : Ia 
la p, Piatra, din izvoarele captate 
taționnji strângea se irigau gravi- 
rie. La'oo hectare cu varză timpu- 
citeva zilip_ Furculești, unde de 
matelor, șe<incheiase plantarea to- 
Georgeta Ne^mej de legume, 
cooperatoarei, cGmpreună cu 70 de 
cultura și udau țetau golurile din 

• la rădăcina Kgnțănile si gălețile 
mare nevoie de care aveau
ceda așa, de vrem, ce pro-
pectivă era ameril,‘'.5—-afața res- 
gații? dt& p>J‘--.,iri.
- Nivelul apei In c» , , foarte

scăzut și stațiile de r1 
mai pot împinge ata PP^ductă — 
ne-a explicat tnvarășa Florinița 
Surcea, șefa secției de prokisandă a 
comitetului județean de pan^, pre
zentă în mijlocul cooperatoarelor.

Extinderea irigării prin brazde, o cale 
pentru folosirea

aflăm pe ogoarele Intreprin- 
agricole de stat Turnu Măgu- 
La ferma Dona, pe întinse su-

Ne 
derii 
rele._ ..
prafețe însămînțate cu porumb, cu 
ajutorul rarițelor, folosite de obicei 
în legumicultura, se trasează rigole 
la adîncimi de 25—30 cm,_ pentru ca 
apa să fie dirijată la rădăcina Plan
telor pe brazde. Aici se află și in
ginerul Romulus Zaharia. directorul 
întreprinderii, care ne spune :

— In citeva zile încheiem această 
lucrare și la fermele Lița și Puti- 
neiu. Pe ansamblul unității vom iri
ga, prin brazde, în acest an. peste 
1 000 hectare cultivate in principal cu 
porumb. La irigarea prin aspersiune, 
'circa 20 la sută din cantitatea de 
apă se pierde prin evaporație. Folo
sind cea de-a doua metodă. întregul 
volum de apă ajunge la rădăcina 
plantelor, în mod uniform.

Vecinii de la cooperativa agricola 
de producție Lița au preluat și ei

fK

I.A.S. Alexandria—Teleorman. O mică intervenție la un 
aspersor pentru ca apa să se răspîndească uniform pe 

întreaga suprafață

P. Lița-Teleorman, cooperatori deschid rigolele 
pentru irigarea prin brazde

eficientă a apei
valoroasa inițiativă, aplicînd-o și ex- 
tinzind-o de la un an la iltul. în 
ziuș documentării noastre, pi o 'so]-i 
însamînțată cu tomate, apa itît de 
necesară era dirijată prin israzde, 
cu ajutorul echipamentelor speciale 
de udare. Mai mulți oameni supiave- 
gheau cu sapele in mină scurperea 
apei, intervenind la îndiidereț șj : 
deschiderea rigolelor. Și aici, fa 
C.A.P. Lița. se irigă prin bnzde pis
te 1 000 hectare. De altfel, numai țn 
raza sistemului de irigații Tutțiu 
Măgurele s-a ajuns la o suprafslj 
de 7 500 ha irigată astfel, indeosq 
în unitățile agricole amintite, pro 
cum și in cele din Putineiu, Segar- 
cea-Deal, Traianu, Salcia. Demn de 
remarcat este și faptul că pe mai \ 
bine de 1 200 hectare din cele iri- \ 
gate prin brazde apa este scoasă din 
canalele principale de aducțiune prin 
sifonare, fără consum de energie 
electrică sau combustibil.

Punerea în valoare pe scară largă 
a unor asemenea inițiative eficiente 

’ a făcut obiectul unei analize a co
mitetului județean de partid. _ Ca 
urmare a măsurilor stabilite, încă 
de anul trecut, cu ajutorul specia
liștilor din unitățile agricole, au fost 
identificate terenurile cu pante na
turale. Apoi s-au întocmit schițe 
pentru fiecare solă, stabilindu-se di
recția de semănat, in funcție de 
curba de nivel. în acest fel. fără a 
se face lucrări de amenajare deo
sebite se vor iriga prin brazde in 
plus, față de anul trecut, 7 200 hec
tare, suprafața totală ajungînd, pe 
ansamblul județului, Ia 35 000 hectare.

Aurel PAPADIUC, 
Lucian CIUBOTARII, 
Sîan ȘTEFAN 
corespondentul „Scînteii” 
Fotografii : Sandu Cristian

. — în cursul zilei de 9 mai 
organelor județene de resort li s-a 
comunicat un nivel de consum al 
energiei potrivit solicitărilor.

Am fost informați că pină la ora 15 
nu au apărut modificări in asigura
rea cotei de energie, dar datorită 
variațiilor mari de tensiune pe li
niile de alimentare cu energie elec
trică, la o serie de stații principale 
nu s-au putut folosi toate agregatele 
de pompare, existînd pericolul' scă
derii nivelului apei pe canalele de 
aducțiune sub cota de funcționare.
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Excelentă,
Vă exprim sincere mulțumiri pentru mesajul dumneavoastră de felici

tare transmis cu ocazia aniversării independenței Israelului.
Am salutat cu multă satisfacție sentimentele pe care ați avut amabili

tatea să ni le adresați și, la rîndul meu, am deosebita plăcere de a vă trans
mite aceleași bune urări.

CHAIM HERZOG
Președintele Israelului

Planul la producția fizică și export
(Urmare din pag. I)
tru dezvoltarea economico-socială a 
patriei — creșterea producției de 
materii prime și resurse energetice 
și gospodărirea rațională, chib
zuită a acestora — trebuie să con
stituie o preocupare primordială 
pentru toate organele și organizați
ile de partid, pentru toți oamenii 
muncii din industria extractivă și 
energetică, din toate sferele pro
ducției materiale.

Este cit se poate de evident că 
în unitățile din industria minieră 
și petrolieră există reale condiții 
pentru realizarea în întregime a 
planului la producția fizică. Așa 
cum s-a arătat în cadrul consfă
tuirii, unitățile din. industria ex
tractivă dispun în prezent de o do
tare tehnică ce permite îndepli
nirea integrală a planului pe acest 
an, iar pe seama noilor capacități 
de producție ce urmează ' să fie 
puse in funcțiune în perioada ur
mătoare pot fi. realizate însemnate 
sporuri de producție. Esențial .este 
acum ca în fiecare ' întreprindere 
din această ramură șă se acorde o 
maximă atenție organizării riguroa
se a producției și a muncii, între
ținerii, exploatării și supraveghe
rii corespunzătoare a tuturor uti
lajelor și instalațiilor, întăririi or
dinii și disciplinei la fiecare loc de 
muncă.

în spiritul indicațiilor și exigen
telor formulate de secretarul gene
ral al partidului la consfătuire, cu 
stăruință și înaltă răspundere se 
cere acționat în această lună și în 
lunile următoare pentru îndeplini
rea planului la producția fizică. în 
structura sortimentală prevăzută, și 
în industria prelucrătoare. Nici un 
moment nu trebuie pierdut din 
vedere că toate produsele au o 
destinație riguros determinată prin 
plan și, ca atare, este absolut ne
cesar ca acestea să fie realizate și 
livrate în cantitățile și la termene
le prevăzute. Bunăoară, la funda
mentarea sarcinilor de plan pe 
acest an la producția de tractoa
re, mașini-unelte și autoturisme s-a 
prevăzut că pentru realizarea aces
tora este nevoie de anumite canti
tăți de piese și subansamble. care, 
la rîndul lor, presupun un anumit 
consum de metal. ‘ planificîndu-se 
în acest scop, cantitățile de cocs și 
minereu de fier necesare. în aceste 
condiții, este limpede că orice aba
tere pe această filieră de la pre
vederile planului face imposibilă 
realizarea integrală a produselor 
finite planificate, dereglează meca
nismul cooperării între unitățile 
care colaborează la realizarea lor, 
lipsește economia națională de, o' 
serie de produse destinate consu
mului intern și exportului.

Pornind de la înțelegerea clară a 
acestui mecanism, răspunzînd înal
telor exigente formulate în aceas
tă privință de secretarul general al 
partidului, ministerele, centralele 
industriale, organele și organizații
le de partid din fiecare întreprin
dere au datoria de a urmări zilnic, 
pe întregul flux de fabricație, atît 
realizarea producției fizice, cu 
prioritate a celei destinate expor
tului, cit si respectarea riguroasă 
a normelor tehnologice de consum 
la fiecare produs și în fiecare sec
ție în parte, astfel încît prevederile

de plan să fie realizate integral, la 
toate sortimentele, în condițiile 
gospodăririi judicioase a resurselor 
materiale și energetice.

Un obiectiv prioritar al întregii 
activități economice din acest 
ultim an al cincinalului îl repre
zintă realizarea integrală și la un 
înalt nivel calitativ a producției 
pentru export. în acest sens, indi
cațiile practice date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. măsurile adop
tate la recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R. se înmănun
chează în adevărate programe de 
acțiune . pentru fiecare comunist, 
pentru fiecare muncitor, tehnician 
și inginer. Sarcini deosebite revin 

, în acest domeniu organelor si or
ganizațiilor de partid, sindicatelor 
și organizațiilor de tineret, care 
sînt chemate sa cultive permanent 

' spiritul de răspundere și exigentă, 
, să stimuleze inițiativa creatoare a 

oamenilor muncii, să acționeze stă- 
. ruitor pentru unirea tuturor forțe

lor și mptâlizarea largă a muncito-
■ rilor și specialiștilor, astfel ca’ în 

fiecare întreprindere producția des
tinată exportului să fie realizată și

. livrată la termenele și in condițiile 
de calitate prevăzute în contracte.

De bună seamă că, în acest scop, 
este absolut necesar ca în fiecare 
unitate economică să se acorde cea 

. mai mare atenție lansării cu priori
tate în fabricație a produselor des
tinate exportului, organizării și des
fășurării în cît mai bune condiții 
a întregului mecanism productiv, 
în acest sens, așa cum s-a subli
niat în cadrul consfătuirii, sînt 
asigurate toate condițiile tehnice și 
materiale pentru îndeplinirea in
tegrală a contractelor încheiate pe 
acest an cu partenerii externi. Im
portant este ca toate aceste condi- 

.. ții să fie valorificate pe deplin în 
fiecare județ, întreprindere si ra
mură a economiei naționale. Aceas
ta impune — pe lingă un cadru or- 

’ ganizatoric bine pus la punct. în 
. care fiecare om să cunoască exact, 

zi de zi, ce are de făcut — o ma-
■ ximă răspundere față de modul în 

care sânt gospodărite resursele ma
teriale destinate producției, pentru

. export, față de calitatea produse
lor și față de punctualitatea cu 

> care sînt acestea livrate parteneri
lor externi.

