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jubileu al partidului

Industria județului Alba a îndeplinit planul 
pe patru luni la producția - marfă industrială

Oamenii muncii din județul Alba au îndeplinit înainte de termen 
planul pe patru luni la producția-marfă industrială. Au fost astfel 
create condiții pentru a se realiza pină la 1 Mai o producție-marfă ■ 
suplimentară in Valoare de peste 135 milioane, lei.

în telegrama adresată tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU. secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, de Comitetul județean Alba al P.C.R., se spune, intre 
altele : .

Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că și în continuare oamenii muncii din județul 

' Alba vor acționa cu hotărire și răspundere revoluționară, in spiritul 
sarcinilor și indicațiilor dumneavoastră cuprinse in magistrala cuvin- 
tare rostită Ia recentul Congres al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România pentru înfăptuirea neabătută a hotărirtlor Congresului 
ai XIII-lea al partidului, menite să ridice scumpa noastră patrie pe 
o nouă treaptă de dezvoltare, pe noi culmi ale progresului și civili
zației socialiste.

hidrocentralei Florești Ii de pe So
meș. Extinderea mecanizării și a 
industrializării . lucrărilor de. con- 
strucții-montaj, măi buna organi
zare a muncii și aplicarea de noi 
tehnologii au permis ca sarcina de 
creștere a productivității muncii să 
fie realizată in proporție de 110 la 
sută. (Marin Oprea, coresponden
tul „Sein teii").:

A 6-a turbină a fost pusă 
în paralel cu sistemul 

energetic național
In cinstea aniversării a 65 de ani 

.de la făurirea partidului și a Zilei 
de 1 Mai, constructorii și mentorii 
de pe șantierul Sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile 
de Fier II au raportat un succes 
de prestigiu : punerea in paralel cu 
sistemul energetic national â celei 
de-a 6-a turbine de 27 MW. Pu
terea. instalată in centrala electri
că românească a ajuns in prezent 
la 162 MW. Ca urmare a creșterii 
productivității muncii și aplicării 
unor soluții .tehnice eficiente, pe
rioada de montaj la turbina nr. 6 
s-a scurtat cu aproape două juni 
in: comparație cu prima turbină. 
In ritm intens se lucrează in pre
zent la turbina nr. 7. De Ja pune
rea in funcțiune a primei turbi
ne și pină in prezent, hidrocen
trala Porțile de Fier. II a pulsat 
în sistemul energetic național. 420 
milioane. kWh energie electrică. 

. . nerii din .bazinul. Cpmănești ranor- ... (Virgiliu Tătaru, corespondentul 
tează în cinstea aniversării a 65 de 
ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român, și a zilei de l. Mai noi 

■și prestigioase succese. Prin utili
zarea mai bună a capacităților de 
producție, creșterea randamentului 
in abataje, mecanizarea transpor
tului ih subteran, productivitatea 
muncii a sporit in. această perioa-

• dă cu 3 la sută față de plan. ceeâ. 
ce a preat posibilitatea să se extra
gă in plus o . cantitate de peste 
5 000 tone de cărbune brun. Tot 
pentru sporirea producției de căr
bune, în sectoarele de exploatare 
Vermești, Asău și Lapoț-Nord au 
fost puse în funcțiune 4 abataje de 
mare productivitate. în prezent se 
fac pregătiri pentru deschiderea al
tor două noi panouri mari, care vor 
permite obținerea lunară a unei 
producții suplimentare de 1 500 tone 
cărbune. De menționat că întregul 
spor de producție realizat pină 
acum a fost obținut in condițiile 

\ unei eficiente sporite : cheltuielile 
la 6 mie de Tei producție-marfă au 
fost reduse cu 17 lei, iar beneficiul 
planificat a fost depășit cu 1,5 rni-

. lioane lei. (Gheorghe Baltă, cores
pondentul „Scinteii").

CĂRBUNE PESTE PREVEDERI
VALEA JIULUI :

'Minerii de la Paroșeni, din Var 
lea. Jiului, sin-t ferm hotărî ți să in- 
timpine gloriosul jubileu al parti
dului și ziua de 1 Mai cu. succese 
de prestigiu in realizarea și-depă
șirea planului la producția de căr
bune. Generalizind inițiativa mun
citorească „Brigada. înaltei produc" 
tivită ți" în toate sectoarele și for
mațiile de lucru, ei au reușit ca 
la fiecare loc de muncă planul să 
fi»>*ealizat  ritmic chiar .depășit. 
Printr-o organizare superioară a 
muncii in abataje, folosirea inten
sivă. a mecanizării și asigurarea 
unui climat de ordine și disciplină, 
s-au obținut randamente superi
oare pe fiecare complex mecani
zat. ceea ce a condus la extrage
rea în acest an. peste prevederi, a 
20 000 tone cărbune. (Sabin Cerbu, 
corespondentul „Scinteii"). .

COMÂNEȘTI :
Intenslficîndu-șl eforturile pen

tru a livra termocentralelor canti
tăți tot mai mari de cărbune, mi-

ț A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
î 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A A 
A 
A 
A 
A A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A i

„Scinteii").

CLUJ :

Noi capacități 
de producție în funcțiune

Munca entuziastă desfășurată cu 
devotament și dăruire patriotică .m 
cinstea celei de-a 65-a aniversări 
a partidului și a zilei de l Mai de 
colectivele de pe șantierele Trustu
lui antrepriză.generală de construc
ții industriale Cluj s-a concretizat 
în îndeplinirea. înainte de tetmâri,’ 
a planului de construcții-montaj, 
pe primele patru luni. In această 
perioadă âu fost realizate și puse in 
funcțiune in județele in care iși 
desfășoară activitatea trustul clu
jean un număr de 8 capacități de 
producție, dintre care 3 Înainte de 
termen. Astfel, au fost construite, 
între altele, noi capacități de pro
ducție la întreprinderea „9 Mai" și 
întreprinderea „Turdeana" din mu- . 
nicipiul Turda. Ia întreprinderea 
metalurgică din Beclean și între
prinderea de utilaj tehnologic din 
Bistrița. De asemenea, o contribu
ție însemnată a adus-o colectivul 
trustului la punerea în funcțiune a

Dimensiuni ale transformărilor 
din anii construcției socialiste

memoria 
a mun- 
mai în 

nu s-a

VASLUI :

Creșteri substanțiale 
ale productivității muncii

Aplicarea consecventă a măsuri
lor de mai bună organizare, de mo
dernizare și înnoire a proceselor de 
producție cuprinse in programul 
județean, . sporirea responsabilității 
oamenilor pentru utilizarea eficien
tă a utilajelor și a timpului de 
lucru, perfecționarea continuă a 
pregătirii lâr profesionale au avut 
drept efect creștei’ea productivității 
muncii in unitățile economice ale 
județultri. in perioada care a trecut 
din acest an. cu 3487 lei de fiecare 
lucrător. A fost realizată astfel o 
producție-marfă suplimentară in 
valoare de peste 185 milioane lei. 
materializată in rulmenți, echipa
mente pentru automatizări, produse 
abrazive și de mecanică fină, mate
riale izolatoare, confecții textile și 
altele';. Printre cele 32 de colective 
muncitorești care au înregistrat de
pășiri mai mari la acest .indicator 
se numără cele de la întreprinderile 
de materiale izolatoare, „Mecanica", 
„Textila" Si. Combinatul de fire sin
tetice din Vaslui, Întreprinderile de 
produse abrazive, de rulmenți și de 
elemente pneumatice și aparate de 
măsriră .Birlad. Fabijca de utila,iț, 
complexe din Huși,și altele. (Petri 
Necula, corespondentul „Scinteii")

Niccuae 
ședințele Republicii Socialiste Româ
nia. a. primit, .marți, pe Ranasinghe 
Premadasa, primul ministru al Re
publicii Democratice Socialiste Sri 
Lanka, care a efectuat o vizită ofi
cială in țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul Constantin Dăscăâescu. prim- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

Premierul 
mit pentru 
tă și a . .
Nicolae Ceaușescu un salut priete
nesc din partea președintelui Repu
blicii Democratice Socialiste Sri Lan
ka. Junius Richard Jayewandene.

Mulțumind, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a rugat să se 
transmită președintelui Junius Ri-

- chard Jayewardene salutul său și 
cele mai bune urări.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și-a exprimat" totodată, convingerea-

srilankez a muîțu- 
intrevederea acorda- 

transmis președintelui

că vizita intreprinșă de primul , mi
nistru srilankez. Înțelegerile ce- vor 1 
fi convenite vor contrtbtri la dezvol
tarea. legăturilor prietenești .dintre 
cele două țări și popoare.

în cadrul întrevederii a fost evi
dențiată evoluția pozitivă a relațiilor 
de prietenie și colaborare

România și Sri Lanka, și a fost ex
primată dorința de a adinei și diver
sifica in continuare conlucrarea bi
laterală, in interesul reciproc, al cau
zei generale a păcii și înțelegerii in

■ lume. S-a aprdeiat că potențialul, 
economic in continuă creștere al ce
lor două țări creează premise pentru 
intensificarea colaborării economice 
și. tehnico-științifice. pentru lărgirea 
schimburilor comerciale, pe principii' 
de egalitate și avantaj reciprop.

AU fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice mon
diale.

Arătând că situația internațională 
continuă să fie deosebit de gravă, că 
în ultimul timp au avut loc acțiuni 
care au condu» la accentuarea încor
dării, tovarășul! Nicolae Ceaușescu a 
subliniat, necesitatea de a se face to
tul pentru oprirea cursei Înarmărilor, 
pentru înfăptuirea unui program ge- 

.nprgl. d«_ dezarmare, in centrul că
ruia să se afle dezarmarea nucleară 
— dar care Să cuprindă toate armele 
clasice, reducerea . armamentelor, a 
trupelor, a cheltuielilor militare —. 
peiitFj'eliițrihărea forței " și ameniri-' 
țării cu forța .din relațiile dintre sta- 

_____ te și pentru reglementarea tuturor 
dintre problemelor litigioase nutnai pe calea

tratativelor, pentru o politică de 
pace, securitate și înțelegere în lume.

A fost reliefată necesitatea 5ntă-.
- ririi colaborării și unității de acțiune ■ 

a țărilor mici și mijlocii, a țărilor ici 
curs de dezvoltare, a mișcării țări
lor nealiniate pentru dezvoltarea lor 
economică și 6ociaiiă , independentă, 
pentru înfăptuirea unei strategii co
mune in lupta pentru rezolvarea pro
blemelor .subdezvoltării, pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
mondiale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re
levat însemnătatea organizării, sub 
egida O.N.U.,' a unei conferințe in
ternaționale. cu participarea țărilor 
in cuns.de dezvoltare și a țărilor dez
voltate. in vederea elaborării unei 

■noi politici economice și a soluțio
nării globale a datoriilor- țărilor in 
curs de dezvoltare.

In timpul întrevederii a fost mani
festată hotărirea- celor două țări de a 
extinde cola.bora.rea pe plan inter" 

• național in lupta pentru rezolvarea, 
în interesul popoarelor, a marilor 
probleme ce confruntă societatea 
contemporană, pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe' pla
neta noastră, ■ .

întrevederea s-a desfășurat într-« 
atmosferă cordială.

Ambasadorul Statelor Unite Mexicane
Președintele Republicii Socia

liste România, t o v ă- r ă_ș. UI 
Nicolae Ceaușescu, a primit, marți, 

' 29 aprilie, pe Luiâ Wybo Alfaro, am-

basadorul Statelot' Unite Mexicane Convorbirea care a avut loe ea 
ir. jizțtă .ecest p-jlcj - într-o

cu ocazia ineneitrii misiunii sale In .....
(ara hWs»ttă. atmosferă cordiali.