' în ansamblul lor, indicațiile și 
orientările formulate de secretarul 
general al partidului la recenta 
consfătuire de lucru de la C.C. al 
P.C.R., sarcinile și măsurile stabi
lite cu acest prilej au o mare 
însemnătate pentru îndeplinirea 
exemplară. Ia toți indicatorii, a 
planului pe acest an .hotărîtor. al 
actualului cincinal. . Certitudinea 
transpunerii lor neabătute în viață 
o vor da faptele de muncă ale har
nicei noastre clase muncitoare, ale 
întregului popor. Răspunzînd vi
brantelor chemări adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu. oame
nii muncii din fiecare unitate eco
nomică au marea îndatorire de a 
acționa cu înaltă răspundere si fer
mitate revoluționară, pentru ca 
planul pe luna mai și pe întregul 
an 1985 să fie realizat integral, la 
toți indicatorii cantitativi și de efi
ciență. Așa cum o cer interesele 
dezvoltării economiei naționale, ale 
progresului continuu al patriei, ale 
întregului popor !

VIZITA DELEGAȚIEI GRUPULUI 
PARLAMENTAR DE PRIETENIE 

BELGIA - ROMÂNIA
Joi, președihtele Marii Adunări 

Naționale, tovarășul Nicolae Giosan, 
a primit delegația Grupului parla
mentar de prietenie Belgia—Româ
nia, condusă de senatorul Hugo A- 
driaensens, președintele grupului, 
care, la invitația Grupului parlamen
tar pentru relațiile de prietenie 
România—Belgia din M.A.N., între
prinde o vizită în țara noastră.

în cadrul convorbirii a fost apre
ciată cu satisfacție evoluția ascen- I 
dentă a relațiilor româno-belgiene, 
evidențiindu-se dorința comună de 
a spori contribuția parlamentelor și 
parlamentarilor, a grupurilor de 
prietenie din cele două țări la dez
voltarea colaborării pe multiple pla
nuri dintre România și Belgia, la 
promovarea unui climat de destin
dere și înțelegere internațională.

Oaspeții au mai avut întrevederi, 
în aceeași zi, cu Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, precum și cu 
membri ai Comitetului de conducere 
al Grupului parlamentar- pentru re
lațiile de prietenie România—Belgia.

(Agerpres)

Recepție oferită de ambasadorul 
Uniunii Sovietice

Cu prilejul celei de-a 40-a aniver
sări a victoriei . asupra fascismului, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, E. M. Tiajelnikov, a ofe
rit, joi seara, o recepție.

Au . participat tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Ion Coman, 
Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, 
Alexandrina Găinușe, Constantin 
Olteanu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
Ștefan Bîrlea, Petru Enache, Ion 
Stoian și loan Totu, membri ai C.C.

al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, ai conducerii unor-in
stituții centrale, organizații de masă 
și obștești, activiști de partid și de 
stat', luptători și veterani de război 
împotriva fascismului, generali și 
ofițeri superiori, oameni de cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noas
tră, atașați militari, alțî membri ai 
corpului diplomatic.

(Agerpres)

20,35 Cadran mondial. România și pro
blemele lumii contemporane

20.50 Steaua fără nume. Concurs pen
tru tineri soliști de muzică ușoară. 
Etapa I

21.50 Telejurnal

t V
20,00 Telejurnal
20,20 Actualitatea în economie

vremea
Institutul <le meteorologie și hidrolo

gie comunică timpul probabil pentru

Administrația de Stat Loto-Pronosport 
informează :

Administrația de Stat Loto-Pro- 
nosport organizează la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, respectiv dumini
că 12 mai a.c., o nouă tragere ex
cepțională PRONOEXPRES, la care 
se pot obține autoturisme „Dacia 
1300", mari sume de bani și excursii 
in R.D. Germană.

Pentru atribuirea cîștigurilor se 
vor efectua-șase extrageri, în două 
faze, cu un total de 42 de numere, 
acordîndu-se ciștiguri pe 13 cate

gorii. Se poate ciștiga și cu 3 nu
mere din 6 sau 8 extrase. Biletele 
de 25 lei varianta au drept de 
participare la toate extragerile. Se 
poate juca pe variante simple, va
riante combinate și combinații 
„cap de pod", achitate sută la sută 
sau în cotă de 25 la sută.

Agențiile Loto-Pronosport stau 
la dispoziția participanților pentru 
procurarea biletelor pină sîmbătă 
11 mai.

intervalul 10 mai, ora 20 — 13 mai, ora 
20. In țară : Vremea va fi caldă, Iar 
cerul schimbător. Vor cădea averse de 
ploaie însoțite de descărcări electrice, 
pe alocuri, în zonele vestice, nordice și 
de munte ale țării. In restul teritoriului 
aceste manifestări vor avea un carac
ter izolat. Vîntul va prezenta unele in
tensificări la munte, Iar în celelalte re
giuni cu caracter trecător, cu viteze de 
35—45 km pe oră din sectorul sudic. 
Temperaturile minime nocturne vor fi 
cuprinse între 7 și 17 grade, iar cele 
maxime, diurne, între 20 șl 28 de grade, 
ușor mal ridicate în estul țării. In 
București : Vreme caldă, cu cerul 
schimbător, favorabil aversei de ploaie 
și descărcărilor electrice. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime, nocturne, vor oscila între 
12 șl 15 grade, Iar cele maxime, diurne, 
între 25 și 28 de grade.

ARTERELE DE OTEL ALE PATRIEI
(Urmare din pag. I)

INFORMAȚII SPORTIVE
GIMNASTICĂ. Mîine, la Helsinki, 

încep campionatele europene de 
gimnastică feminină, la care iau 
parte 68 de concurente din 25 de 
țări. Reprezentantele noastre la edi
ția de față a competiției sînt: Eca- 
terina Szabo, Laura Cutina și Da
niela Silivaș, rezervă — Lenuța Rus.

întrecerile au caracter individual 
și se desfășoară numai cu exerciții 
liber alese. Arbitrajul se va efectua 
după noul cod de punctaj, iar. pen
tru prima oară, brigăzile de arbi
traj la fiecare aparat vor fi compu
se din cîte șase arbitre-judecătoare.

în după amiaza zilei de mîine 
este programat concursul individual 
compus, pentru titlul de campioană 
europeană absolută, iar duminică 
vor avea loc finalele pe aparate.

CICLISM. — Prima etapă a celei 
de-a 38-a ediții a competiției cicliste 
internaționale „Cursa Păcii", dispu
tată joi la Moscova, a fost cîștigată 
de rutierul sovietic Richo Suun, cro
nometrat pe distanta de 130 km cu 
timpul de 2h 49’ 54”. în același timp 
cu învingătorul a sosit un pluton 
numeros. în care se aflau și cicliștii 
romârii Mircea Romașcanu și Cris
tian Neagoe. După prolog și etapa 
intîi, lider al clasamentului general 
este sportivul polonez Lech Piasecki, 
urmat de Uwe Ampler (R.D.G.). la 
07”. Astăzi, tot la Moscova, se des
fășoară etapa a doua, pe circuit 
(136 km).

ȘAH. In turneul interzonal de șah 
de la Tunis s-a disputat partida 
întreruptă dintre marele maestru 
român Mihai Șubă și marele maestru 
cehoslovac Vlastimil Hort, încheiată 
remiză după 75 de mutări. Din cauza

retragerii din "concurs a maestrului 
tunisian Slim Bouaziz, suferind, 
conform regulamentului toate rezul
tatele acestuia au fost anulate. Ast
fel, în clasament, după 9 runde, 
conduce Iusupov (U.R.S.S.) — 7
puncte, urmat de Cernin (U.R.S.S.) — 
6,5 puncte, Beliavski (U.R.S.S.), Por- 
tisch (Ungaria) — cu cîte 5,5 puncte, 
Șubă (România). Hort (Cehoslovacia), 
Zapata (Columbia) — cu cîte 5 
puncte, Defirmian (S.U.A.), Sosonko 
(Olanda), Gavrikov (U.R'.S.S.), Miles 
(Anglia), Nikolici (Iugoslavia) — cu 
cite 4 puncte etc.

TENIS. în perioada 10—12 mai 
se vor disputa meciurile primului tur 
al zonelor europene (A și B) din 
cadrul „Cupei Davis". După cum se 
știe, echipa României este calificată 
direct în turul secund al zonei eu
ropene A, în care va întîlni formația 
Turciei, alături de ea fiind prezentă 
din oficiu reprezentativa Danemar
cei. Cîștigătoarele celor două zone vor 
fi prezente la ediția viitoare în 
grupa mondială, de elită.

MOTOCROS. Campionatul mondial 
de motocros la clasa 500 CMC a pro
gramat un concurs în localitatea 
suedeză Vasteras. în care victoria 
a revenit belgianului Eric Geboers 
(„Honda"). Pe locurile următoare : 
englezul David Thorpe („Honda") și 
belgianul Georges Jobe („Kawasaki").

VOLEI. într-un meci internațional 
amical de volei masculin disputat la 
Melbourne, selecționata Japoniei a 
întrecut cu scorul de 3—2 (16—14,
18—16, 2—15, 12—15, 16—14) echipa 
Australiei.

sumar ori cu geamurile 
neșterse... „Verde la sec
tor". „Da, verde sectorul". 
Zburăm cu o sută' pe oră. 
Pe dreapta, după gardul 
depoului, abia am timp să 
zăresc un cîrd de' locomo
tive cu aburi. „Iși așteaptă 
casarea. Vremea lor s-a 
dus". Din cauza vitezei, 
fostele „Păcificuri" ne a- 
par ca ciorile aliniate pe 
zaplazul vreunui siloz din 
Bărăgan.

în difuzorul radiotelefo- 
nului se aude : „Rapid 21 ! 
Veți avea semnalul de che
mare la Buciumeni !“ Ingi
nerul Ștefan Dinu explică : 
„Legătura permanentă prin 
radio e o măsură suplimen
tară de prevenire a oricărui 
eveniment. Sint insă multe 
altele. Chiar aici. în cabină, 
sînt două : o instalație de 
control punctai al vitezei 
și un dispozitiv de sigu
ranță și vigilență. Vedeți 
pedala pe care o apasă din 
cînd în cînd mecanicul ? 
Asta de sub pupitrul de co
mandă... E suficient să trea
că un timp scurt fără ca să 
fie acționată și trenul se 
oprește... de la sine".

Ramificația Ploiești-triaj: 
„Verde clipitor". Cînd am 
ajuns la Ploiești-Vest ? 
N-avem nici o întârziere. 
Impiegatul ne aduce ordi
nul de circulație pe secto
rul următor — pînă la Pre
deal. Notez o restricție din
colo de Florești. în rest, 
cale liberă. Din nou la 
drum. De-a stînga si de-a 
dreapta, stilpii rețelei elec
trice aleargă nebunește 
spre coada trenului. „Res
tricția" o călcăm cu 50 
la oră. Prin Breaza trecem 
cu 110 la oră. la Comarnic 
avem „verde la intrare" si 
„trecem pe directă". între 
Posada și Valea Largă vi
tezometrul arată 70. Ing. 
Ștefan Dinu : „«Cu abur» 
rapidul urca prin curbele 
astea cu 20 km/h. iar măr
farele dacă atingeau 20 ! 
De aceea, prima linie elec
trificată din România a fost 
București—Brașov; de fapt, 
prima-prima a fost Bra
șov—Predeal... Ehe, ce era 
Predealul...". Ce ? „Un 
coșmar ! Mai ales- cînd ur
cai. Cu două locomotive în 
față și cu una în coadă, 
în tunelul mare, din cau
za fumului, mecanicul, de 
pe ultima, ca să poată res
pira. trebuia să se trân
tească pe podea ori să-și 
pună masca de gaze. Doar 
în albul ochilor și în gură 
n-aveau funingine. Abia se 
tîrau pe șine. Nu-s povești, 
lucrez la C.F.R. de peste 
30 de ani. asta a fost situa
ția pînă în ’69".