Calea Moșilor azi, cu urbanistica ei moderna, avîntatâ, oglinda a noii tinereți a

Memoria orașului, memoria oamenilor

înfruntarea aspră, di-
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tulburătoare tinerețe a 
Un nou. unic, original 
a socialismului, Se iin-

rando-
mare

—V

ZI DE LUPIĂ

Bucureștilor Foto : Sandu Cristian
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PE LOCUL MARILOR BĂTĂLII CONDUSE DE PARTID

UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, 
0 OPERĂ INTRATĂ 1N ISTORIE

lei in 1950, la 503 miliarde lei in 1965 și la 2 780 mi
liarde lei in 1985, urmind să ajungă la 3 500 miliarde 
lei în 1990. Ce poate fi mai expresiv pentru forța eco
nomică o unei națiuni decit faptul că dispune de o 
bază tehnică dintre cele mai moderne (peste 90 la 
sută din fondurile fixe au fost realizate in anii de 
după Congresul al IX-leo al partidului), de muncitori 
și specialiști cu o înaltă pregătire profesională ?

Nu de puține ori i-am văzut pe mulți specialiști de 
peste hotare uimiți - da, uimiți — in fața mașinilor- 
unelte, utilajelor, agregatelor, instalațiilor din dotarea 
întreprinderilor noastre. Și este aproape firesc să fie 
așa. In lume sînt puține țările care au capacitatea să 
toarne piese in greutate de sute de tone, core dis
pun de prese cu puteri de sute de tone-forțâ, care 
produc și au în dotare strunguri cu diametrul de pre
lucrare de 16 metri, linii de fabricație mecanizate si 

automotizate, o 
gamă atit de di
versă de utilaje 
de înalt 
ment și 
precizie ca între
prinderile din 
țara noastră.

Fără îndoială, 
creșterea puterni
că, înnoirea și 

modernizarea fondurilor fixe, a potențialului productiv 
al țării nu s-au făcut ca un scop în sine. Conceptul 
de industrializare o României, elaborat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, 
reprezintă o demonstrație elocventă de înțelegere su
perioară o aplicării legilor generale ale revoluției și 
construcției socialiste la condițiile concrete ale țării, 
de cunoaștere aprofundată a posibilităților și aspi
rațiilor poporului nostru. Politica economică a parti
dului a uțmârit permanent stabilirea unor raporturi co
respunzătoare intre ramurile producătoare de mijloa
ce de producție și cele producătoare de bunuri de 
consum, promovarea susținută a progresului tehnic, 
creșterea rolului cercetării științifice proprii, ampla
sarea rațională a forțelor de producție pe intreg te
ritoriul țârii, utilizarea cu înaltă eficiență a resurse
lor materiale și a muncii sociale. Semnificativ în acest 
sens este și faptul că ponderea industriei la creorea 
venitului național a crescut de Io 26,5 la sută in anul 
1945, la 48,9 la sută in anul 1965 și la peste 60 la 
sută in anul 1985.

Toate aceste realizări au fost posibile printr-o po
litică economică fermă, prin stabilirea unui rapprt just 
între fondul de acumulare și fondul de consum, prin 
munca neabătută a întregului popor strîns unit in 
jurul partidului, ăl secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Toate qceste realizări reprezintă 
o temelie sigură pentru viitorul luminos al României 
socialiste, pentru înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al Xlll-lea al partidului.

0 ZESTRE TEHNICA MODERNA, 
DE ÎNALT RANDAMENT

Simbol al dezvoltării întregii economii noționale, 
al progresului și civilizației, industria a cunoscut 
in anii socialismului profunde și semnificative 

mutații cantitative și calitative. Este suficient sâ negin- 
dim la cele peste 8 20C de capacități de producție in
dustriale și agrozootehnice principale puse în funcțiu
ne în această perioadă pentru a înțelege nu numai po
litica partidului nostru de repartizare judicioasă a forțe
lor de producție, ci și permanenta sa preocupare dea 
asigura o bază tehnico-moterială puternica, modernă, 
de înalt randament, capabilă să satisfacă in cit mai 
mare măsură cerințele interne ale dezvoltării econo- 
mico-sociale și să permită totodată un larg și compe
titiv schimb de produse pe piața externă.

Era. intr-adevăr, necesar ca in anii construcției so
cialismului să cunoască o nouă istorie, o nouă di
namică și potențialul productiv al țării.

Din 
afectivă 
citorilor 
virstă
șters încă imagi
nea halelor de 
producție în care 
și-au început uce
nicia și in care 
au muncit ani și 
ani de zile. „Do
tarea tehnică ?" - ne-a răspuns, tot printr-o întrebare, 
însoțită de un ușor zimbet, unul dintre acești veterani 
ai muncii. „Pe atunci nici nu prea foloseam acest ter
men. Ar fi fost și puțin cam nepotrivit față de cele 
citeva strunguri, polizoare sau bormașini pe care le 
foloseam. îmi aduc aminte de zgomotul asurzitor fă
cut de lungile curele de transmisie, care se intindeau 
dintr-o parte în alta a halei, cind porneam mașinile 
la prima oră a dimineții. Ieșeam din schimb și capul 
îmi mai vijiia citeva ore".

Comparațiile ar fi inutile și lipsite chiar de... ter
menul de comporație. Ce cu ce să comparăm ? Zi
durile înnegrite și roase de vreme ale vechilor ate
liere cu modernele hale de producție, unele dintre 
ele climatizate, ale întreprinderilor din Romania so
cialistă- de azi ? Strungurile arhoice la care trebuia 
să apeși zdravăn pe manivele pentru a smulge me
talului o diră de șpen cu mașinile cu comandă nu
merică aflate in dotarea multor unități din România 
socialistă de azi ? „Muncitorii aproape goi, cu șiruri 
de sudoare pe spate și piept, minjiți de funingine 
și unsoare, cu coifuri de hirtie pe cop, sau înfășurați 
în saci”, din „Uzina vie" a lui Alexandru Sahia, care 
„creau un aspect de muncă într-o încordare nebună", 
cu imaginea oamenilor muncii din oricare întreprin
dere din România socialistă de azi ?

Este totuși bine și necesar să ne reamintim de unde 
am pornit pentru a putea aprecia mai exact nu cum 
ne-am ,,închegat economicește", ci saltul cu adevă
rat uriaș făcut in numai citeva decenii printr-o po
litică economică vizionară, cutezătoare, științifică. Va
loarea fondurilor fixe a crescut de la 207 miliarde

li străbatem străzile, bulevardele, pătrundem in modernele sale cartiere 
—■ adevărate orașe in marele oraș. Este o intilnire impresionantă cu pre
zentul Bucureștilor, cu viitorul Bucureștilor. Prin acest prezent și prin acest 
viitor, clădindu-se in ritm trepidant sub ochii noștri, ne intilnim. de lapt. 
cu visul înaripat, devenit realitate, al partidului comunist, care, din clipa 
apariției sale pe scena istoriei patriei, s-a confundat cu istoria patriei, cu 
speranțele fierbinți de dreptate și libertate, de viată mai bună ale între
gului nostru popor.

Bucureștii, in această a 65-a primăvară aniversară a partidului, iși poar
tă cu mindrie hainele de muncitor, trăind puternic, frenetic, bucuria noii 
sale intemeieri. Pentru că, ceea ce se petrece acum. aici, in bătrina Cetate 
a Dîmboviței — de peste cinci veacuri inscrisă in documentele întărite cu 
pecetea istoriei scrise — nouă întemeiere înseamnă nouă ctitorie plămădită 
in decursul ultimelor două decenii ale Epocii Nicolae Ceaușescu, strălucind 
intens in fruntea constelației prestigioaselor ctitorii ale tării. Acum, aici, 
in orașul cit inima tării de mare, el însuși inima de 
tării, se făurește o nouă geografie și o nouă istorie, 
demers constructiv, numai al Bucureștilor, metropolă 
pune gindului și privirilor tă.rii și lumii.

Călător prin Bucureștii 
anului 1936...

Cu tramvaiul, cu auto
buzul. cu troleibuzul, cu 
metroul, pe jos, de-a lun
gul bulevardelor, al ma
gistralelor trepidind de 
viață, de mișcare.

Călător printr-un uni
vers in continuă schim
bare. călător uimit in fața 
tuturor noutăților, cău- 
tînd imaginea unui colț 
de oraș care se fixase, cu 
un an sau doi sau trei în 
urmă, intr-un anumit fel. 
pe retină și care, acum, 
se dezvăluie sub o altă 
înfățișare, total nouă, 
surprinzătoare. Geome
trii inedite. clădite în- 
tr-un spațiu pe care ntt 
ți l-ai fi închipuit altfel 

. de cum a fost el cu zece- 
douăzeci de ani înapoi, 
dar care. în prezent, se

impune privirii prin pro
porții și volume impre
sionante în jocul lor spe
cific, inteligent, plin de 
prospețime, de frumusețe.

Memoria ' orașului este 
memoria, oamenilor. De 
atitea ori am apelat la 
ea, căutind să reconsti
tuim evenimente trecu
te, să pipăim pulsul viii 
al unei perioade revolu
te, să descoperim chipul 
de altădată al unor locuri 
care, prin comparație cu 
noua ior înfățișare, dau, 
dintr-o dată, adevărata 
dimensiune a înaintării 
noastre vertiginoase în 
timp. Cartierele, uzinele, 
străzile, numeroase piețe 
ale Capitalei au fost 
martorele marilor bătălii 
muncitorești organizate 
și conduse de partid, ade
vărate cîmpuri de luptă

în . .
rectă cu clasele exploa
tatoare. cu aparatul re
presiv a! vechii societăți.

Memoria orașului este 
memoria oamenilor...

„Visam, in'fruntind ex
ploatatorii prin greve pu
ternice și demonstrații 
muncitorești, libertate 31 
echitate, o viață mal 
bună. Visam și orașul 
viitorului — poate,in
tr-uri chip mai Simplu, 
mai naiv — orașul fără . 
periferii, oferind Condiții 
mai demne de trai și de 
realizare umană — spu
nea la o intilnire cu tine
rii muncitori, la uzinele 
„Timpuri noi", unde, lu
crase și el. comunistul 
Vaslle Nițâ. membru de 
partid cu stagiu din ile
galitate. Iată orașul aees-1 
ta. orașele acestea, mai

bine spus, pe locurile 
unde partidul a condus 
marile sale bătălii".

Memoria. orașujui este 
mem'oria oaihenilor...

„îmi amintesc orașul, 
cu mahalalele lui incon- 
jurind uzinele in care noi, 
muncitorii, sufeream ex
ploatarea • capitalistă — 
ne povestea, la rjndul 
lui. comunistul Gheoțghe 
Scurtu. forjor la între
prinderea de mecanică 
fină, și el membru de 
partid cu stagju din ile
galitate. Atunci, infrun- 
tind. exploatatorii, aveam 
in gind și in inimă ziua 
de. azi, libertatea de azi, 
condițiile traiului civilizat 
de azi. Realitatea zilelor 
noastre este cu mult mâi 
bogată " deiit he-o închi
puiam .noi, c|n.d. ne avjn- 
tam în luptă in anii aceia. 
Iâtă idealuri pentru care 
a luptat, și a învins parti
dul !".' ' ■
, "Memoria orașului este 
memoria oamenilor.;.

•Astăzi nu mai poți sta
bili hotarul dintre centra 
și fostele periferii, nuri 
mai' poți trasa cu hotă- 
rire, pentru ci bulevar
de. mai frumoase, mal

* largi, îndeplinind mult 
mai corespunzător cerin
țele unei circulații mo
derne. pot fi găsite nu 
In centru, ci în. Colentina

Dionlsie ȘINCAN

Pagini din cronica săr
bătoririi zilei de 1 Mai in 
România, pagini de eroi
că luptă revoluționară a 
clasei noastre muncitoa
re pentru înfăptuirea 
idealurilor libertății și 
dreptății sociale, unității 
și independenței națio
nale, socialismului.

2>

a

cuns.de


PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 30 aprilie 1986

REZOLUȚIA
9

Congresului Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România

Congresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România a dezbătut și 
analizat, intr-o atmosferă de inaltă 
responsabilitate și exigență muncito
rească, revoluționară, activitatea des
fășurată de Consiliul Central, de 
organele și organizațiile sindicale, in 
perioada de la precedentul congres, 
stabilind, în lumina indicațiilor și 
orientărilor date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
sarcinile ce revin sindicatelor in în
făptuirea exemplară a hotăririlor 
Congresului al Xfll-lea al P.C.R., a 
obiectivelor cincinalului 1986—1990 și 
în perspectivă pină in anul 2000.

Congresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România a dat o înal
tă prețuire și a exprimat profunda 
recunoștință față de aprecierile, 
orientările și indicațiile cuprinse in 
magistrala cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la deschiderea 
congresului, document de o covârși
toare însemnătate teoretică și prac
tică, ce definește cu deosebită clari
tate direcțiile de acțiune șl sarcinile 
ce revin sindicatelor in actuala eta
pă. Congresul a hotarit ca ma
gistrala cuvintare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, să 
devină program de acțiune și muncă 
al sindicatelor, de înfăptuire a hotă
rârilor Congresului al XIII-lea al 
P.C.R., de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Desfășurindu-și lucrările în preaj
ma glorioasei aniversări a 65 de ani 
de la făurirea Partidului Comunist 
Român, congresul a adus un profund 
omagiu eroicului nostru partid co
munist, care, pe parcursul acestor 
ani de lupte și victorii, a condus cu 
abnegație, devotament și clarviziu
ne politică minunata noastră clasă 
muncitoare, poporul român, spre în
făptuirea idealurilor de libertate na
țională și socială, spre făurirea 
României socialiste de azi.

în numele celor peste 7 milioane 
de membri ai sindicatelor, congre
sul a exprimat, într-o atmosferă vi
brantă, cele mai alese sentimente 
de fierbinte dragoste și adincă 
recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei socialiste modeme, strălucit om 
politic și de stat, patriot și revoluțio
nar înflăcărat, ilustră personalitate 
a lumii contemporane, erou al luptei 
pentru pacea mondială, pentru prie
tenie și colaborare între toate țările 
și popoarele lumii, exprimindu-și, 
totodată, profundul respect pentru 
rolul său fundamental, hotărâtor, în 
elaborarea și înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și sta
tului nostru, în creșterea prestigiului 
internațional al țării în anii glorioși 
ai*  epocii inaugurate de Congresul al 
IX-lea al partidului.

Congresul a dat expresie sentimen
telor de caldă prețuire, dragoste și 
recunoștință pe care toți oamenii 
muncii le nutresc față de tovarășa 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului nostru, eminent 
om de știință, pentru tot ce a făcut 
și face pentru progresul patriei, pen
tru viitorul fericit al națiunii și în
florirea României socialiste, pentru 
pacea lumii.

Congresul a aprobat, în unanimi
tate, Raportul Consiliului Central ai 
U.G.S.R. asupra activității desfășu
rate de Ia Congresul precedent pină 
în prezent și consideră că rezultatele 
obținute, prin participarea activă, 
responsabilă, a membrilor de sindi
cat la întreaga viață politică, econo
mică și socială a țării, se datoresc 
îndrumării permanente a activității 
Consiliului Central, a organelor și- 
organizațiilor sindicale de către 
Partidul Comunist Român, personal 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului.

I
Având permanent In centrul aten

ției obiectivul .fundamental al noii 
etape de înfăptuire a Programului 
partidului — depășirea stadiului de 
țară socialistă în curs de dezvoltare 
și trecerea la etapa superioară, de 
țară cu nivel mediu de dezvoltare — 
sindicatele vor acționa cu fermita
te pentru creșterea intensivă a in
dustriei, âgriculturii, a tuturor do
meniilor creației materiale prin pro
movarea largă a cuceririlor noii re- 
voluții tehnico-științifice.

Sindicatele vor acționa cu fermi
tate pentru creșterea continuă a răs
punderii și exigenței colective ale oa
menilor muncii, în calitate de pro
prietari, producători și beneficiari ai 
intregii avuții naționale.

Sarcina fundamentală, permanen
tă. a tuturor organelor și organiza
țiilor sindicale trebuie să fie înde
plinirea și depășirea planului la pro- 
ducția-marfă, prin realizarea ritmică 
a producției fizice, îmbunătățirea 
continuă a structurii sortimentale, în
cadrarea strictă în normele de con
sum, realizarea de produse cu pa
rametri tehnico-funcționali și eco
nomici ridicați, care valorifică su
perior resursele de materii prime, 
materiale, combustibil și energie și 
sînt competitive pe plan mondial. Un 
obiectiv prioritar al întrecerii socia
liste îl constituie creșterea produc
ției destinate exportului.

în scopul dezvoltării bazei energe
tice și de materii prime a țării, sin
dicatele din ramura extractivă, îm
preună cu organele de conducere co
lectivă, vor acționa pentru utiliza
rea deplină a capacităților de pro
ducție și a forței de muncă, perfec
ționarea tehnologiilor de lucru, întă
rirea ordinii și disciplinei, realiza
rea ritmică a producțiilor planifica
te. în unitățile producătoare de e- 
nergie electrică. îndeosebi în termo
centralele pe cărbune, sindicatele, 
împreună cu consiliile oamenilor 
muncii, vor participa activ la mai 
buna organizare a producției și a 
muncii, in vederea realizării ritmice 
a intregii producții planificate, vor 
urgenta^ intrarea în funcțiune a o- 
biectivelor de investiții din dome
niul energetic, vor' acorda o aten
ție sporită înfăptuirii programelor 
privind folosirea energiei solare, a 
biogazului, a energiei geotermale, 
construirii de microhidrocentrale e- 
lectrice.

Organele și organizațiile sindical-? 
sînt chemate să acționeze cu toată 
fermitatea și capacitatea politico-or- 
ganizatorică pentru înfăptuirea pro
gramelor de organizare științifică a 
producției șl a muncii, de creștere 
mai accentuată a productivității

muncii. împreună cu ministerele și 
centralele industriale, sindicatele vor 
contribui la valorificarea tehnologii
lor, invențiilor și inovațiilor de mare 
productivitate și vor acționa pentru 
generalizarea acestora.

Organele sindicale vor acționa cu 
fermitate pentru aplicarea legii pri
vind retribuirea în acord global și în 
acord direct a personalului munci
tor, prin care se asigură legarea și 
mai strînsă a veniturilor oamenilor 
muncii de cantitatea, calitatea și im
portanța socială a muncii, de înde
plinirea planului, de realizarea pro
ducției fizice și a celei destinate ex
portului, de nivelul calitativ al pro
duselor, de sporirea productivității 
muncii șl a eficienței economice.

Organele sindicale, împreună cu 
conducerile ministerelor, centralelor 
industriale, întreprinderilor și uni
tăților de cercetare științifică, ingi
nerie tehnologică și de proiectare să 
antreneze în mai mare măsură co
misiile inginerilor și tehnicienilor, 
cercurile inovatorilor și inventatori
lor in activitatea de creație tehnico- 
științifică, să concentreze preocupă
rile pentru aplicarea în producție a 
tuturor invențiilor, inovațiilor, per
fecționărilor proceselor tehnologice.

Sindicatele vor lua măsuri pentru 
generalizarea inițiativei „Contul de 
economii al grupei sindicale", elabo- 
rînd anual programe-angajament 
care să stabilească măsurile 
în vederea participării cu respon
sabilitate a tuturor oamenilor muncii 
la gospodărirea si economisirea ma
teriilor prime, materialelor, combus
tibililor și energiei, reducerea con
sumului normat pe flecare produs, 
dezvoltarea opiniei de masă Împo
triva oricărei forme de risipă. Se va 
acționa cu perseverentă pentru re
cuperarea. reconditionarea si valori
ficarea tuturor materialelor si resur
selor energetice refolosibile.

Sporirea volumului producției des
tinate exportului, creșterea competi
tivității produselor românești pe 
piața internațională impun din par
tea sindicatelor acțiuni consecvente 
în vederea intensificării activității 
de reproiectare si modernizare a 
produselor.

Congresul cere organelor si orga
nizațiilor sindicale să-și aducă o con-

făptuirea politicii partidului in do
meniul asigurărilor sociale, folosirea 
judicioasă a fondurilor alocate de 
stat în acest scop, să contribuie, în 
mai mare măsură, la realizarea pro
gramelor de ocrotire a sănătății oa
menilor muncii.

Sindicatele vor sprijini Înfăptuirea 
vastului, program de construcții de 
locuințe, vor urmări repartizarea a- 
cestora conform prevederilor legale. 
Organele și organizațiile sindicale, 
in colaborare cu U.T.C. șl comisiile 
de femei, vor acorda o atenție deo
sebită bunel organizări și funcțio
nări a căminelor muncitorești pen
tru tineret, a creșelor și grădinițelor 
pentru copii, a grupurilor sociale 
din întreprinderi și instituții.

Sindicatele vor acționa pentru ex
tinderea și buna funcționare a acti
vității cantinelor, microcantinelor șl 
bufetelor de incintă, îmbunătățirea 
calității meniurilor și diversificarea 
acestora.

Sindicatele trebuie să acționeze 
cu toată răspunderea șl exigența 
pentru ridicarea pe o treaptă supe
rioară a. întregii activități de con
trol exercitate de către oamenii 
muncii, sub egida F.D.U.S.

Congresul cere Consiliului Cen
tral, tuturor organelor și organiza
țiilor sindicale să la măsuri pentru 
dezvoltarea în continuare a bazei 
proprii de odihnă și tratament, să 
asigure funcționarea corespunzătoa
re a acesteia și buna organizare a 
trimiterii oamenilor muncii la odih
nă și tratament.

Se va acționa pentru creșterea 
numărului caselor de ajutor re
ciproc, a membrilor acestora și a 
fondurilor obștești, asigurîndu-se 
dezvoltarea economică și organiza
torică a acestor instituții de larg in
teres social.

III
Programului Ideologic 

Comunist Român, al 
stabilite

în spiritul 
al Partidului 
indicațiilor și orientărilor 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
gresul cere organelor și organizații
lor sindicale să acționeze mai efi
cient, in vederea creșterii contribu
ției acestora la formarea omului nou, 
cu o inaltă conștiință muncitorească, 
revoluționară, constructor conștient

TEXT REZUMAT
tributie sporită la recrutarea si pre
gătirea forței de muncă. îndeosebi 
pentru sectoarele minier si petrolier, 
precum și la îmbunătățirea formelor 
de perfecționare profesională și teh
nică a oamenilor muncii.