Am traversat tunelurile 
Predealului'în cabina de 
conducere a locomotivei 
electrice hr. 268. I-am pri
vit pe mecanic și pe aju
tor : calmi, concentrați, 
sclipitor de curați (crava
te, gulere și manșete 
albe !), așezați comod în 
fotoliile lor plușate si bu- 
retate, ergonomice... Fe
reastra ușii era deschisă, 
pătrundea prin ea aer cu 

1 miresme de cetină. Am

privit prin parbriz : noap
tea tunelului era străpunsă 
de lăncile de lumină ale 
farurilor purtate în bandu
lieră de carcasa miilor de 
kilowați putere ai loco
motivei...

„R 21“ (Panonia Express) 
a ajuns la Brașov la 12 și 
un minut. („Exact după li
vret"). Din București ple
casem înainte cu exact 
2 ore și 36 de minute. Pe 
aceeași distanță, în urmă 
cu douăzeci de ani. tot cu 
un rapid internațional erau 
necesare 4 ore și 30 de mi
nute. Nu-i așa că multi 
dintre dv. ați și uitat ?

în România anului 1965 
nu exista nici un kilome
tru de cale ferată electri
ficată. (Exceptînd. desigur, 
vechea rețea Arad—Podgo
ria. dar aceea era mai mult 
un fel de. tramvai subur
ban-rural). „Regele abur" 
Obosise. Trebuia intervenit 
și s-a intervenit. Cele dduă 
decenii care au trecut de 
atunci constituie epoca 
avînd cea mai puternică 
strălucire din întreaga 
noastră istorie. Este Epoca 
Ceaușescu. în care indus
tria. agricultura, știința. în- 
vățămîntul, cultura, întrea
ga viață economică și so
cială s-au dezvoltat într-un 
ritm fără precedent. Dar, 
mai ales,-.este epoca depli
nei identități dintre hotă- 
rîrea și fapta , comunistă. 
Directivele Congresului al 
IX-lea preconizau : „Acțiu
nea de modernizare a 
transportului feroviar va fi 
continuată în ritm susținut, 
în primul rînd prin înlo
cuirea tracțiunii cu abur, 
care va ajunge în 1970 la 
mai puțin de un sfert din 
traficul total feroviar. Trac
țiunea diesel se va extinde, 
în afara liniilor principale, 
la deservirea trenurilor pe 
linii secundare și a activi
tății în stații ; în acest scop, 
calea ferată va fl dotată cu 
locomotive diesel de dife
rite tipuri, fabricate în 
țară. în această perioadă 
se va termina electrificarea 
liniei duble Brașov—Bucu
rești și se va electrifica li
nia Craiova—Caransebeș— 
Cîlnic".

Au trecut două decenii. 
Și iată acum faptele. Doar 
o parte dintre nenumărate
le realizări ale acestui vital 
domeniu de activitate — 
așa cum au fost ele oglin
dite în ziarul nostru de-a 
lungul anilor.

30 ianuarie 1969 : „în 
Gara de Nord au început 
să sosească primele trenuri 
remorcate de locomotivele 
electrice, consemnîndu-se 
astfel introducerea noului 
sistem de tracțiune pe în
treg traseul care leagă 
Capitala de orașul de 
la poalele Tîmpei". 13 
februarie 1969 : „Au fost 
recepționate primele lo
comotive electrice din a- 
cest an, precum și cîteva 
sute de vagoane de persoa
ne și marfă. Pînă la sfîrși
tul anului, acestora li se 
vor adăuga 20 locomotive 
electrice, 148 locomotive 
diesel electrice și 6 000 de

vagoane. Materialul rulant 
este furnizat de marile 

’noastre uzine constructoa
re de mașini, printre care 
«Electroputere» Craiova., 
«23 August» București și 
Uzina de vagoane Arad". 
16 februarie 1969 : „Bucu
rești, 15 februarie, ora 9,50. 
Acesta a fost momentul 
inaugurării oficiale a ma
gistralei feroviare electrice 
care leagă Capitala cu ora
șul Brașov". 19 februarie 
1969 : „A fost dat in func
țiune Centrul de calcul 
electronic al Căilor Ferate 
Române — obiectiv de o 
importantă deosebită- pen
tru modernizarea acestui 
sector de activitate". 7 iu
nie 1969 : „Un nou tip de 
vagon de călători a intrat 
în exploatare. Caracteristi
cile sale constructive și 
funcționale îi permit atin
gerea unor viteze maxime 
de 160 km pe oră". 9 iunie 
1969 : „Electrificarea pri
mului tronson al liniei fe
rate Craiova—Reșița In 
faza finală". 29 octombrie 
1969 : „Primul tren pe noua 
magistrală electrificată 
Craiova—Filiași". 6 noiem
brie 1969 : „Lucrările de 
electrificare a magistralei 
feroviare Filiași—Orșova 
într-un stadiu avansat".

Observați ? Identitatea 
între hotărîrea și fapta co
munistă se realiza pas cu 
pas. 27 august 1970 : „Du
blarea liniei ferate Bucu
rești—Constanța". 2 septem
brie 1970 : „Dublarea liniei 
ferate Brașov—Sighișoara". 
16 noiembrie 1970 : „Au 
fost încheiate. înainte de 
termenele stabilite, lucrările 
de centralizare electrodi- 
namică a unui număr de 
15 stații C.F.R.". 18 aprilie 
1971 : „Un mare „triaj de 
cale ferată în construcție la 
Videle". 21 iulie 1971 : „Cu 
patru luni înainte de ter
men a intrat în exploatare 
linia ferată electrificată 
Caransebeș — Reșița Nord". 
18 ianuarie 1972 : „Pe tra
seele Regionalei C.F.R. Cra
iova — instalații moderne 
pentru siguranța circula
ției". 29 ianuarie 1972 : „Au 
demarat lucrările pentru 
electrificarea liniei ferovia
re Adjud—Ghimeș—Ciceu". 
29 mai' 1972 : „Cu 34 de zile 
înainte de termen a fost 
dată în exploatare linia fe
rată electrificată Craiova— 
Tg. Jiu". 18 decembrie 
1973 : „După 25 de ani din 
nou «Răsună valea» : pri
mul tren electric prin defi
leul Jiului".

Și așa mai departe... 
Treptat. Directivele con
greselor partidului privi
toare la modernizarea tra
ficului feroviar au prins

viață. Se înșeală cine Ișl 
imaginează că a fost — sau 
că acum ar fi — ușor. A 
fost nevoie de muncă, de 
multă muncă sub cerul li
ber iarna — primăvara — 
vara — toamna, a fost ne
voie de renunțări, de trans
formări și, nu de puține 
ori, chiar de eroism. ® De 
la 0 (zero !) kilometri de 
linie electrificată în 1965, 
s-a ajuns astăzi la 3122 
km. 0 Aveam atunci doar 
679 km de linii duble — 
astăzi dispunem de 2 758. 
• Nu existau decît 599 de 
blocuri de linie automată 
— avem acum 4 498 «Nu
mărul stațiilor centralizate 
electrodinamic a crescut de 
la 3 382 la 17 075. • în toată 
România nu era decît un 
singur triaj mecanizat — 
există astăzi 21 ! • în acest 
an, căile ferate române 
transportă de 2,4 ori mai 
multe mărfuri și călători 
decît în 1965. Și aceasta în 
condițiile unui consum spe
cific de motorină si de 
energie electrică mai mic 
decît în țări precum Japo
nia. R.F.G.. Belgia. Italia, 
Elveția. Spania. Franța. 
Suedia... Cine a produs 
toată această superbă teh
nică feroviară 7 Economia 
românească, industria ro- 
'mânească.

L-am întrebat pe ingi
nerul Mircea Negulescu, 
directorul direcției plan, 
mers de tren din 
M.T.Tc. : „Ce s-ar fi întîm- 
plat dacă atunci, în 1965, 
h-am fi trecut Ia electrifi
carea și modernizarea căi
lor ferate ?“ A răspuns :

— Voi oferi un exemplu : 
în 1960 — deci cu cinci ani 
înainte de Congresul al 
IX-lea al partidului — ca
lea ferată a consumat 2 mi
lioane tone de combusti
bil convențional. în 1984 
volumul transporturilor fe
roviare a crescut de circa 
patru ori față de cel realizat 
în 1960. Dacă am.fi menți
nut locomotivele cu abur 
și n-am fi introdus pe cele 
diesel și electrice, mai ales, 
necesarul de combustibil 
convențional ar fi crescut 
pînă în jurul cifrei de 7 mi
lioane de tone. Știți ce în
seamnă asta ? Cam 3 mi
lioane tone păcură si peste 
20 milioane tone de cărbu
ne de toate sorturile. Adi
că aproape jumătate din 
producția de cărbune a 
României anului trecut. 
Prin introducerea tracțiunii 
diesel și electrice calea fe
rată a consumat doar 70 la 
sută din... consumul anului 
1960 ! Deși, repet, traficul 
a sporit de aproape patru 
ori...

Din Directivele Congresului al Xlll-lea : „Transpor
tul feroviar va reprezenta in continuare principalul 
mijloc de transport intern. Creșterea volumului de ac
tivitate cu 10-13 la sută in 1990, față de 1985, va fi 
realizată prin dotarea în continuare cu vagoane de 
marfă de mare capacitate și cu greutate specifică mai 
redusă, cu locomotive electrice și diesel-electrice per
fecționate, precum și prin sporirea vitezelor de cir
culație pe baza extinderii tracțiunii electrice la aproa
pe 70 la sută, comparativ eu 57 la sută in 1985".

Așa va fi.
Chezășie sigură - Epoca Ceaușescu.

cinema
0 Ziua Z : PATRIA (11 86 25) — 9; 
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.
• Recorduri, lauri, amintiri (specta
col de gală) : SCALA (11 03 72) — 19.
• Ziua de naștere a unui tlnăr varșo- 
vian : 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.
0 Caseta din cetate — 9; 11; 13; 15,
Serata — 17; 19 : TIMPURI NOI
(15 61 10).
• Sosesc păsările călătoare: GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19, FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11,30; 14;
16,30; 19.
0 Rămășagul : FERENTARI (80 49 85)
— 15; 17; 19.
0 Adela : PACEA (71 30 85) — 15; 17; 
19.
0 Actorul și sălbaticii : COTROCENI 
(49 48 48) — 15,15; 18,30.

0 Mușchetarii în vacanță : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17; 19.
0 Capcana mercenarilor : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17; 19.
0 Bătălia pentru Roma : PROGRE
SUL (23 94 10) — 15; 18,30.
0 Brățara de argint : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 
0 Burlacul căsătorit : EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9^.11: 13; 15; 17,15; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13; 15; 
17,15 19,30.
0 Ana Pavlova : UNION (13 49 04) — 
10; 13; 16; 19.
0 Vraciul : GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19.
0 Pace noului venit : SALA MICA A 
PALATULUI — 14: 17; 19,45.
0 Atac împotriva Iui Rommel : STU
DIO (59 53 15) — 9,30; 11,30; 13.30; 15,30; 
17,30; 19,30.
0 Fedos și fiii săi S VIITORUL 
(10 67 40) — 15; 17; 19.
0 Cheia fericirii : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19.
0 Madona păgină : COSMOS (27 54 95)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19.
0 Agonie și extaz : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 12; 15,30; 18,30.

0 Toate mi se întîmplă 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 grădină
— 20,30.
0 Afacerea Pigot : VICTORIA
(16 28 79) — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Aventură In Marea Nordului : 
FEROVIAR (50 51 40) — 9; 11; 13; 15;.
17; 19, la grădină 20,30.
0 Călătoriile lui Gulliver — 9; 11; 13; 
15; 17, Kramer contra Kramer — 19: 
DOINA (16 35 38).
0 Iubirea are multe fețe : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30.
0 Provocarea dragonului : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, GRA
DINA LUCEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30. 
0 Piedone in Egipt: LIRA (31 71 71) — 
15; 17; 19, ARTA (21 31 86) — 9; 11; 13: 
15; 17; 19.
0 Rocky II: DRUMUL SĂRII (31 28 13)’
— 15; 17; 19, GRĂDINA MODERN
(15 63 84) — 20,30.
0 Un șerif extraterestru : VOLGA 
(79 71 26) — 9: 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
0 Legea și forța : .MIORIȚA (14 27 14),
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
0 Divorț italian : GRĂDINA CAPI
TOL (16 29 17) — 20,30.
0 Vulcanul : AURORA (35 04 66) : —

9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30, la grădină
— 20,30; TOMIS (21 49 46) — 9; 11; 13; 
15; 17,15; 19,30, la grădină — 20,30.

teatre
0 Teatru! Național (14 7171, sala 
mică) : Despot Vodă — 19.
0 Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
simfonic. Dirijor : Răzvan Cemat. So
listă: Krlmhilda Cristescu — 19; (sala 
Studio) : „Treptele afirmării artisti
ce". Alexandru Iliescu — violoncel, 
Mădălina Gherman — soprană — 17,30. 
0 Opera Română ’ (13 18 57) : Don 
Quljote — 18.
0 A.R.I.A. (13 53 75, la studioul de 
concerte al Radioteleviziunii române): 
Concert extraordinar de muzică ușoa
ră susținut de formația vocal-instru- 
mentală „SAMOȚVETI" din Moscova 
— 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Romeo și Jixlieta la sfîrșlt de noiem

brie — 19; (sala Grădina Icoanei, 
11 95 44) : Gustul parvenirii — 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Cerul în
stelat deasupra noastră — 19.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 05) t 
Mirîiala — 19.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 19.
0 Teatrul „Nottara" (59 31 03, sala 
Magheru) : Cum vă place — 18; (sala 
Studio) : Martorii sînt de față — 19.
0 Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Serenadă tîrzie — 19.
® Teatrul satiric-muzical „C. Tânase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Nimic despre 
elefanți — 19.
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Bucuroși de oaspeți — 
18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Cum se cuceresc femeile — 18.
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Nota zero Ia purtare — 9; Muzicanții 
veseli — 15; Cenușăreasa — 18.
0 Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Ileana Sînziana — 15,30; (sala Cosmo- 
nauților) : Punguța cu doi bani — 10. 
O Circul București (10 41 95) : Vede
tele circului din Varșovia — 19.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : Căsătoria — 19.

VIZITA PRIMULUI MINISTRU Al GUVERNULUI ROMAN, 
TOVARĂȘUL CONSTANTIN DĂSCĂLESCU, ÎN SINGAPORE

Primirea la președintele interimar al Republicii
SINGAPORE 9 (Agerpres). — 

Corespondență de la I. Erhan : Pri
mul ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Constantin Dăscălescu, aflat în vizită 
oficială în Republica Singapore, a 
fost primit, joi, de președintele in
teri mar al Republicii, Yeoh Ghim 
Seng.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, primul ministru 
al guvernului român a transmis 
președintelui interimar âl Republicii 
Singapore fam cald salut prietenesc, 
împreună cu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de pace și pros
peritate poporului singaporez,

Exprimînd vii mulțumiri pentru 
mesajul primit, președintele interi
mar a rugat să fie transmise, din 
partea sa, președintelui Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut de priete
nie și cele mai bune urări de sănă
tate. fericire personală și succes, de 
progres și prosperitate poporului 
român.

în cursul convorbirii a fost evocat 
cu deosebită satisfacție puternicul 
imbold pe care l-a- dat raporturilor 
româno-singa.poreze vizita oficială 
de prietenie efectuată de președin
tele Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în toamna 
anului 1982, în Republica Singapore, 
împrejurare în care au fost convenite 
înțelegeri, elemente esențiale, hotărî- 
toare, în amplificarea relațiilor prie

tenești în toate domeniile, în adînci- 
rea conlucrării dintre țările și po
poarele noastre.

în acest cadru a fost reafirmată 
dorința de a identifica noi căi și 
modalități care să asigure aprofun
darea și diversificarea. în continuare, 
a relațiilor de colaborare româno- 
singaporeze, în toate domeniile de 
interes comun. S-a exprimat convin
gerea că, acționînd în spiritul în
țelegerilor stabilite la cel mai înalt 
nivel, convorbirile dintre prim-mi- 
niștrii României și Singaporelul 
constituie o contribuție importantă 
la promovarea, în continuare, a co
laborării reciproc avantajoase dintre 
cele două țări în interesul popoarelor 
român și singaporez. al cauzei păcii 
și înțelegerii în lumea întreagă.

Convorbirea a prilejuit, de aseme
nea, un schimb de păreri asupra unor 
probleme majore ale vieții interna
ționale. Primul ministru al guvernu
lui român a prezentat punctele de 
vedere și considerentele președinte
lui Nicolae Ceaușescu privind nece
sitatea realizării unor măsuri ferme 
pentru înlăturarea actualei stări de 
tensiune existente în lume, pentru 
instaurarea unui climat de pace și 
securitate, prin oprirea neîntîrziată 
a cursei înarmărilor, trecerea la 
dezarmare, și în primul rînd la 
dezarmare nucleară.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, de deplină înțe
legere.

Convorbiri oficiale
SINGAPORE 9 (Agerpres). — Joi 

s-au desfășurat, la Singapore, con
vorbirile oficiale dintre primul mi
nistru al Guvernului Republicii So
cialiste România. Constantin Dăscă
lescu, și primul ministru al Repu
blicii Singapore, Lee Kuan Yew.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președinte
le Republicii Socialiste România, 
primul ministru al guvernului român 
a transmis premierului singaporez 
un cald salut și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de 
succes deplin în activitatea pe care 
o desfășoară, de prosperitate și pace 
poporului singaporez prieten.

Mulțumind călduros pentru mesa
jul .primit, primul ministru Lee 
Kuan Yew a rugat să fie transmise 
din partea sa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un salut cordial, priete
nesc și cele mai alese urări de să
nătate și fericire personală, de pro
gres și bunăstare poporului român.

Exprimîndu-și satisfacția că abor
darea problemelor dezvoltării rela
țiilor bilaterale se realizează în spi
ritul înțelegerilor convenite la cel 
mai înalt nivel, cu prilejul, vizitei 
oficiale de prietenie efectuate de 
președintele Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în toamna anului 1982. în Republica 
Singapore, cei doi prim-miniștri au 
subliniat că raporturile prietenești 
rdmâno-singaporeze se dezvoltă pe 
baza principiilor deplinei egalități în 
drepturi, al respectării independen
ței și suveranității naționale, al 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc. S-a apreciat că 
aceste principii oferă un cadru_,pp- 
litic deosebit de favorabil pentru 
dezvoltarea conlucrării dintre Româ
nia și Singapore în toate domeniile 
de activitate. îndeosebi pe plan eco
nomic.

Cei doi prim-miniștri au remarcat 
necesitatea amplificării schimburilor 
comerciale în concordanță cu posi
bilitățile reale pe care le oferă cele 
două economii aflate în plină dez
voltare. Pentru a conferi schimburi
lor comerciale un cadru stabil, de 
perspectivă, s-a apreciat oportunita
tea încheierii între companiile inte
resate din cele două țări a unor con
tracte sau aranjamente de lungă du
rată.

Manifestînd interes pentru dezvol
tarea colaborării economice reciproc 
avantajoase, cei doi prim-miniștri au 
evidențiat posibilitățile de realizare a 
unor acțiuni de cooperare în ramuri 
industriale de vîrf, cum ar fi elec
tronica, robotica, telecomunicațiile și 
altele. S-a subliniat că o importanță 
deosebită pentru dezvoltarea colabo
rării economice pe multiple planuri 
o prezintă cunoașterea reciprocă a

potențialului economic, tehnic și 
tehnologic de care dispun cele două 
țări, prin stabilirea unor contacte di
recte și frecvente la toate niveluri
le : guvernamental, prin organismele 
economice de stat, firmele de co
merț exterior. în acest context, pri
mul ministru al guvernului român 
a invitat o delegație economică sin- 
gaporeză, la nivel ministerial, pentru 
a participa la ediția din această 
toamnă a Tîrgului internațional dp 
la București. Totodată, a evidențiat, 
avantajele și facilitățile de care pot 
beneficia firmele singaporeze prin 
existența în România a unor zone 
libere în porturile Sulina și Constan
ța, cît și prin intrarea în exploatare 
a Canalului Dunăre—Marea Neagră.

în cadrul convorbirilor, desfășurate 
într-o atmosferă constructivă, de sti
mă și înțelegere reciprocă, cei doi 
prim-miniștri au efectuat, de aseme
nea, un schimb de vederi asupra unor 
probleme de mare actualitate ale 
vieții internaționale.

La încheierea convorbirilor, primul 
ministru al guvernului român a adre
sat primului ministru singaporez in
vitația de a face o vizită oficială în 
România. Invitația a fost acceptată 
cu plăcere.

SINGAPORE 9 (Agerpres). — Vi
zita oficială a tovarășului Constantin 
Dăscălescu în Republica Singapore a. 
continuat, joi. cuprinzînd o întîlnire 
cu președintele Consiliului pentru 
promovarea comerțului, convorbiri 
cu factori de conducere de la Jurong 
Town Corporation și Consiliul pentru 
construcția de locuințe, cit și vizi
tarea portului Singapore.