Congresul cere sindicatelor din 
agricultura de stat să acționeze cu 
toată răspunderea pentru înfăptuirea 
noii revoluții agrare, pentru întă
rirea ordinii și disciplinei în ve
derea realizării unor producții agri
cole vegetale si animale sigure și 
stabile, gospodărirea judicioasă a 
fondului funciar, realizarea integrală 
a fondului central de stat la toate 
produsele.

Organele si organizațiile sindicale 
vor acționa ferm pentru dezvoltarea 
puternică și modernizarea forțelor 
de producție, a bazei tehnico-mate- 
riale a societății noastre prin înfăp
tuirea în cele mai bune condiții a 
planului de investiții, pentru reali
zarea si livrarea ritmică a mașinilor, 
utilajelor și instalațiilor, in vederea 
punerii în funcțiune la termenele 
stabilite a noilor obiective indus
triale si social-culturale. a tuturor 
capacităților de producție prevăzute 
în olan.

Cerințele economiei naționale im
pun ca sindicatele din transporturi 
si telecomunicații să acționeze cu 
toată fermitatea pentru îmbunătă
țirea radicală a activității din aceas
tă ramură, creșterea indicelui de fo
losire a mijloacelor din dotare, eli
minarea transportului fără încărcă
tură. întărirea ordinii si disciplinei 
în muncă.

In vederea creșterii calității vie
ții. sindicatele din unitățile sanitare 
și din invătămînt sint chemate să 
desfășoare o muncă si mai intensă 
pentru înfăptuirea neabătută a pro
gramelor de păstrare a stării de să
nătate. a vigorii si tinereții poporu
lui nostru, de creștere a gradului de 
instruire si educare a tuturor tine
rilor cuprinși în procesul de învătă- 
mînt. Sindicatele din unitățile co
merciale de stat, din cele prestatoare 
de servicii și din instituțiile admi
nistrației de stat vor mobiliza între
gul personal muncitor pentru înde
plinirea. la un nivel calitativ supe
rior. a îndatoririlor ce le revin.

Congresul cere organelor si orga
nizațiilor sindicale din toate sectoa
rele economiei naționale să acționeze 
cu toată răspunderea pentru apli
carea fermă a principiilor noului me
canism economico-financiar. a auto- 
conducerii si autogestiunii economi- 
co-financiare. O atenție deosebită se 
va acorda organizării 
adunărilor generale 
muncii.

al socialismului șl comunismului.
Sindicatele vor organiza studierea, 

dezbaterea șl însușirea aprofundată 
de către toți oamenii muncii a ho- 
tărîrilor adoptate de cel de-al XIII- 
lea Congres al partidului, de ple
narele C.C. al P.C.R., a tezelor, idei
lor șl orientărilor cuprinse în cuvîn- 
tările tovarășului Nicplae Ceaușescu.

Congresul cere sindicatelor ,.șă . si
tueze in centrul activității politico- pi 

Șf 'crezvoltarea 'tt

si desfășurării 
ale oamenilor

sindicatelor să

de 
rl- 
în 

cel

II
Congresul a cerut 

acorde o atenție deosebită proble
melor sociale, să-și sporească con
tribuția la transpunerea exemplară 
în viată a Programului-directivă 
creștere a nivelului de trai si de 
dicare continuă a calității vieții, 
perioada 1986—1990, adoptat de 
de-al XIII-lea Congres al P.C.R.

O atenție sporită va fi acordată 
îmbunătățirii conținutului contrac
telor colective de muncă și urmă
ririi realizării în întregime si la ter
men a angajamentelor asumate de 
părți.

Sindicatele au obligația să vegheze 
permanent la respectarea neabătu
tă a reglementărilor privind protec
ția si igiena muncii, la desfășurarea 
proceselor de producție în deplină 
securitate, prevenirea accidentelor de 
muncă si a îmbolnăvirilor profesio
nale. să acționeze pentru înfăptuirea 
integrală și la termen a măsurilor 
privind îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de lucru.

Sindicatele, în colaborare cu orga
nele de stat cu atribuții în domeniu] 
protecției muncii vor extinde for
mele și metodele de instruire a per
sonalului muncitor, în funcție de 
specificul fiecărei ramuri de pro
ducție, in vederea creșterii eficien
tei acestora.

Congresul cere sindicatelor să ma
nifeste o grijă deosebită pentru în-

tueZe ... _____  __
educative formarea și__ _______,
gindirii economice, a culturii tehni
ce a oamenilor muncii, in concor
danță cu cerințele producției mo
derne.

întreaga muncă politico-ideologică 
va fi subordonată dezvoltării puter
nice la toți oamenii muncii a senti
mentului de proprietar, producător 
și beneficiar, intăririi răspunderii 
colective șl individuale față de felul 
cum sint administrate și gospodă
rite mijloacele încredințate de po
por.

O atenție deosebită se va acorda 
intăririi ordinii, disciplinei și răs
punderii muncitorești față de înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
producție, în condițiile respectării 
stricte a proceselor tehnologice, asi
gurării stabilității forței de muncă, 
reducerii fluctuației, a învoirilor și 
a absențelor nemotivate, integrării 
mai rapide a noilor încadrați în co
lectivele de muncă.

Sub conducerea organelor și orga
nizațiilor de partid, sindicatele iși 
vor intensifica activitatea de educare 
a tuturor oamenilor muncii pe baza 
concepției revoluționare materialist
dialectice, a socialismului științific. 
Ele vor conlucra strîns cu uniunile 
de creație, cu presa, radioteleviziu- 
nea, cu toate organismele care au 
misiunea de a asigura ridicarea con
științei revoluționare a poporului pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și cunoașterii umane.

Congresul cere organelor și orga
nizațiilor sindicale ca, în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei", să-și sporească preocuparea 
pentru dezvoltarea creației tehnico- 
științifice de masă, pentru ridica
rea activității cultural-artistice de 
masă la un nivel superior. Ele vor 
acționa cu toată hotărirea pentru ca 
fiecare casă de cultură, fiecare club 
muncitoresc să fie un puternic cen
tru de educație revoluționară, pa
triotică a oamenilor muncii, organic 
zînd sistematic activități permanen
te, complexe, de larg interes și in 
strînsă legătură cu cerințele și ac
tivitățile productive, cu preocupări
le colectivelor de oameni ai muncii.

Congresul cere organelor sindica
le de la toate nivelurile să mani
feste mal multă preocupare pentru 
dezvoltarea educației fizice, turis
mului, sportului de masă in cadrul 
competiției naționale „Daciada" și 
pentru obținerea unor rezultate su
perioare în sportul de performanță 
din întreprinderi și instituții, la ni
velul sarcinilor ce decurg din Pro
gramul de dezvoltare a mișcării 
sportive pe perioada 1985—1990.

In spiritul tradițiilor clasei noas
tre muncitoare, activitatea politico- 
educativă a sindicatelor trebuie să 
contribuie la educarea maselor de 
oameni ai muncii în spiritul solida
rității cu clasa muncitoare, cu for
țele progresiste, antiimperialiste de 
pretutindeni, cu toate popoarele care 
se pronunță pentru independență și 
libertate, pentru pace și colaborare 
egală intre toate națiunile lumii.

IV
în lumina exigențelor și cerințe

lor formulate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, congresul cere 
tuturor organelor și organizațiilor 
sindicale să acționeze cu toată hotă- 
rîrea pentru promovarea și întrona
rea unui spirit nou, cu adevărat re
voluționar in întreaga lor activitate.

Organele și organizațiile sindicale 
trebuie să-și perfecționeze continuu 
metodele de planificare și de orga
nizare a muncii, mijloacele de cu
noaștere și de îndeplinire a hotărî- 
rilor, activitatea de control, munca 
de educare a membrilor de sindicat 
pentru respectarea întocmai a pre

vederilor statutare, aplicînd cu fer
mitate principiul muncii și condu
cerii colective, promovînd spiritul 
critic și autocritic in întreaga mun
că sindicală.

Se va acorda o deosebită atenție 
creșterii rolului adunărilor generale 
ale oamenilor muncii în conducerea 
tuturor sectoarelor de activitate, 
creării cadrului optim de afirmare a 
forței Și capacității creatoare a cla
sei muncitoare în elaborarea și în
făptuirea eficientă a propunerilor ce 
se fac în forumurile autoconducerii 
muncitorești și in grupele sindicale.

Organele sindicale trebuie să-și în
tărească continuu legăturile cu veri
gile de bază ale structurii organiza
torice, să acționeze cu toată hotărî- 
rea pentru îmbunătățirea radicală a 
activității grupelor sindicale.

Congresul cere să se asigure Îm
bunătățirea întregii activități de or
ganizare a aplicării șl controlul 
îndeplinirii hotăririlor de partid, de 
stat și ale Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Consiliul Central trebuie să dez
bată, prioritar, probleme majore ale 
■activității economice și sociale, să-și 
subordoneze întreaga activitate în
făptuirii exemplare a prevederilor 
planurilor de dezvoltare economico- 
socială, să-și perfecționeze stilul șl 
metodele de muncă.

Se va acționa cu toată răspunde
rea și exigența pentru îmbunătăți
rea muncii de selecționare, pregătire 
și educare a cadrelor, asigurîndu-se 
promovarea in organele sindicale a 
cadrelor provenite din rîndul mun
citorilor, maiștrilor și tehnicienilor 
și altor categorii de oameni ai mun
cii cu Înalte calități moral-politice 
și profesionale, care se bucură de 
respect și autoritate în cadrul colec
tivelor de muncă. O atenție deose
bită se va acorda promovării în rîn- 
durile activului și aparatului orga
nelor sindicale a tinerilor și femei
lor.

Congresul cere Consiliului Central 
al U.G.S.R. să îndrume și să sprijitie 
activitatea organelor și organizațiilor 
sindicale pentru respectarea preve
derilor statutare privind primirea In 
sindicat și încasarea cu regularitate 
a cotizației sindicale.

V
Congresul Uniunii Generale a Sin

dicatelor dă o inaltă apreciere con
cepției profund umaniste și inițiati
velor de pace ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, activității sale neobosite pentru 
soluționarea marilor și complexelor 
probleme ale lumii contemporane.

Aprobind activitatea desfășurată 
de Uniunea Generală a Sindicatelor 
în domeniul relațiilor internaționale, 
congresul cere Consiliului Central și 
comitetelor uniunilor sindicatelor pe 
ramuri să aplice, in continuare, cu 
consecvență, liniile directoare ale 
Jbliticti externe ale partidului șl sta
lului nostril,'' care au la bâză princi
piile deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței șl suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc.

Congresul apreciază că In prezent
— cind s-a ajuns la o agravare fără 
precedent a situației internaționale, 
la creșterea pericolului unui nou 
război mondial, care s-ar transforma, 
inevitabil, intr-o catastrofă nucleară
— problema fundamentală a epocii 
contemporane este oprirea cursei 
înarmărilor, trecerea la dezarmare, și 
in primul rind la dezarmarea 
cleară.

Congresul cere sindicatelor 
România ca, acționind in spiritul po
liticii externe a țării noastre, al con
cepției și inițiativelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, să militeze cu 
consecvență, în cadrul mișcării sin
dicale internaționale, pentru partici
parea cit mai activă a acesteia, in 
strânsă unitate cu forțele progresiste, 
democratice, antiimperialiste, la lup
ta pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru oprirea militarizării Cosmo
sului, încetarea experiențelor nuclea
re, a tuturor actelor de agresiune, 
pentru asigurarea păcii și securității 
tuturor popoarelor lumii.