îrifățișînd, cu aceste . prilejuri, ima1j3il 
portantele succese obținute de po
porul român în crearea unei econo
mii moderne, complexe, primul mi
nistru al guvernului român a relevat 
multiplele posibilități pentru ampli
ficarea schimburilor comerciale și 
adîncirea cooperării în producție în
tre România și Singapore. S-a subli
niat că extinderea și diversificarea 
conlucrării bilaterale, reciproc 
avantajoase servesc interesele celor 
.două țări și popoare, cauza păcii, 
destinderii și colaborării interna
ționale.

Prim viceprim-ministrul Republi
cii Singapore, Goh Chok Tong, a 
oferit joi un dineu în onoarea • to
varășului Constantin Dăscălescu.

Au luat parte persoanele oficiale 
române și singaporeze.

Primul ministru al guvernului ro
mân și prim viceprim-ministrul. 
singaporez au rostit toasturi.

Vizita oficială a primului ministru 
al guvernului român în Singapore 
continuă.

Manifestări consacrate omagierii contribuției României 
la zdrobirea fascismului

în numeroase țări ale lumii 
continuă să fie organizate ac
țiuni dedicate țării noastre, celei 
de-a 40-a aniversări a victoriei 
asupra fascismului si „Zilei in
dependenței României".

• t)
BRASILIA 9 (Agerpres). — La 

Biblioteca Senatului federal al Bra
ziliei a fost inaugurată expoziția 
„Contribuția eroică a României la 
victoria asupra fascismului". La loc 
de cinste sint prezentate operele 
tovarășului Nicolae Ceausescu. Sint 
expuse, de asemenea, alte lucrări 
care se referă la istoria, arta și cul
tura poporului român.

Luînd cumntul, Jose Fragelli, 
președintele Senatului și Congresu
lui National brazilian, a evidențiat 
că expoziția prezintă aspecte me
morabile privind eroismul extraor
dinar al poporului român de atitea 
ori dovedit, inclusiv in lupta pentru 
infrîngerea fascismului. Ea oferă, 
totodată — a arătat el — o imagine 
a „efortului actual al României so
cialiste de construcție pașnică, pen
tru progres economic și- social — 
care merită să fie admirat". Vor
bitorul a subliniat, de asemenea, că 
intre România și Brazilia există 
strinse relații de prietenie, ce con
stituie un stimulent pentru o și mai 
mare apropiere intre cele două țări 
și popoare.

Au participat membri ai condu
cerii Senatului și Camerei Deputa- 
ților, senatori, deputați, alte oficia
lități, șefi de misiuni diplomatice și 
membri ai corpului diplomatic, oa
meni de cultură, un numeros public.

HELSINKI 9 (Agerpres). — La 
Societatea Paasikivi, din localitatea 
finlandeză Hameenlina, a fost pre
zentată o expunere despre poziția 
României, tezele și propunerile pre
ședintelui 'Nicolae Ceaușescu pri
vind oprirea cursei înarmărilor, în
făptuirea dezarmării, în primul 
rînd a dezarmării nucleare, și asi
gurarea păcii in lume — problema 
fundamentală a epocii contempo
rane.

A fost subliniat prestigiul in
ternațional al României socialiste, 
rezultat al dezvoltării economico- 
sociale a țării, politicii externe ac
tive, al prodigioasei activități des
fășurate de președintele Nicolae 
Ceaușescu in favoarea păcii, înțe

legerii și cooperării internaționale, 
pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

S-au reliefat actualitatea învăță
mintelor istorice ale marii confla
grații mondiale din anii 1939—1945, 
semnificația profundă pe care a 
avut-o realizarea largii coaliții 
antifasciste.

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — La 
Varșovia a fost prezentat filmul ro
mânesc „Pe aici nu se trece", care 
ilustrează un moment din epopeea 
participării armatei și a poporului 
român la infrîngerea nazismului. 
Filmul, prezentat în colaborare cu 
cinematografia poloneză, a fost 
primit cu aplauze de asistență.

MADRID 9 (Agerpres). — In să
lile Bibliotecii naționale din Ma
drid a fost organizată, sub auspici
ile Ministerului spaniol al Culturii 

. și-Institutului național a[ cărții, o 
expoziție reprezentativă ' de carte 
românească, ce cuprinde lucrări din 
domeniile social-politic, economic, 

■ istoric, al științei, beletristicii. In- 
tr-un, stand special sint prezen
tate lucrări din opera teoretică a 
președintelui Nicolae Ceaușescu, Cu 
prilejul vernisajului a fost reliefată 
puternica dezvoltare a culturii și 
artelor in România socialistă, în 
contextul dezvoltării economico-so- 
ciale a țării noastre in ultimele pa
tru decenii și a fost subliniat rolul 
gîndirii teoretice și social-politice a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

MANILA 9 (Agerpres). — La Ma
nila a fost organizată Săptămîna 
filmului românesc. In cuvintările 
rostite cu acest prilej a fost subli
niată importanta actului istoric de 
la 23 August 1944, evidențiindu-se 
participarea României, cu întregul 
său potential militar, material și 
uman, la războiul antihitlerist. A 
fost relevată lupta eroică a. ostași
lor români, alături de cei ai arma
tei sovietice, pentru eliberarea de
plină a teritoriului patriei noastre 
și apoi a Ungariei, Cehoslovaciei 
și a unei părți din Austria,

La manifestare au participat ofi
cialități filipineze, membri ai cor
pului diplomatic acreditat la Mani
la, oameni de cultură filipinezi, un 
numeros public.

I
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Schimb de mesaje intre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

și tovarășul Mihail Gorbaciov
MOSCOVA 9 (Agerpres). —- Din 

partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, au fost 
transmise tovarășului M.S. Gorba
ciov, . secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., un cordial salut și cele mai 
calde felicitări și urări cu prilejul 
celei de-a 40-a aniversări a victo
riei asupra fascismului.

Mulțumind, tovarășul M.S. Gor
baciov a rugat să se transmită to

varășului Nicolae Ceaușescu un 
salut prietenesc și cele mai bune 
urări cu ocazia Zilei Victoriei.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul participării delegației de 
partid și de stat române, condusă 
de. tovarășul Iosif Banc, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., la"' manifestă
rile de la Moscova, consacrate celei 
de-a 40-a aniversări a victoriei po
porului sovietic. în Marele Război 
pentru Apărarea Patriei...

Președintele Republicii Turcia l-a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului român

ANKARA 9 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise președin
telui Republicii Turcia, Kenan Evren, 
un cald salut și cele mai- bune urări 
de sănătate, fericire- și de prosperi
tate poporului turc.

Mulțumind, președintele Kenan 
Evren a rugat să se transmită tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
cele mai calde urări de sănătate și 
fericire, de noi și tot mai importante 
succese în activitatea deosebit de 
prodigioasă pe care o desfășoară.

Apreciind personalitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, președintele 
Kenan Evren a subliniat dorința co
mună de a. dezvolta, în continuare, 
pe multiple planuri, relațiile bilate
rale de strînsă- colaborare și priete
nie dintre cele două țări, în spiritul 
înțelegerilor convenite în cadrul în- 
tilriirilor Ia cel mai înalt nivel.

Schimbul de mesaje a avut loc cu 
prilejul primirii de către președin

tele Republicii Turcia a tovarășului 
loan Avram, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne în Comisia mixtă guvernamentală 
de cooperare economică dintre Româ
nia și Turcia.

★
In perioada 6—9 mai 1985, la An

kara s-au desfășurat lucrările celei 
de-a Xl-a sesiuni a Comisiei mixte 
economice româno-turce. Pentru tra
ducerea în . viață, a hotărîrilor luate 
la nivel înalt, îndeosebi a măsurilor 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
România și Turcia, s-au stabilit ac
țiuni concrete de interes reciproc în 
domeniile energetic, siderurgic, al 
transporturilor și resurselor na
turale.

Protocolul sesiunii a fost semnat 
de loan Avram, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, președintele părții române 
în Comisia mixtă economică, și Ah
met Karâevli.' ministru de stat in 
Guvernul Republicii Turcia, pre
ședintele părții turce în comisie.

Sărbătoarea națională a R.S. Cehoslovace

Parada militară de la Praga
PRAGA 9 (Agerpres). — Cu prile

jul celei de-a 40-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub ocupa
ția fascistă, la Praga a avut loc o 
paradă militară.

In tribuna oficială se aflau Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C.C., președintele R. S. Cehoslova
ce, alți' conducători de partid și de 
stat din R.S.C. In tribună a luat loc, 
de asemenea, Ilie Verdeț, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., șeful delega? 
ției de partid și de stat, care parti
cipă la manifestările consacrate ce
lei de-a 40-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de sub ocupația fas
cistă.
- Cu acest prilej, Milan Vaclavik, 
ministrul apărării naționalei al R. S. 
Cehoslovace, a rostit o cuvîntare. 
Țările socialiste, a spus vorbitorul/ 
sînt ferm convinse că și într-o si
tuație internațională încordată toate 
problemele litigioase pot fi- regle
mentate pe cale pașnică. Recenta 
întîlnire la nivel înalt a conducăto
rilor de partid și de stat ai țărilor 
membre ale Tratatului de la Varșo
via, a menționat el, a reliefat dorin
ța acestor state de a se realiza mă
suri ample în vederea întăririi în
crederii între state cu orînduiri so
ciale diferite, pentru instituirea unor 
raporturi internaționale pe bază de 
egalitate în drepturi și securitate 
egală.

★
Delegația română de partid și de 

stat condusă de tovarășul Ilie

Verdeț. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. care participă la manifes
tările de la Praga prilejuite de a 
40-a aniversare a eliberării Ceho
slovaciei de sub ocupația fascistă, 
a depus coroane de flori la Monu
mentul eroului necunoscut și la 
Monumentul ostașilor sovietici din 
capitala R.S. Cehoslovace.

în cadrul unei festivități omagia
le. delegația română de partid și de 
stat a depus o coroană, de flori la 
Monumentul eroilor români căzuți 
în luptele pentru eliberarea Ceho
slovaciei. din orașul Havlickuv Brod. 
Totodată, a fost depusă o coroană 
de flori din partea organelor locale 
cehoslovace de partid, și de stat,

Au' fost depuse, de asemenea, co
roane de flori la Monumentul eroi
lor români, căzuți în luptele pentru 
eliberarea orașului Humpolec, de 
delegația Comitetului municipal al 
P.C.R. și a Consiliului popular al 
Capitalei, la Monumentul eroilor ro
mâni din orașul Brnp. de delegația 

. Comitetului județean Dîmbovița al 
P:C.R„ și la cimitirul eroilor români 
din Banska Bystrica — de către de
legația Comitetului județean Argeș 
al P.C.R.

Reprezentanți ai Ambasadei Româ
niei la Praga și reprezentanți ai or
ganelor locale ' de partid și de stat 
din localitățile Kojetin, Humpolec și 
Pustimer au depus coroane și jerbe 
de flori la monumentele eroilor ro
mâni căzuți în luptele pentru eli
berarea Moraviei de Sud.

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII ZILEI VICTORIEI agențiile
9
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Apelul C.C. al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem 
și Consiliului de Miniștri ale U.R.S.S. adresat popoarelor, 

parlamentelor și guvernelor tuturor țărilor
v ’ ...iT ••

MOSCOVA 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
încheierii 
mondial, 
P.C.U.S., 
prem și 
U.R.S.S. ; 
relor, 
tuturor țărilor, în care se subliniază 
că unul dintre învățămintele princi
pale ale celui 
mondial este 
lupta cu hotărîre împotriva agresiu
nii încă înainte de a se aprinde fla
căra războiului.

In prezent s-a produs o schimba
re calitativă a mijișacelor de des
fășurare a războiului, relevă docu
mentul, arătînd că dacă în întreaga 
istorie a umanității și-au pierdut 
viața în războaie sute de milioane 
de oameni, un al treilea război mon
dial amenință cu distrugerea generală.

în apel se arată că în fața fascis
mului, în anii celui de-al doilea răz
boi mondial, state cu orînduiri poli- 
tico-sociăle diferite au reușit să se 
unească în fața dușmanului comun 
și au demonstrat posibilitatea unei 
colaborări politice și militare efi
ciente pentru libertate și pace.

„Sintem convinși — se spune în 
apel — că nu există o fatalitate a 
războiului. Nu pot exista țeluri 
care să justifice declanșarea unui 
război nuclear. Nu există probleme 
Internaționale care nu ar putea fi 
reglementate la masa tratativelor. 
Destinderea și cooperarea pot și tre
buie să fie o stare naturală și per
manentă a vieții internaționale".

celui de-al doilea război 
Comitetul Central al 

Prezidiul Sovietului Su- 
Consiliul de Miniștri ale 

au adresat un apel po.poa- 
parlamentelor -și guvernelor

de-al doilea război 
necesitatea de a se
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Uniunea Sovietică cheamă 
rele și statele, parlamentele 
vernele să facă tot posibilul 
preîntîmpinarea cursei înarmărilor 
în Cosmos, pentru oprirea ei pe Pă- 
mînt, pentru limitarea, reducerea și 
apoi lichidarea totală a armelor nu
cleare.

„Este înțelept ca relațiile dintre 
puterile care dispun de arma nu
cleară să fie supuse unor norme. 
După opinia noastră — se spune în 
apel — ele trebuie să prevadă pre
întîmpinarea unui război nuclear, 
renunțarea la propaganda lui, anga
jamentul. de a nu folosi primele ar
mele nucleare, de a nu admite pro
liferarea lor și de a milita pentru 
reducerea armamentelor nucleare 
pînă la lichidarea lor totală. Uniu
nea Sovietică este gata să convină 
oricînd cu puterile nucleare asupra 
recunoașterii comune a unor ase
menea norme și conferirii unui ca
racter obligatoriu al acestora".

„Ținînd seama de înalta misiune, a 
tuturor statelor, a parlamentelor și 
guvernelor lor de a menține pacea 
generală, fiind conștientă de răs
punderea față de soarta păcii și a 
omenirii. Uniunea Sovietică le adre
sează chemarea de a da curs glasu
lui rațiunii, de a opri, prin acțiuni 
susținute comune, alunecarea spre 
prăpastia catastrofei nucleare, de a 
bara calea unui nou război, de a 
lupta pentru lichidarea totală a ar
mei nucleare. Uniunea Sovietică este 
gata să analizeze orice inițiativă, 
orice propunere care să fie de folos 
păcii".

MOSCOVA

popoa- 
și gu- 
pentru

ranovici, președintele Prezidiului 
R.S.F. Iugoslavia, Aii Șukria, pre
ședintele Prezidiului C.C. al U.C.I., 
alți conducători de stat și de partid 
iugoslavi.

în cuvîntarea rostită. Veselin Giu- 
ranovici a arătat că Iugoslavia so
cialistă se pronunță ferm în favoa
rea păcii, plecînd de la principiile 
respectării independenței, suverani
tății, integrității teritoriale, egali
tății in relațiile internaționale și

neamestecului în afacerile interne 
ale altor țări, această linie politică 
fiihd în concordanță nu numai, cu ■ 
interesele Iugoslaviei, ci și cu aspi
rațiile de progres ale tuturor popoa
relor, ale întregii omeniri.

Cu același prilej, joi, la Belgrad 
a avut loc o paradă militară la care 
au asistat conducători iugoslavi, pre
cum și delegații de peste hotare, 
transmite agenția Taniug.

VARȘOVIA I
I

DE PRESĂ
I

TRANSMIT:

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 9 Mai, la Varșovia 
au. avut loc manifestări solemne de 
cinstire a memoriei eroilor căzuți în 
luptele pentru Polonia duse pe toate 
fronturile celui de-al doilea război 
mondial și în teritoriul polonez 
ocupat.

Wojciech Jaruzelski, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P., președintele Con
siliului de Miniștri al R.P. Polone, 
alți conducători de partid și de stat

polonezi au depus o coroană de flori 
la Mormîntul soldatului necunoscut.

De asemenea, în capitala R. P. Po
lone a avut loc o paradă militară și. 
a tineretului.

La amiază, la Varșovia au fost 
trase 24 salve de salut și au răsu
nat sunetele sirenelor. Pe străzi, tre
cătorii au cinstit printr-un moment 
de reculegere memoria' celor căzuți 
în lupta împotriva fascismului.

BUDAPESTA
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — Cu 

prilejul celei de-a 40-a aniversări a 
victoriei asupra fascismului, la Bu
dapesta a avut loc ceremonia depu
nerii de coroane de flori la Monu
mentul eroilor sovietici din Piața 
Szabadsag, la Monumentul 
de pe muntele Gellert și 
mentul din Gesztenyeskert

eliberării 
la Monu- 
al eroilor

și al jertfelor luptei Împotriva fas
cismului.

La ceremonia din Piața Szabadsag 
au participat Pal Losonczi, președin
tele Consiliului Prezidențial al R.P. 
Ungahe, Karoly Nemeth, secretar ge
neral adjunct al P.M.S.U., alți condu
cători de partid și de stat

CONVORBIRI POLONO-NICA- 
RAGUANE. După cum transmite 
agenția P.A.P., Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Polone, a con
ferit cu Daniel Ortega Saavedra, 
președintele Republicii Nicaragua. 
Au fost examinate relațiile .bilate
rale, precum și aspecte ale' situa
ției internaționale, inclusiv evolu
țiile din America Centrală, cele 
două părți pronunțîndu-se în fa
voarea opririi cursei 
pentru o politică de 
colaborare, pe baza 
drepturi a tuturor 
discriminări sau restricții. R.P. Po- . I 
lonă — menționează P.Ă.P., — spri- | 
jină inițiativele guvernului din Ni
caragua vizind lichidarea încorda- ■ 
rii în America Centrală; precum și I 
eforturile in această , direcție ale' 1 
țărilor membre ale „Grupului de 
la Contadora".

înarmărilor,
destindere si 

egalității în- 
statelor. fără

PHENIAN
PHENIAN 9 (Agerpres). — La Phe

nian a avut loc un miting consacrat 
celei de-a 40-a aniversări a victoriei 
asupra fascismului.

So Yun 
Politic al 
cuvîntare

Sok, membru al Biroului 
C.C. al P.M.C., a rostit o 
în care a relevat, între al-

tele, că guvernul și poporul R.P.D.C. 
sprijină pe deplin propunerile și ac
țiunile in direcția eliminării pericolu
lui unui război nuclear, lupta pentru 
apărarea păcii și securității în Euro
pa și în întreaga lume.

PRIMIRE LA SOFIA. Relațiile .
| bulgaro-suedeze, precum și. unele I 

probleme ale situației intemațio- I 
nale actuale s-au aflat în central

i convorbirilor prilejuite de primirea I 
de către Todor Jivkov, președintele | 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga- • 
ria, a ministrului suedez al afaee- V

I rilor externe,' Lennart Bodstroem, I 
care a efectuat o vizită oficială la. • 
Sofia. S-a subliniat necesitatea 
adoptării unor măsuri eficiente. I 
urgente, pentru dezarmare. în pri- I 
mul rînd în domeniul nuclear.

HANOI
MOSCOVA 9 (Agerpres). — Tri

misul Agerpres, M. Chebeleu, trans
mite : In Piața Roșie a avut.loc joi 
parada militară a trupelor din garni
zoana Moscova consacrată celei de-a 
40-a aniversări a victoriei poporului 
sovietic în Marele Război pentru 
Apărarea Patriei (1941—1945).

La tribuna Mausoleului lui V. I. 
Lenin din Piața Roșie s-au aflat 
M. S. Gorbaciov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., ceilalți conducători 
de partid și de stat sovietici, ma
reșali ai Uniunii Sovietice, generali. 
, In tribunele rezervate oaspeților 
străini se afla delegația de partid și 
de stat română, condusă de tovară
șul Iosif Banc, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R. Erau, de asemenea, pre
zente delegația militară română, 
delegația Comitetului foștilor luptă
tori și veteranilor de război îm
potriva fascismului și delegația 
U.G.S.R.

Au luat loc în tribune delegațiile 
străine prezente la festivități, repre
zentanți ai unor partide comuniste 
și muncitorești din Europa, Asia, 
Africa și America Latină, ai unor 
partide socialiste, social-democrate și 
ai altor partide, ai unor organizații 
internaționale, șefi de misiuni diplo
matice și atașați militari și aerona- 
vali acreditați în capitala sovietică.

Prin fața tribunelor au trecut eroi 
ai Uniunii Sovietice, veterani de 
război, participanți la parada de la 
9 mai 1945 din Piața Roșie, generali 
și ostași, foști partizani, fruntași în 
muncă din anii Marelui Război pen
tru Apărarea Patriei, formațiuni de 
veterani ai armatelor populare polo
neză și cehoslovacă, elevi și cursanți 
ai școlilor și academiilor militare 
sovietice, subunități reprezentînd 
toate tipurile de arme.

Mareșalul Uniunii Sovietice Ser- 
ghei Sokolov, ministrul apărării al 
U.R.S.S., a rostit o cuvîntare.

★
La 9 mai oamenii sovietici au păs

trat un moment de reculegere pentru 
a cinsti memoria celor 
Marele Război pentru 
Patriei.

HANOI
a avut loc joi un miting 
celei de-a 40-a aniversări a victoriei 
asupra fascismului. Au fost prezent!

ULAN I
ULAN BATOR 9 (Agerpres). — în 

capitala R.P. Mongole a avut loc, la 
9 mai, un mare miting al tineretului 
consacrat celei de-a 40-a aniversări 
a victoriei asupra fascismului. Au 
fost prezenți Jambin Batmunh, secre
tar general al C.C. al P.P.R.M., pre-

căzuți în 
Apărarea

★
Joi după-amiază, C.C. al 

prezidiul Sovietului Suprem și Con
siliul de Miniștri ale U.R.S.S. au 
oferit o recepție. Au luat parte dele
gațiile străine prezente la festivită
țile de 9 Mai de la Moscova, între 
care și delegația de partid și de stat 
română. . .