Congresul exprimă hotărirea sin
dicatelor din România de a sprijini 
și promova neabătut politica partidu
lui și 6tatului nostru, al cărei 
neobosit promotor este secretarul ge
neral al partidului, președintele Re
publicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care se pronunță în mod constant 
pentru dezarmare și securitate, pen
tru realizarea de zone fără arme nu
cleare și chimice in Balcani, In nor
dul și centrul Europei, ca și în alte 
zone ale lumii, pentru o Europă uni
tă, a păcii și colaborării.

Congresul subliniază marea valoa
re principială șl practică a concep
ției țării noastre, a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, privind organiza
rea unei conferințe internaționale in 
cadrul O.N.U. in vederea elaborării 
unei noi politici economice și solu
ționării globale a problemelor sub
dezvoltării, inclusiv a problemei da
toriei externe a țărilor in curs de 
dezvoltare, instaurarea unei noi or
dini economice internaționale.

Congresul cere Uniunii Generale a 
Sindicatelor să acționeze pentru dez
voltarea in continuare a colaborării 
și solidarității cu sindicatele din 
toate țările socialiste, a legăturilor 
de prietenie și conlucrare cu organi
zațiile sindicale din țările In curs de 
dezvoltare, din celelalte state ale 
lumii.

Congresul Uniuni! Generale a Sin
dicatelor din România adresează oa
menilor muncii, organizațiilor și cen
tratelor Sindicale din țările europene, 
S.U.A. și Canada, de pe alte conti
nente, un Apel la intensificarea lup
tei pentru dezarmare, colaborare șl 
pace.
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Congresul Uniunii Generale a Sln- 

. dicatelor din România Iși exprimă 
deplina convingere că organele și 
organizațiile sindicale, toți membrii 
sindicatelor vor acționa cu fermitate 
și răspundere revoluționară pentru 
înfăptuirea in cele mai bune con
diții a hotăririlor Congresului al 
XIII-lea al partidului, pentru a înde
plini întocmai orientările și indi
cațiile cuprinse in magistrala ex
punere 
Nicolae
.greșului 
energia 
a tării pe calea socialismului și co
munismului, sub conducerea încerca
tă a Partidului Comunist Român.

rostită de tovarășul 
Ceaușescu la tribuna con- 
nostru, vor acționa cu toată 
pentru înaintarea neabătută

'IN PREAJMA DESCHIDERII NOULUI SEZON ESTIVAL 

Aeroportul internațional Constanța - Mihail Kogălniceanu 
este gata să-și primească oaspeții

în acest prag de sezon estival, 
aeroportul internațional Constan
ța — Mihail Kogălniceanu, poarta 
aeriană către țările lumii a Litora
lului românesc, este pregătit mai 
bine decit oricind pentru a-și 
primi oaspeții. Toate compartimen
tele funcționate ale complexului 
angrenaj care asigură cel mai mo
dern și mai rapid .transport de pa
sageri spre stațiunile de pe malul 
Mării Negre au căpătat amprenta 
noului, a frumosului și a siguran
ței depline în operațiunile de tra
fic. Cu satisfacția unei activități 
finalizate, in care s-au depus gîn- 
dire, eforturi și bun gust, tinărul 
comandant al aeroportului, maio
rul Alexandru Bizdîc, ne prezintă 
noutățile în mod metodic, începind 
cu cele care sint evidente pentru 
oricare pasager care vine sau 
pleacă. Așadar, prima noutate o 
constituie insăși reamenajarea in
terioarelor și reorganizarea fluxu
lui de pasageri in cadrul clădirilor 
aerogării. Astfel, saloanele de pri
mire și de așteptare, restaurantele, 
bufetele și oficiile de desfacere a 
diferitelor produse din interior au 
fost amenajate cu gust și grijă 
maximă pentru confortul pasage
rilor. In același timp, prin reorga
nizarea fluxurilor de pasageri în 
4 linii distincte, de primiri și ple
cări, a crescut capacitatea de ser
vire de la 10 000 la 15 000 turiști In

24 ore. Totodată, se elimină aglo
merațiile din perioadele de virf, 
cînd aeroportul este solicitat de 
peste 3 000 pasageri pe oră. Au 
fost revizuite și pregătite în mod' 
exemplar mijloacele tehnice aero
portuare din dotare. De ase
menea, o atenție deosebită a 
fost acordată mijloacelor de pro
tecție a navigației aeriene, asigu- 
rindu-se deplina securitate a zbo- 
ruiâlor și menținerea in stare de 
disponibilitate a aeroportului în 
orice condiții meteorologice.

Noutăți sint și la operațiunile de 
pornire a avioanelor de pasageri 
de pe pistă. Astfel, clasicele „uzine 
pe roți", cum erau denumite ma
șinile uriașe de pornire a aerona
velor AN — 24 și IL — 18 care 
aveau un consum mare de car
buranți și aglomerau și ele spa
țiul de pe platformă, au fost în
locuite cu instalații electrice de 
pornire automată.

In fața aeroportului Constanta — 
Mihail Kogălniceanu au fost ame
najate și demarcate spații de par
care a autovehiculelor, s-au plan
tat pomi ornamentali și flori, mar
cajele și indicatoarele refăcute con
duc turiștii operativ spre toate des
tinațiile.

Așadar, aeroportul internațional 
Constanta — Mihail Kogălniceanu, 
pregătit la nivelul celor mai inalte 
exigențe, este gata să-și primească

oaspeții din țară șl de peste ho
tare, in orice condiții de timp șl 
cu orice tipuri de aeronave. Sub
liniind faptul că, de aici, TAROM 
organizează în sezonul estival le
gături sigure și rapide cu toate ca
pitalele și marile orașe ale Euro
pei, precum și curse interne cu 
15 orașe ale țării, cum ar fi ceia 
directe cu Bucureștiul, capitala 
țării, cu Timișoara, Caransebeș, 
Baia Mare, Suceava, Cluj-Napoca, 
Tirgu Mureș, Iași, Sibiu, Bacău și 
altele, notăm în același timp ma
rele număr de companii aeriene 
străine care apelează la serviciile 
acestei porți aeriene a țârii noas
tre în perioada de vară. Ca atare, 
în sezonul care se apropie, aero
portul internațional Constanta — 
Mihail Kogălniceanu va cunoaște 
încă o dată o activitate maximă, 
cu mii și mii de pasageri zilnic. 
Prezentindu-ne noutățile moder
nului aeroport, interlocutorul nos
tru ține să aducă și pe această cale 
mulțumirile colectivului din subor
dine, direcției de specialitate din 
Departamentul Aviației Civile, 
Centralei O.N.T. Litoral, tuturor 
întreprinderilor din județul Con
stanța pentru sprijinul acordat în 
pregătirile făcute în vederea nou
lui sezon estival.

George MIHAESCU 
corespondentul „Scinteii*

(Urmare din pag. I)
și in Pantelimon, In 
Drumul Taberei și In 
Băneasa, in Militari și 
in Balta Albă. Răsfoind, 
pentru realizarea acestui 
reportaj, presa din zorii 
revoluției noastre socialis
te, am întilnit un articol 
al unui arhitect, care afir
ma cu bucurie că, in sfir- 
șit, in socialism, un gind 
al luj — socotit, de toți a- 
cela cărorfa li l-a mărturi
sit; o utopie — orașul fără 
periferii avea șanse să se 
transforme In realitate. 
Omul se exprima, totuși, 
cu o anumită prudență — 
explicabilă dacă ținem 
cont de faptul că exploa
tatorilor Încă nu le fusese 
smulsă din miini puterea 
de către masele muncitoa
re conduse in luptă de 
partid. Era deci o îndrăz
neală de gind, intr-un 
București despre al cărui 
centru modem un ziarist 
al acelei perioade scria 
că-și ridică trufaș spre cer 
blockhausurile — cum 
erau numite In epocă clă
dirile Înalte — in timp ce 
maghernițele periferiei se 
scufundă tot mai mult in 
pămînt.

Memoria orașului este 
memoria oamenilor...

Iși amintea vîrstnicul 
forjor despre acel neuitat 
moment al lui 1 Mai 1939, 
zi de luptă muncitorească 
Înscrisă cu litere de aur in 
cronica țării. Un oraș în
treg ridicat la luptă ; zeci 
de mii de cetățeni ai Ca
pitalei, mobilizați de 
partid, pentru a-și expri
ma puternic, printr-o 
grandioasă demonstrație, 
hotărirea de a bara calea 
fascismului care amenința 
pacea lumii, integritatea 
țării. La chemările pasio
nate, înflăcărate, ale parti
dului, in uriașa lui muncă 
de coordonare și organiza
re a acestei, acțiuni de 
front unit muncitoresc, 
desfășurată in asprele con
diții ale ilegalității, își a- 
ducea contribuția esențială 
bogata experiență de luptă 
revoluționară a tînărului 
comunist Nicolae Ceaușescu, 
discernămîntui lui politic 
de activist de frunte al 
partidului. Intransigența sa 
de militant antifascist, 
neînfricat, patriotismul său 
fierbinte și devotamentul 
nemărginit față de realiza
rea obiectivelor tactice și 
strategice ale comuniștilor. 
„Scînteia" ilegală scria, in 
numărul său apărut după 
demonstrație : „1 Mal. Di
mineața, ora 9. Pe Calea 
Călărași și străzile vecine 
grupuri de cetățeni gră
besc spre sala Tomis... 
Toată poliția Capitalei e 
pusă tn picioare pentru a 
împiedica sărbătorirea In- 
tîiului de Mai ca zi de 
luptă a clasei muncitoa
re... Muncitorii comuniști 
și social-democrați con- 
știenți au știut Insă să mo
bilizeze masele muncitoa
re (...) la lupta contra fas
cismului și a guvernului 
de dictatură regală, pentru 
apărarea independentei na
ționale a țării, contra a- 
gresorilor fasciști, pentru 
cele mai arzătoare reven
dicări ale maselor"...

Refac, cu gindul, traseul 
zecilor și zecilor de mii de 
demonstranți porniți din 
toate colțurile București
lor în acea dimineață de 
Mai muncitoresc. Mă o- 
presc cîteva clipe în uria
șul oval al Pieței Romane 
de azi. E ora de mijloc a 
zilei. Circulație strinsă, 
ordonat dirijată de faruri
le semafoarelor. Un soare

generos Iși sparge razele 
de betonul lustruit. Aici, 
ca In atîtea alte locuri. In 
acea zi a răsunat glasul a- 
devărat al istoriei ; aici, ca 
in atîtea alte locuri din 
București, tn acea zi da 
luptă muncitorească se 
punea o piatră trainică la 
temelia timptilui de azi. 
Organizatorul luptelor de 
atunci și al luptelor care 
au urmat — partidul — 
construia tenace, cu pro
fundă viziune științifică, 
revoluționară, pentru pre
zentul nostru socialist. A- 
cestor locuri Ie-a construit 
nouă Istorie. Bucureștii, ei 
înșiși, sînt ctitorie nouă a 
acestui timp.

Memoria orașului este 
memoria oamenilor...

Răsfoiesc carnetul de 
note și reconstitui, de pil
dă, întîlnirea cu Gheorghe 
Nicolae, muncitor la uzina 
„Vulcan". Trebuie să pre
cizez — este vorba de 
noua uzină „Vulcan", din 
Berceni, extinderea celei 
vechi, care a rămas la ca
pătul Căii Rahova, reînti- 
nerită și ea in întregime. 
O uzină complet nouă, 
aici, la Berceni. mult mai 
mare decit cea veche, ocu- 
pînd loc de frunte pe noua

— unul cuprins Între Pia
ța Sudului, șoseaua Ber
ceni, șoseaua Olteniței ; 
alături de acesta, marele 
cartier Berceni-Sud și Pia
ța Sudului, cu așezarea ei 
circulară vegheată de ma
sive construcții edilitare 
încă aflate în modelare. 
Cu conturul precis trasat, 
din Piața Sudului se des
prinde noul bulevard al 
Văcăreștilor, ca o uriașă 
rază citadină țintind spre 
Dîmbovița, acolo unde, pe 
cheiul de piatră, se ridică 
halele uzinei „Timpuri 
Noi".

Memoria orașului este 
memoria oamenilor...

Pe platforma industrială 
„23 August" sau pe cea a 
electronicii de la Pipera 
pe platforma industrială a 
constructorilor de avioane 
sau pe cea a constructori
lor de mașini din Militari ; 
pe platforma industrială a 
„Semănătoarei" sau pe cea 
a chimiei din Dudeștl mă 
intîlnesc cu oamenii ora
șului, cu cei care-i dau 
viață, și forță, și frumusețe. 
Iși amintesc, și-mi amin
tesc și eu, cum arătau, cu 
nici două decenii în urmă, 
vechile cartiere ale Colen- 
tinei și ale Pantelimonu-

MEMORIA ORAȘULUI

platformă industrială a 
sudului Capitalei, alături 
de tot atît de moderna în
treprindere de mașini gre
le București. Discuția s-a 
concentrat in jurul pro
blemelor de producție, al 
preocupărilor privind pro
movarea de noi tehnolo
gii in domeniul sudurii 
pentru marile și comple
xele cazane energetice, 
care se fabrică aici și se 
montează la izvoarele de 
energie din țară și din 
străinătate. „S-a început 
construcția uzinei nu cu 
mulți ani in urmă — po
vestea el. îmi amintesc cu 
emoție de clipa aceea. Era 
un cîmp gol, era toamnă 
și ploua, și noi, cel ve- 
niți de Ia uzina veche, am 
dat o mină de ajutor con
structorilor, să grăbim ri
dicarea halelor. Era noroi, 
era greu, visam alei de as
falt, visam hale acoperite, 
utilaje in funcțiune. Visul 
l-am plămădit cu mîinile 
noastre. Iată-1 1 Uzina I 
Apoi, tot cu noi s-a Înce
put construcția valului de 
case, de blocuri de locuin
țe, de cămine muncitorești. 
Și vecinii noștri, de la 
I.M.G.B., au fost împreu
nă cu noi, umăr la umăr. 
Bulevardul Metalurgiei și 
șoseaua Berceni poartă și 
semnătura noastră. Un 
nou oraș, aici, unde nu era 
aproape nimic, unde ma
halaua Bercenilor de-abia 
se zărea deasupra pămîn- 
tului"...

Metroul mă duce acum. 
In citeva minute, pină la 
platforma Bercenilor. 11 
voi tntîlni din nou pe 
Gheorghe Nicolae și apoi 
voi relua, de acolo, drumul 
pe jos, apropiindu-mă de 
„valul de case", cum II nu
mise Interlocutorul meu. 
Un oraș în toată puterea 
cuvîntului, gravitind în ju
rul platformei sudice a 
construcțiilor de mașini 
bucureștene. Un oraș cu 
peste 200 de mii de locui
tori. In structura acestui 
oraș din zonele de sud ale 
Bucureștilor trebuie să 
distingem, tn fapt, mai 
multe jartiere cu totul noi

lui — aglomerații de ma
ghernițe, înecate, vara, in 
praf, toamna în noroaie. 
Sint, astăzi, la porțile de 
est ale orașului, în locul 
umilelor mahalale, moder
ne ansambluri citadine, cu 
largi bulevarde și impu
nătoare dotări social-cul
turale demne de Capitala 
unei Românii socialiste în
floritoare ; iși amintesc și 
îmi amintesc și eu de in
trările dinspre vest ale 
orașului, cu aceleași car
tiere modeste, cu străzi 
desfundate, cu case im
provizate din paiantă sau 
din cărămidă de pămînt, 
reproducând parcă în plin 
secol XX vechiul Pod al 
Calicilor ; iși amintesc, 
și-mi amintesc și eu, 
gropile lui Lăptaru, din 
Giulești, Crîngașiul și Ciu
relul, și... Micul Paris 
— replică amară șl ustu
rătoare la titulatura de 
Micul Paris atribuită 
Bucureștilor, In perioada 
dintre cele două războaie 
mondiale, pentru înșelă
toarea lui strălucire din 
centru. Și Crîngașiul, și 
Giuleștiul, și... Micul Paris 
6înt astăzi un model de 
urbanism modern, zone 
rezidențiale muncitorești, 
de o robustă frumusețe.

Pînă cu două decenii In 
urmă Bucureștii încă mai 
ofereau imaginea unui 
oraș cu un centru încon
jurat de numeroase cartie
re, dintre care doar citeva 
începuseră să se desprin
dă ca embleme noi urba
nistice, apărute în anii 
socialismului sau tn curs 
de apariție în pragul celui 
de-al IX-lea Congres al 
partidului — Drumul Ta
berei (parțial), Floreasca 
sau Titanul (incă destul de 
singuratic) sau Giuleștiul 
(doar cu un nucleu de 
construcții noi ridicate 
de-a lungul bulevardului 
Constructorilor). Sînt anii 
cînd se declanșează, im
presionant, impetuos dez
voltarea industrială multi
laterală a țării, anii de 
după cel de-al IX-lea Con
gres al partidului, cînd și

Bucureștii și-au moderni
zat și extins rapid vechile 
întreprinderi, anii In care 
au fost amplasate zeci și 
zeci de noi întreprinderi 
grupate in mari și com
plexe platforme industria
le, rod al amplului pro
gram, inițiat de secretarul 
general' al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
de dezvoltare accelerată a 
întregii țări. Aceasta a În
semnat și pentru București 
zeci și zeci de mii de noi 
locuri de muncă pentru 
zeci șl zeci de mii de des
tine umane cărora Ii s-au 
deschis generos largi posi
bilități de împlinire, ca o- 
rizont profesional și so
cial-cultural. Ca urmare, 
in apropierea marilor plat
forme industriale, a înce
put construirea noilor car
tiere de locuințe, au fost 
create și lărgite mereu 
alte zone de agrement. Di
namismul dezvoltării in
dustriale, din ce în ce mai 
intensiv, din anii aceștia, a 
imprimat, cum era firesc, 
un dinamism asemănător 
în dezvoltarea tuturor sec
toarelor vieții citadine.

București, monumental 
edificiu urban, din temelii 
reîntinerit în numai două 
decenii, așa cum, în acest 
răstimp, a întinerit întrea
ga țară. Un imens, cloco
titor șantier în care per
manent a fost și este pre
zent secretarul general al 
partidului, consultindu-se 
cu constructorii și proiec- 
tanții, cu toți cetățenii Ca
pitalei in numeroasele sale 
dialoguri de lucru, impri- 
mînd muncii constructori
lor orașului acea viziune 
creatoare, novatoare care 
situează Bucureștii, inima 
vie a țării, de pe acum, în 
rindul celor mai moderne 
metropole ale lumii. Un 
oraș de peste 60 de ori mai 
puternic, prin industria 
sa de nivel mondial, decit 
era în anul de virf al dez
voltării sate din perioada 
capitalistă ; un oraș de pe 
acum fără periferii, al că
rui centru, altădată cu 
faimă egală cu a centre
lor urbane din apusul Eu
ropei, este în plină remo- 
delare pentru a corespun
de sub aspect estetic, al 
echipării tehnice, al armo
niei urbanistice „orașelor" 
care gravitează în jurul 
modernelor platforme in
dustriale ; un oraș care-și 
va adăuga la zestrea sa 
edilitară, în cel de-al 8-lea 
cincinal al României so
cialiste, încă 150 de mii de 
noi apartamente, t pregă- 
tindu-se asiduu, tĂtodată, 
prin complexele lucrări de 
reamenajare a întregului 
traseu al Dîmboviței să de
vină port la Dunăre și la 
Mare. Toate acestea, tn a- 
cest cincinal în care În
treaga sa industrie va fi 
modernizată și mai profund, 
in toate structurile ei, du- 
blîndu-și rodnicia prin 
dezvoltarea ramurilor ei 
de virf — electronica, mi
croelectronica, mecanica 
fină, construcțiile de utilaj 
nuclear — prin mecanizare 
complexă și automatizare. 
Cite capitale din lume își 
pot permite astfel de pro
iecte grandioase, cuteză
toare, cite le pot pune în 
aplicare în fragmente de 
timp atît de scurte ? De 
pe urma generațiilor' ac
tuale, prin munca și crea
ția lor, vor rămine reali
zări de referință pentru a- 
cest timp al marilor îm
pliniri socialiste și comu
niste.

București, mîndră ctito
rie între ctitoriile țării în 
Epoca Nicolae Ceaușescu I
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1921 UN DRUM DE GLORIOASĂ ISTORIE, O OPERĂ INTRATĂ ÎN ISTORIE

ZI DE LUPTĂ REVOLUȚIONARĂ, 
ZI DE IZBlNDĂ 

A CLASEI MUNCITOARE
„Privite în timp, manifestările muncitorești prilejuite an de an in țara noastră de 

sărbătorirea zilei de 1 Mai jalonează însăși istoria bogată și eroică a proletariatului 
român, drumul pe care l-a străbătut, de la începuturile organizării sale, pină la victoria 
revoluției socialiste și edificarea cu succes a noii orînduiri în România. Obiectivele po
litice și lozincile sub semnul cărora s-a desfășurat la noi, an de an, sărbătorirea zilei 
de 1 Mai au relevat rolul istoric al clasei muncitoare în unirea forțelor înaintate ale 
societății în lupta pentru libertate, democrație, independență și suveranitate națională, 
pentru progresul economico-social al patriei".

NICOLAE CEAUȘESCU

Din vremi imemoriale, începutul de mai a fost săr
bătorit ca semn al biruinței primăverii, al renașterii 
naturii. De 96 de ani. prima zi din calendarul lunii mai 
și-a adăugat înțelesuri și semnificații noi, devenind o 
zi de speranță, de acțiune revoluționară a clasei mun
citoare. Impunerea ei. incepînd cu anul 1890. in șiragul 
celor mai prețuite sărbători, sublinia simbolic insuși 
rolul hotăritor dobindit de muncitorime in viața socie
tății, in edificarea unui viitor mai bun.

De la începuturi, sărbătorirea Zilei Muncii la 1 Mai 
a însemnat, o autentică trecere in revistă a forțelor, 
mereu sporite, ale clasei muncitoare, a nivelului, me
reu mai ridicat, al conștiinței de șine a acesteia, iar 
prin aceasta a intărit încrederea in biruința cauzei 
sale, a idealurilor socialismului și comunismului. An 
după an, iniiia zi a lui Florar a proclamat marile aspi
rații și cerințe ale clasei muncitoare, ale întregului 
popor, a evidențiat statutul său de forță însărcinată de 
istorie cu misiunea de a sta in fruntea luptei pentru 
înlăturarea orinduirii intemeiate pe exploatare și asu
prire, pentru construirea societății noi, socialiste.