M. S. Gorbaciov, secretar general 
o alocu-al C.C. al P.C.U.S., a rostit 

țiune.

SOFIA k

P.C.U.S.,

9 (Agerpres). — La Hanoi 
consacrat

Truong Chinh, membru al Biroului 
Politic al C.C. ăl P.C. din Vietnam, 
președintele Consiliului de Stat 
R.S. Vietnam, alți conducători 
partid și de stat vietnamezi.

BATOR
ședințele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R.P. Mongole, alți condu
cători de partid și de 6tat mongoli.

In alocuțiunile rostite la miting 
a fost subliniată importanța istorică 
a victoriei repurtate de coaliția anti- 
hitleristă împotriva fascismului.

HAVANA
HAVANA 9 (Agerpres). — O adu

narea festivă dedicată celei de-a 40-a 
aniversări a victoriei asupra fascis
mului s-a desfășurat la Havana. Au 
luat parte Fidel Castro, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cuba, pre
ședintele Consiliului de 
Consiliului de Miniștri ale 
cii Cuba, alți conducători __

In cuvîntarea rostită Ia adunare,

Stat și 
Republi- 
cubanezi.

al 
de

*

SESIUNE. La Tripoli s-au în
cheiat lucrările sesiunii extraordi
nare a Congresului General Popu- ■ 
Iar, cea mai înaltă instanță legisla
tivă și executivă a Jamahiriei Arabe 
Libiene Populare Socialiste. A fost 
dată publicității ' 
noului Comitet Popular General 
(guvernul). în cadrul căruia 19 
secretari și-au menținut portofolii
le, In componenta noujui Comitet 
Popular General, funcția de secre
tar al Comitetului Popular General 
este deținută de Mohamed Al- 
Zarouq Rajab, iar cea de secretar 
al Comitetului Popular al Biroului 
de legături externe — de Aii Abdel 
Salam Treki.

lista membrilor

Raul Castro, al doilea secretar al 
C.C. al P.C. din Cuba, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri. ...... 
forțelor armate revoluționare, 
referit la 
patru decenii, 
intervenite pe 
de după cel 
mondial. ,

ministrul 
s-a 

evenimentele de acum 
la marile schimbări 
plan mondial în anii 
de-al doilea război

NAȚIUNILE UNITE
, NAȚIUNILE
— Președintele actualei sesiuni 
Adunării, - Generale a O.N.U,, Paul 
Lusaka. • a reînnoit — într-o decla-

UNITE 9 (Agerpres). 
a

I DEMONSTRAȚII. Noi demon- 
I -sțratii antiguvernamentale ale stu

denților s-au desfășurat la Seul și 
Iîn alte orașe ale Coreei de Sud.

După cum relatează agenția Asso
ciated Press, manifestanții au cerut 
acordarea de libertăți democratice 

| populației, retragerea imediată a 
I patrulelor poliției din incinta făcui-, 

taților și instaurarea unui regim 
| democratic.

SOFIA 9 (Agerpres). — La Sofia 
a avut loc o adunare festivă cu 
prilejul Zilei Victoriei, la care au 
participat Todor Jivkov. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, alți conducători de 
partid și de stat bulgari, precum și 
veterani ai mișcării antifasciste și ai 
războiului de apărare a patriei — 
transmite agenția B.T.A.

Luind cuvîntul. Dobri Djurov, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.B., ministrul apărării popu-

lare din R.P. Bulgaria, a 
că realizarea coaliției dintre 
Sovietică și S.U.A., Marea 
Franța și alte țări împotriva inami
cului comun in anii celui de-al 
doilea război mondial — fascismul 
— are în prezent o semnificație deo
sebită, relevînd că experiența celui 
de-âl doilea război, mondial demon
strează că pentru preîntîmpinarea 
unui nou conflict planetar pot co
labora între ele cu succes state cu 
orînduiri sociale diferite, dacă, aces
tea respectă principiile coexistenței 
pașnice.

BELGRAD
BELGRAD 9 (Agerpres). — La 

Belgrad s-a desfășurat, miercuri, o 
adunare festivă, prilejuită de cea

Numeroasele manifestări, de o 
deosebită amploare și varietate, care 
au avut loc în țara noastră și în în
treaga lume cu prilejul aniver
sării a 40 de ani de la înfrin- 
gerea fascismului au proiectat în 
conștiința umanității multiple con
cluzii și învățăminte cu profun
de reverberații asupra prezentu
lui. Dintre toate acestea o conclu
zie a fost în mod deosebit subliniată, 
relevîndu-i-se maxima ei semnifica
ție : măreața izbindă de acum patru 
decenii nu ar fi fost posibilă fără 
crearea marii coaliții antifasciste, 
fără acțiunea unită a popoarelor, 
fără voința lor de a nu precupeți 
nici un sacrificiu pentru lichidarea 
celei mai mari primejdii care a ame
nințat vreodată umanitatea. S-a do
vedit, astfel. încă o dată. că. oricît 
de mari ar fi obstacolele de trecut, 
popoarele, ca adevăratele făuritoare 
ale istoriei, sînt de neînvins i atunci 
cînd acționează unit și sînt Întărite 
să-și apere, indiferent de jertfele ce
rute, libertatea, ființa națională, 
dreptul de a fi stăpîne pe destinele 
lor.

O lecție care nu trebuie 
uitată : urmările tragice ale 
dezbinării. Este însă o realitate 
de netăgăduit că necesitatea acțiu
ni! unite ca ripostă împotriva fas
cismului nu a fost înțeleasă de la 
început, că a trebuit să fie plătit un 
preț tragic pînă cînd ea s-a impus 
în. conștiința popoarelor.

Aniversarea Zilei Victoriei a fost 
un prilej de a evoca. încă o dată, pe 
larg, tocmai pentru că ele nu pot fi 
și nu trebuie date uitării. împrejură
rile care au făcut posibilă ascensiu
nea fascismului, de la condițiile eco
nomice — criza, șomajul de masă, 
proporțiile incredibile ale inflației 
(pentru a-și face coșnița gospodinele 
mergeau la piață cu roaba încărcată 
cu bancnote însumind miliarde [!] 
de mărci) — pînă la orientările anti
populare ale cercurilor de dreapta, 
tendințele de revanșă ale vîrfurilor 
militare și interesele unor cercuri 
•le marii industrii și finanțe legate 
de concernele de armament. în mod

cert însă, unul din factorii de care 
hitlerismul a profitat din plin pentru 
a ajunge la putere a fost lipsa de 
unitate, disensiunile dintre forțele 
sociale democratice, ale stingii, în
deosebi dintre comuniști și social- 
democrați.

Desigur, această situație a fost 
profund marcată de realitățile isto
rice, de evenimentele tragice din 
perioada care a succedat încheierii 
primului război mondial: este cu
noscut, de pildă, rolul jucat de gu
vernul social-democrat Scheidemann- 
Noske în reprimarea singeroasă a 
insurecției spartakiste și în asasi
narea fruntașilor comuniști Karl 
Liebnecht și Rosa Luxemburg, ceea 
ce nu a putut să nu lase urmări 
adinei în rîndul comuniștilor, con
stituind tot atîtea rădăcini tra
gice ale fenomenelor de tensi
une între fortele ștîngii. Din pă
cate, această situație funestă nu a 
putut fi îndreptată la timp, partidul 
social-democrat a continuat să se 
mențină pe vechile poziții anticomu
niste. In același timp, în spiritul și 
sub înrîurirea aprecierilor Interna
ționalei a IlI-a, în rindurile comu
niștilor din Germania, ca și din alte 
țări europene, s-a considerat că „pe
ricolul principal" l-ar constitui soci- 
al-democrații, etichetați ca „social- 
fasciști". De această dezbinare au 
profitat din plin hitleriștii, confir- 
mîridu-se astfel, încă o dată, ade
vărul zicalei populare care spune 
„cîrid doi se ceartă, al treilea cîști- 
gă". A cîștigat hitlerismul, dar. de 
pierdut au pierdut nu numai social- 
democrații și comuniștii din Germa
nia și din alte țări, care s-au găsit 
împreună, alături de reprezentanții 
altor partide și formații antifasciste, 
în lagărele morții și în camerele de 
gazare — ci a pierdut întreaga ome
nire, care a plătit cu prețul tragic 
a zeci de milioane de vieți ascensiu
nea neoprită la timp a fascismului 1

Pe bună dreptate, în evocările is
torice ori în comentariile pe margi
nea marii conflagrații și a eveni
mentelor care au precedat-o s-a 
subliniat că importanța acestei lecții 
nu trebuie subestimată și nu trebuia 
uitată nici astăzi. Intr-adevăr, pri
mejdiile unui nou război impun ca pe

deasupra oricăror deosebiri să primeze 
marele, unicul țel : pacea. în numele 
salvgardării păcii, al vieții, bunul cel 
mai de preț al popoarelor, trebuie 
dezvoltată unitatea de acțiune din

subliniat 
Uniunea 
Britanie.

de-a 40-a aniversare a victoriei asu
pra fascismului — relatează agenția 
Taniug. Au luat parte Veselin Giu-

globului, provocînd suferințe in
calculabile omenirii, tocmai datorită 
faptului că statele și popoarele lumii 
nu au acționat de Ia început unite, 
nu s-au ridicat cot la cot spre a 
stăvili politica de forță și agresiune 
și a spulbera țelurile de hegemonie 
mondială ale hitlerismului.

Desigur, altul ar fi fost mersul 
evenimentelor dacă s-ar fi realizat 
o asemenea acțiune unită încă înainte 
de declanșarea incendiului mondial, 
trecindu-se peste deosebirile ideolo
gice, depășindu-se' diferite calcule 
politicianiste și mentalități înguste,

NAȚIUNILE UNITE 9 (Agerpres). 
— Cea mai bună cale de a ne îndeplini 
datoria fată de memoria victimelor 
inocente ale celui de-al doilea - răz
boi mondial este de a reafirma ho- . , , . .
tărîrea noastră ca astfel de crime să ™ le facuta_c.u Prl^e]ul cetei de”a 
nu mai fie comise niciodată — a 
declarat secretarul general al O.N.U., 
Javier Perez de Cuellar, adresîn- 
du-se participanților la sesiunea 
solemnă a Consiliului Ecdnomic și 
Social al Națiunilor Unite (ECOSOC), 
organizată cu prilejul celei de-a 
40-a aniversări a Zilei Victoriei.

40-a aniversări a victoriei asupra 
fascismului — chemarea adresată 
guvernelor tuturor țărilor și organi
zațiilor neguvernamentale să adere 
în mod strict la Carta Națiunilor 
Unite și să acționeze pentru asigu
rarea păcii in lume.