Clasa muncitoare, întregul nostru popor rememorează 
cu firești simțăminte de mindrie îndelungata istorie a

sărbătoririi zilei de l Mai In România. Firești, intrucît 
oamenii muncii din țara noastră au sărbătorit Ziua 
Muncii încă din momentul instituirii sale ca zi dd luptă 
proletară, ca zi de solidaritate a celor ce muncesc de 
pretutindeni. Firești, deoarece, in cronica luptei revo
luționare din România, ziua de 1 Mai s-a înscris mereu 
cu majuscule, prin hotărirea și abnegația probate de 
muncitori, prin puternicul spirit militant, de luptă re
voluționară. ce a fost imprimat mereu acestei zile, pen
tru că pe flamurile de luptă, fluturind deasupra mul
țimilor muncitoare desfășurate in prima zi de Mai, au 
fost prezente mereu idealurile libertății și dreptății 
sociale strins îngemănate cu cele ale independenței și 
unității naționale.

Firești, pentru că, în anii socialismului, cu deosebire 
in măreața epocă inaugurată de Congresul al IX-lea al 
partidului, de cind in fruntea partidului se află tovară
șul Nicolae Ceaușescu, sărbătoarea muncii a dat cu pu
tere glas uriașei energii și capacități creatoare ale cla
sei noastre muncitoare, rolului său hotăritor în dez
voltarea economico-socială a țării, in asigurarea ascen
siunii ei necontenite spre culmile progresului și civili

zației socialiste, patriotismului fierbinte și inaltei sale 
răspunderi față de prezentul și viitorul patriei. Tot
odată, sărbătoarea muncii din răstimpul ultimelor două 
decenii a evidențiat treptele tot mai inalte urcate de 
poporul nostru, marile sale împliniri, ilustrind astfel 
cu strălucire măreția unei epoci in care s-a străbătut 
un drum lung, jalonat de realizări fără precedent in 
toate domeniile construcției socialiste, înfăptuiri care 
au propulsat România pe orizonturile unei civilizații 
noi, superioare, pe măsura aspirațiilor poporului, a 
marelui său potențial de creație, a vastelor sale resurse 
de energie și putere de muncă.

Cronica sărbătoririi zilei de 1 Mai în România este, 
în fond, istoria a aproape o sută de ani din existența 
clasei noastre muncitoare, o istorie de eroică luptă re
voluționară, de statornicie și atașament sub flamura 
idealului socialist, de hotărită afirmare a marilor sale 
energii creatoare in slujba marilor comandamente so
ciale ale fiecărei epoci. Pe traiectul acestor aproape o 
sută de ani. ne propunem să poposim asupra cîtorva 
momente semnificative din marele hronic al sărbă
toririi zilei de 1 Mai in România.

Primul 1 Mai liber
1 Mai 1945 a intrat in istorie ca primul 

Intîi Mai liber. Capitala, țara întreagă l-au 
sărbătorit cu firești simțăminte de mindrie 
patriotică, cu încredere și optimism. Căci 
pe făgașul inaugurat la 23 August 1944 
poporul român, obținuse însemnate victo
rii : instaurarea primului guvern revoluțio-

atunci noi izbinzi, și mai mărețe, spre a 
asigura făurirea unei Românii noi. demo
cratice, socialiste, libere și suverane.

Iar sărbătorirea Zilei Muncii din anii 
noului ev al țării a arătat că profund în
dreptățite erau asemenea sentimente, căci 
în fiecare an care a urmat, de 1 Mai, po-

1 Mai 1945 — primul 1 Mai liber

„Partidul muncitorilor — puternic, plin 
de voința de a lucra și a lupta"

Așadar, muncitorii din țara noastră au 
sărbătorit pentru intiia oară Ziua Muncii, 
in anul 1890. La București (dar și în alte 
centre industriale, de o parte și de alta a 
Carpaților. prilejuind astfel desfășurarea 
celei dinții acțiuni muncitorești la scara în
tregii țări), mii de oameni ai muncii au 
demonstrat pe străzi : fluturau deasupra 
mulțimilor roșii steaguri, se înălțau pan-

1 Mai 1890. Desen de A. Jrquidi

carte, se intonau cintece revoluționare. 
Două sint înțelesurile, dintre multe al-, 
tele, pe care le reținem din desfășurarea 
acelei prime sărbători de 1 Mai. înainte de 
toate, acela că mișcarea muncitorească si 
socialistă constituia deja o prezență dis
tinctă in viața țării, lupta sa avind un larg 
ecou în conștiința populară.'Sau, cum scria 
la scurtă vreme ziarul „Munca", „partidul 
muncitorilor există, că este puternic, plin 
de viață si de voință de -a lucra și ă lupta", 
„că partidul muncitorilor are temeinice 
baze șî adinei rădăcini împlintăie iii inima 
popbrului". Cel ue-af doilea irițelbs. relie
fat in coloanele aceluiași ziar, constă in 
faptul că prima zi .a lunii mai a reafirmat 
puternicul spirit de solidaritate internațio
nală ce-i însuflețea pe muncitorii români. 
„a arătat că lucrătorul român se simte 
frate cu lucrătorii din toate celelalte părți 
ale lumii, că in el ca și in dinșii bate 
o inimă caldă și se zbate un suflet arză
tor pentru aducerea pe pămint a dreptății 
și a frăției".

Sint înțelesuri pe care Ziua Muncii din 
anii care au urmat le va confirma cu pu
tere. Astfel, 1 Mai 1893 a fost sărbătorit 
in condițiile in care clasa muncitoare avea 
in fruntea sa un stat maior marxist, făurit 
chiar in acea istorică primăvară. Partidul 
SociaJ-Democrat al Muncitorilor din Româ
nia : sub conducerea sa manifestațiile de 
1 Mai au devenit ..tot mai strălucitoare", 
pe flamurile de luptă sub care — la 
1 Mai — s-au aflat mereu mai nume

o ocazie de a-și manifesta și oțeli spiritul 
revoluționar, de a dovedi o dată mai mult, 
cum relata același ziar, că „clasei munci
toare din fabrici, uzine și ogoare soarele 
și idealul comunismului ii încălzesc sufle
tele. mingile suferințele și-i dau puterea 
morală de a duce pină la capăt lupta pen
tru sfărîmarea lanțurilor ce încătușează 
dreptatea".,

Acum, in preajma aniversării a 65 de 
ani de la făurirea- partidului nostru comu
nist. dobindește o semnificație aparte fap
tul că sărbătorirea zilei de 1 Mai 1921 a dat 
glas convingerii muncitorimii noastre că 
lupta sa pentru ca România nouă de atunci 
să devină România socialistă de miine va

fi încununată de izbîndă numai prin strin- 
gerea intr-un unic mănunchi a tuturor for
țelor muncitorești ale țării reîntregite, prin 
făurirea partidului comunist, a cărui acti
vitate să se întemeieze pe principii, obiec
tive și mijloace revoluționare de acțiune, 
pe lupta și munca unor militanți încercați, 
conștienți de rolul lor, capabili să conducă 
in orice condiții lupta maselor largi popu
lare. Cu îndreptățire s-a spus că însufle
țită adeziune Ia ideea făuririi partidului 
comunist, exprimată în modalități diverse 
la. 1. Mai 1921, a fost un vot care a anti
cipat istorica hotărîre a Congresului din 
8—12 mai 1921 de transformare a partidului 
socialist în partidul comunist.

nar-democratic, din istoria țării ; la 
trupul patriei fusese reunită vatra de pă
mint strămoșesc a Transilvaniei de nord- 
est, răpită României prin nedreptul dictat 
de la Viena ; fusese legiferată reforma 
agrară ; se purta o amplă bătălie pentru 
refacerea economică a țării ; pe front 
ostașii români se acopereau de glorie ne
pieritoare in lupta pentru zdrobirea hidrei 
fasciste. Mindru de asemenea înfăptuiri, 
realizate intr-o perioadă scurtă de timp, 
poporul român a sărbătorit 1 Mai 1945 „cu 
fata spre viitor", cum au scris publicațiile 
epocii, convins că are în sine „și număr și 
putere" spre a adăuga Împlinirilor de pină

porul român a raportat bilanțuri de muncă 
mereu mai bogate, realizări social-econo- 
mice tot mai importante, înfăptuiri politice 
de anvergură. în 1948 — la 1 Mai s-a
demonstrat sub semnul Republicii, instau
rate cu cîteva luni in urmă ; în 1949 — 
oamenii muncii au manifestat ca singuri 
stăpini ai mijloacelor de producție, națio
nalizate la 11 iunie 1948 ; în 1950 — 1 Mai 
a găsit tara angajată pe drumul coopera
tivizării agriculturii. Cronica zilei de 1 Mai 
a devenit apoi, an de an, tot mai amplă, 
așa cum mai. puterniSă era însăși țara, așa 
cum mai rodnici erau fiecare dintre anii 
timpului socialist al țării.

„Epoca Nicolae Ceaușescu" — timpul
mărețelor împliniri socialiste

1 Mai 1905. Desen apărut în „România 
muncitoare"

roși oameni ai muncii fiind gravate cele 
mai inalte aspirații muncitorești, cele mai 
vii dintre vrerile și simțămintele poporuluj. 
Dădea expresie acestei realități ziarul so
cialist „Lumea nouă", care nota la 21 apri
lie 1898 — cind numai la București au 
demonstrat circa 20 000 de oameni — : 
„Manifestația de astăzi, pe lingă însemnă
tatea politică și economică, mai are și una 
morală și poate tocmai- aceasta e cea mat 
înălțătoare și mai inflăcărutoare. ea e ex
presia puternică a năzuințelor tuturora 
către o viată mal liberă și mai omenească". 
Năzuințe vizînd. deopotrivă, emanciparea 
socială a muncitorilor, țăranilor, a tpturor 
celor ce muncesc, dar si asigurarea liber
tății și unității naționale a poporului nos
tru. Astfel, sărbătorind ziua de 1 Mai. 
muncitorimea ținea să 
tariatul. apărătorul 
nu poate să nu 
acestei libertăți 
fiecare are dreptul de

Astfel, sărbătorind ziua de 1 
afirme că „prole- 

tuturor libertăților, 
ia apărarea și a 

elementare, că 
a vorbi in limba sa".

că socialiștii români se considerau „cam
pionii cei mai înfocați ai dreptului unei 
nații de a se dezvolta independentă si 
liberă in' marginile sale etnice".

în toți acei ani. cu exemplară consec
vență. clasa muncitoare a ințeles că ziua ’ 
de 1 Mai. cum scria publicația ..România 
muncitoare" din 22—29 aprilie 1907. „în
seamnă inca voința fermă a clasei munci
toare de a lucra pe toate căile' pentru 
păstrarea păcii intre popoare, căci războa
iele și certurile diplomatice se fac tot pe 
spinarea celor multi și suferinzi, pe spi
narea apăsaților care sint împiedicați astfel 
in acțiunea lor de dezrobire".

„0 putere ce va schimba 
înfățișarea țării"

Făurirea statului național unitar român 
a consacrat nu numai un ideal ce venea 
din ădincuri de istorie, ci și intărirea. con
solidarea puterilor clasei muncitoare, 
a forțelor revoluționare din țara noastră. 
Sărbătorirea zilei de 1 Mai in tara reîn
tregită — pentru care clasa muncitoare 
militase incâ de Ia inteputurile sale și la 
a cărei realizare avusese o importantă con
tribuție — a subliniat cu putere adeziunea 
fermă și deplină a muncitorimii noastre 
la o patrie unică, libera și independentă, 
și, mai ales, hotărirea sa de a lupta pen
tru ridicarea stării materiale și politice 
a celor mulți ce alcătuiau temelia țării, 
asigurind astfel intărirea edificiului natio
nal. consolidarea statului național unitar. 
Faptul â fost ilustrat, intre altele, și de 
amploarea uriașă a demonstrațiilot de 
1 Mai din anii 1919—1920, ani în care, așa 
cum sublinia ziarul „Socialismul", s-a ară
tat că — prin numărul și tăria rindurilor 
ei organizate — clasa muncitoare era 
„o puternică forță de care va trebui să se 
țină seama (...), o putere care miine va 
schimba înfățișarea țării", regenerînd-o

prin, forțele trezite de partidul clasei mun
citoare „din adâncurile populare".