OTTAWA
OTTAWA 9 (Agerpres). — Reuniu

nea de la Ottawa asupra probleme
lor drepturilor omului — care se des
fășoară in baza mandatului stabilit 
la reuniunea general-europeană de 
la Madrid — a consacrat o ședință 
aniversării Zilei Victoriei. Au. luat 
cuvîntul reprezentanții a numeroase 
delegații, <

Delegația română a. prezentat pe 
larg contribuția materială și umană

sarea cizmei hitleriste, viața Însăși 
a impus, în numele salvgardării li
bertății popoarelor, realizarea celei 
mai largi coaliții de forțe, ca unica 
alternativă posibilă. Viața însăși a 
arătat necesitatea vitală de a se 
trece peste orice considerente, peste 
orice deosebiri de orînduire, de ideo
logie, de concepții, de „calcule" și 
poziții, punindu-se, mai presus' de 
orice, interesul comun.

Subliniind acest mare adevăr, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta, 
în discursul său solemn cu prilejul 
reinvestirii în funcția supremă de

UNITATEA POPOARELOR
— arma cea mai redutabilă 

împotriva războiului
tre comuniști și socialiști, depășin- 
du-se orice prejudecăți sau animozi
tăți, anacronisme și închistări, sus
piciuni sau etichetări. Acesta este 
sensul apelului României, al tovară
șului Nicolae Ceaușescu la „reconci
lierea istorică" dintre comuniști și 
socialiști, la realizarea, în fiecare 
țară, a celei mai ample coaliții între 
cele mai largi forțe social-politice. 
progresiste, democratice, pacifiste, 
indiferent de convingeri și opțiuni 
politice, filozofice ori religioase, pen
tru a. se bara calea unei conflagrații 
atotdistrugătoare, pentru salvgarda
rea păcii, a vieții pe planetă.

Viața, „mentorul" suprem. 
Dacă problema unității de acți
une s-a pus și se pune cu ase
menea stringență la scară națio
nală, cu atît mai necesară s-a dovedit 
și se dovedește pe plan internatio
nal. $i în acest caz. învățămintele 
dureroase ale trecutului nu trebuie 
să fie uitate : Germania hitleristă și 
aliații ei, Italia fascistă și Japonia 
militaristă, au putut să dezlănțuie 
războiul și să ocupe temporar o 
mare, parte a Europei și alte zone ale

interese limitate și poziții de tergi
versare, încercări de „scoatere a cas
tanelor din foc cu mina altora" — 
în speranța că monstrul hitlerist va 
devora pe „alții". Tocmai ■ această 
gravă miopie politică a împiedicat 
făurirea unui front comun al state
lor democratice încă în perioada as
censiunii hitlerismului.

Este bine _ cunoscut că alimentarea 
și întreținerea continuă a discordiei 
și animozităților dintre națiuni a fost 
principala tactică pe care s-au bazat 
hitleriștii pentru a ataca succesiv cînd 
o țară, cînd alta, extinzîndu-și me
reu pretențiile („spațiul nostru vital 
este întreaga Europă și apoi întreaga 
lume", declara: cu . cinism Hitler). 
Abia într-un tîrziu, statele, oamenii 
politici aveau să înțeleagă că, de fapt, 
„ultima revendicare" a lui Hitler era 
întreaga planetă, că scopul lui era 
să transforme popoarele acestei 
planete într-o masă de sclavi, supusă 
dominației „Reichului milenar", că 
sînt grav amenințate interesele tu
turor statelor, tuturor popoarelor. Se 
poate spune că, prin lecțiile sale 
drastice, în condițiile cînd o mare 
parte a continentului zăcea sub apă

stat : „Trebuie să nu uităm niciodată 
că cel de-al doilea război mondial a 
putut izbucni datorită lipsei de uni
tate și fermitate a forțelor antifas
ciste și antihitleriste, așa cum nu 
trebuie să uităm nici un moment că 
victoria asupra hitlerismului a putut 
fi obținută datorită realizării unei 
largi coaliții antihitleriste, a anga
jării în luptă a tuturor forțelor'an
tifasciste și progresiste".

Forța invincibilă a marii 
coaliții antihitleriste. Pină la 
urină, marea coaliție antifascistă’ s-a 
realizat: în focul luptei -și ea a re
unit-peste 50 de state, adică covîrși- 
toarea majoritate a statelor din acea 
vreme. Și-au dat. astfel, mina, pen
tru înfrîngerea inamicului comun, o 
imensă diversitate de state, profund 

"deosebite din punct de vedere al 
sistemului social-politic, dimensiu
nilor, potențialului, situării geografi
ce : primul stat socialist din lume. 
Uniunea Sovietică, și Statele Unite 
ale Americii, împreună, cu Marea 
Britanie și alte state cu orîn
duire capitalistă ; republici și mo-

J
ORIENTUL MIJLOCIU

a țării noastre, a poporului român la 
lupta antifascistă și antiimperialistă, 
la, .victoria asupra fascismului.

S-a relevat că. în condițiile si
tuației internaționale actuale, cînd 
tensiunile și cursa înarmărilor, în 
primul rînd nucleare, cunosc o in
tensificare fără precedent, preveni
rea războiului și menținerea păcii 
constituie problema fundamentală a 
timpurilor noastre.

AMMAN 9 (Agerpres). — La 
Amman au avut Ioc convorbiri între 
regele Hussein al Iordaniei și Yasser 
Arafat. președintele Comitetului 
Executiv al Organizației pentru Eli
berarea Palestinei — transmite a- 
genția M.E.N. Au fost abordate pro
bleme privind eforturile comune ior- 
daniano-palestiniene pentru realiza
rea păcii în Orientul Mijlociu și so
luționarea problemei palestiniene.

Cele două . părți s-au pronunțat in 
favoarea organizării unei conferințe 
în problema Orientului Mijlociu or
ganizată sub egida O.N.U., la care să 
participe toate părțile interesate, 
inclusiv Organizația pentru Elibera
rea Palestinei, cit și țările membre 
permanente ale Consiliului de Secu
ritate al O.N.U,

narhii ; metropole și teritorii co
loniale ; țări mici și țări mari ; si
tuate fie în emisfera nordică, fie în 
cea sudică — toate la un loc cuprin- 
zind, practic, întreaga planetă. In 
aceste zile, contribuția fiecărui mem
bru al coaliției a fost pe larg apre
ciată și cinstită așa cum se cuvine.

Este o realitate incontestabilă, pe 
care aniversarea Victoriei a adus-o 
din nou în conștiința popoarelor, că 
activitatea marii coaliții a însemnat 
nu o simplă însumare a unor acțiuni 
disparate, izolate sau paralele, ci a 
înfățișat multiple momente de reală 
colaborare și întrajutorare — ostașii 
sovietici, de pildă, și-au dat viața cu 
eroism în ofensiva declanșată,. mai 
devreme decît era prevăzut, pen
tru ușurarea situației trupelor anglo- 
americane din Ardeni, după cum 
numeroși membri ai echipajelor con
voaielor navale occidentale au pierit 
în apele oceanului. în timpul opera
țiilor de transport al unor materiale 
de război către Uniunea Sovietică. 
Intîlnirea pe Elba, la Torgau, recent 
aniversată, a trupelor sovietice și a- 
mericane a prilejuit o vie manifes
tare a acestor sentimente de frăție 
de arme.

La marea aniversare a victoriei a- 
supra fascismului, poporul român s-a 
prezentat cu sentimentul înălțător al 
mindriei de a-si fi adus întreaga 
contribuție la uriașa bătălie purta
tă de forțele coaliției antihitleriste. 
România ocupînd, prin efectivele mi
litare avute pe front și prin forțele 
materiale și umane mobilizate, locul 
al patrulea în rindul participanților 
Ia această coaliție și scurtînd cel 

| puțin eu șase luni durata marii con
flagrații, ceea ce a scutit omenirea 
de mari suferințe și distrugeri și a 
grăbit în mod hotărîtor izbînda ar
matelor aliate.

Imperativul suprem al 
prezentului: colaborarea în 
numele supraviețuirii pla* 
netei concIuzie majoră, ce lec
ție supremă s-au putut desprinde, 
de Ziua Victoriei, din aceste 
mărețe evenimente ale istoriei ? 
Dacă pe timp de război a fost 
posibilă alianța militară si conlucra
rea între, state atît de diverse, dacă 
popoarele au fost capabile să se in- 
trajute și să-și unească fortele în 
fata pericolului robiei fasciste, cu 
atît mai mult. în prezent, cînd o- 
menirea se găseste in fata celui mai 
dramatic moment din întreaga sa e- 
xistență. cînd deasupra sa planează

un pericol chiar mai mare decît na
zismul. pericolul mortii atomice, al 
transformării planetei într-un pustiu 
de cenușă radioactivă, este imperios, 
arzător, necesar ca toate statele, toa
te popoarele să se unească în in
teresul salvării a ceea ce este si mai 
prețios : însăși viața, însăși existen
ța. Ceea ce a fost posibil în numele 
victoriei in război poate fi cu 
atit mai realizabil in numele păcii ; 
colaborarea de pe fronturile de lup
tă, realizată cu atîtea jertfe de sin
ge, poate și trebuie să-și găsească 
urmarea și continuarea îți colabora
rea pentru dezvoltarea pașnică si- li
beră a civilizației . umane. Aceasta 
decurge din înseși cerințele coexis
tentei pașnice, ca postulat impus 
tocmai de marea diversitate a enti
tăților statale' din lumea contempo
rană ; iar această diversitate nu poa
te fi concepută limitat, doar în! sen
sul unei simple, „existențe simulta
ne" a Unor state între care ar domni 
tensiune, animozități și ostilitate, ci, 
dimpotrivă, în sensul unei colaborări 
ample, statornicirii și dezvoltării 
unor raporturi normale și fructuoase, 
de conlucrare și înțelegere, în inte
resul reciproc.

Este convingerea fermă a Româ
niei socialiste, reafirmată, în repe
tate rinduri, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. că popoarele nu și-au 
sous ultimul cuvînt. că ele au po
sibilitatea ca, prin forțele lor unite, 
să înlăture primejdia unei .ca
tastrofe atomice, să impună trece
rea ia dezarmare, în primul rînd 
nucleară; pe Pămînt si în spațiul 
cosmic, să asigure pacea — pro
blema fundamentală a vremurilor 
noastre. Numai pe această cale, nu
mai printr-o mobilizare cit mai am
plă. mai energică a popoarelor pot 
fi realizate progrese hotărîtoare, în 
prevenirea unui nou conflict mon
dial. Așa cum a pus în mod convin
gător în lumină aniversarea Zilei Vic
toriei, nu poate exista cinstire mai 
înaltă a memoriei celor ce și-au 
dat viața pentru înfrîngerea fascis
mului decît întărirea continuă a co
eziunii tuturor forțelor, de o uriașă 
diversitate, ce alcătuiesc marea miș
care antirăzboinică a popoarelor de 
pretutindeni, realizarea unei gigan
tice „coaliții" planetare, a rațiunii, 
înțelegerii si lucidității, aceasta 
fiind, neîndoios, arma cea mai re
dutabilă împotriva războiului, singu
ra în măsură să asigure înfăptuirea 
năzuințelor fierbinți ale tuturor fii
lor Terrei. de pace, de existentă 
liberă și demnă.

Romulus CĂPLESCU
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