Ziua de 1 Mai 1920 a consemnat cea mai 
amplă desfășurare de forțe din istoria de 
pină atunci a clasei muncitoare. Au de
monstrat atunci, numai în București, circa 
optzeci de mii de oameni, iar in întreaga 
țară aproape o jumătate de milion. Ace
eași zi a consemnat, totodată, o amplă 
mișcare de contestare la scară națională 
a nedreptelor rinduieli politice ale epocii, 
căci in acea zi muncitorii „au manifestat 
și și-au afirmat dreptul de a se bucura de 
produsul muncii lor și a. hotărî singuri de 
ceea ce ei produc (...). Nu mai era vorba 
de cereri minimale, ci erau cereri radicale 
de a înlocui prin socializare proprietatea 
individuală a mijloacelor de producție Ș« 
trecerea puterii politice din mina minori
tății burgheze in mina (...) poporului". 
(„Socialismul", din 1 Mai 1921).

Avind in vedere puternicul caracter re
voluționar imprimat zilei de 1 Mai 1920. 
autoritățile n-au îngăduit în anul următor 
decît întruniri de sală și serbări cimpe- 
nești. Cu toate acestea, ele au reprezentat

Demonstrația de la 1 Mai 1920 - București

„Partidul comunist — pe pozițiile 
cele mai inaintate ale luptei"

Mărturiile documentare ale vremii atestă 
faptul că in perioada care a urmat făuririi 
partidului, sărbătorirea zilei de 1 Mai a 
fost marcată de un puternic spirit revolu
ționar, de afirmarea deschisă a împotrivirii 
clasei muncitoare față de nedreptele alcă
tuiri social-politice ale vremii. Era rezul
tatul nemijlocit al muncii politico-organi- 
zatorice desfășurate de comuniști, care au 
dat un înțeles superior acestei sărbători 
muncitorești. Ziua Muncii, subliniau ei, 
„reamintește cu vigoare că deasupra mă
runtelor griji zilnice muncitorul e dator să 
nu uite marea lui datorie de luptător al 
cauzei proletare (...). In locul perspectivei 
și preocupării de atelier, ziua de l Mai 
deschide muncitorilor largi orizonturi. îi 
face să înțeleagă ce putere formidabilă 
constituie numărul lor covârșitor dacă este 
însuflețit de conștiința de clasă".

Dovedind admirabilă energie, putere de 
muncă, dirzenie și abnegație revoluționară, 
comuniștii s-au aflat mereu in fruntea 
acțiunilor desfășurate de 1 Mai, imprimin- 
du-le un puternic spirit combativ. Se ilus
tra astfel și in acest cadru angajamentul, 
publicat de ziarul „Tineretul socialist". 
Ia 1 Mai 1924 — adevărat legămînt in fața 
istoriei al militanților partidului nostru : 
..Partidul comunist a stat întotdeauna și va 
sta pină la capăt in fruntea clasei munci
toare. el a rămas și va rămâne pe pozițiile 
cele mai inaintate ale luptei de clasă pen
tru a apăra cu sîngele luptătorilor săi in
teresele clasei muncitoare de la orașe și 
sate".

O deosebită însemnătate au dobindit 
manifestațiile de 1 Mai pentru realizarea 
unității de acțiune muncitorească, ai cărei 
promotori statornici au fost militanții 
partidului comunist, care s-au întîlnit. in 
acest cadru, pe aceeași platformă cu o sea
mă de militanți ai celorlalte’ partide mun
citorești. „Ziua de 1 Mai să fie o uriașă 
manifestație a voinței de unitate in 
luptă, să fie o uriașă înfăptuire a frontului 
unic, așa cum a fost în luptele din februa
rie trecut" — îndemnau comuniștii în 1933. 
Un apel, o chemare căreia atunci cind i s-a 
dat viață a imprimat demonstrației de 
1 Mai un caracter grandios, impunător, un 
puternic spirit revoluționar. Așa cum s-a 
intimplat la 1 Mai 1936; așa cum s-a întîm- 
plat, mai ales, la 1 Mai 1939. Activitatea ho-

tățitoare a tovarășului Nicolae Ceausescu in 
pregătirea și desfășurarea manifestației de 
la 1 Mai 1939 venea să adauge o nouă pa
gină de lumină intr-o viață exemplară, 
consacrată poporului, partidului comunist.

Un rol de seamă in organizarea demon
strației de la 1 . Mai 1939 a avut tovarășa 
Elena Ceaușescu, care, alături de alți mili
tanți ai mișcării revoluționare de tineret, 
a adus o contribuție însemnată la mobili
zarea tineretului antifascist, la imprimarea 
unui puternic spirit de luptă revoluționară 
demonstrației de la 1 Mai 1939. (In ziarul 
de ieri s-a publicat pagina „1 Mai 1939, 
măreață zi de luptă pentru cauza clasei 
muncitoare, a libertății patriei").

Asemenea mărețe acțiuni revoluționare 
au dat expresie înaltei răspunderi a mun
citorimii noastre față de destinele poporu
lui român, față de soarta omenirii ; ele au 
ilustrat cu deosebită putere militantismul 
revoluționar, spiritul de solidaritate inter
națională . ce anima clasa noastră munci
toare, s-au constituit intr-o vibrantă che
mare la luptă hotărită împotriva fascismu
lui, la acțiune unită a clasei muncitoare, 
a tuturor forțelor progresiste de pretutin
deni, a popoarelor împotriva războiului, 
pentru salvgardarea păcii.

Marile acțiuni muncitorești de la 1 Mai 
1939 sint, prin mesajul lor, prin pu
ternica vibrație patriotică, momente me
morabile in istoria partidului, a clasei 
muncitoare, a poporului român, acțiuni 
revoluționare cu profund ecou in epocă, și, 
deopotrivă, cu semnificații mai actuale ca 
oricind în prezent, cind se impun mobili
zarea și'unirea tuturor forțelor progresiste 
din lume, a popoarelor în vederea împie
dicării reînvierii fascismului, denunțării 
neofascismului, opririi cursului nefast al 
evenimentelor spre confruntare și - con
flict, al stopării cursei înarmărilor, al 
înlăturării pericolului unei conflagrații 
nucleare nimicitoare.

Uriașa însemnătate a unității muncito
rești s-a ilustrat pregnant in primăvara 
grea a anului 1944, cind pe temelia Fron
tului Unic Muncitoresc. încheiat intre parti
dul comunist și partidul social-democrat, 
s-a putut articula cea mai largă. coaliție 
de forțe politice din istoria de pînă atunci 
a tării, s-a închegat practic unitatea de 
luptă a întregului nostru popor, ceea ce a 
asigurat victoria eroicei insurecții națio
nale din August 1944.

în cronica sărbătoririi Zilei Muncii in 
.tara noastră..cele, desfășurate . incepind cu 
anul istoricului Congres al IX-lea al parti
dului se- disting, prțn impresionantul buchet 
al Împlinirilor socialise, prin reflectarea 
mior direcții noi, superioare in care au 
fost orientate și canalizate marile energh 
constructive, uriașele puteri creatoare ale 
maselor — mărturie a capacității și forței 
de creație a unui popor liber, singur stăpin 
pe soarta sa. Raportul muncitoresc de 1 
Mai incorporează astfel, an de an. date 
statistice privind realizarea a noi și noi 
capacități productive, dovadă concludentă 
a preocupării statornice a partidului, a 
secretarului său general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru sporirea forței 
economice a țârii, pentru înnoirea și mo
dernizarea bazei tehnico-materiale, pentru 
continua creștere a avuției naționale. Bilan
țul muncitoresc de Ziua Muncii aduce noi 
mărturii de mare forță expresivă cu pri
vire la obiectivele ce angajează energiile, 
pasiunea creatoare, puterea de muncă, spi
ritul gospodăresc ale constructorilor de azi 
ai societății socialiste multilateral dezvol
tate : afirmarea puternică a factorilor ca
litativi ai creșterii economice, valorificarea 
superioară a potențialului nostru tehnic și 
urnan; a resurselor noastre materiale, ridi
carea calității și competitivității produselor 
românești, creșterea productivității muncii, 
realizarea unei eficiente economice superi
oare.

De Ziua Muncii, tara înfățișează cu min
drie patriotică alte și alte mărețe înfăp
tuiri in celelalte domenii ale construcției 
socialiste : știință, invățămint, cultură, acti
vitatea edilitar-gospodărească. Cu îndrep
tățire poporul își etalează noul său statut 
de singur stăpin al avuțiilor naționale, de 
făurar conștient al destinului său. de parti
cipant activ la elaborarea și înfăptuirea 
strategiilor de dezvoltare economico-socia
lă a țării, la conducerea întregii vieți po
litice a țării. De 1 Mai se dă glas, o dată 
mai mult, unui adevăr definitoriu pentru 
epoca pe care o trăim : unitatea strinsă a

noastră au dat o vie expresie sentiment 
taior de solidaritate internaționalistă ce îâ 
insuflețesc inima și .conștiința. Cu deo- 
„sebită putere •sna„il.ustrat>.hotărirea lor cisi 
a dezvolta; relațiile multilaterale cu toate 
țările socialiste — pornind de la adevărul 
că solidaritatea, unitatea și colaborarea 
dintre țările socialiste reprezintă un factor 
de importanță deosebită pentru conștruirea 
noii orînduiri in fiecare țară, pentru creș
terea prestigiului și forței socialismului in 
lume, pentru demonstrarea superiorității 
sale. Cu deosebită consecvență s-a dat glas 
voinței clasei muncitoare, a celorlalți oameni 
ai muncii din țara noastră de a extinde 
relațiile ' cu popoarele țărilor in Curs de 
dezvoltare, ale statelor nealiniate, cu toate 
popoarele iubitoare de colaborare și pace, 
cu forțele progresiste și democratice de pre
tutindeni. conlucrind activ pentru soluțio
narea constructivă a tuturor problemelor ce 
confruntă azi omenirea.

De 1 Mai, poporul român și-a exprimat 
mai limpede, mai adine crezul său de 
pace, de colaborare, de prietenie, mindru de 
a fi acționat în anii „Epocii Ceaușescu" Cu 
pilduitoare energie, cu neabătută consec
vență în consens cu voința și aspirațiile su
preme ale popoarelor. Mindru că prin toate 
acestea România socialistă și-a ciștigat prie
teni mai mulți ca oricind pe toate meridia
nele lumii, că prestigiul internațional al 
țării noastre a atins astăzi cele mai inalte 
dimensiuni din întreaga multimilenara 
noastră istorie.

...1 Mai 1986. Ziua Muncii .are loc în acest 
an în preajma strălucitului jubileu al Parti
dului. Comunist Român : 65 de ani de
glorioasă existență, de luptă eroică pentru 
binele și propășirea poporului,' pentru mă
reția României socialiste. Tocmai de 
aceea, în această zi sărbătorească, gin- 
durile și simțămintele cele mai alese ale 
întregii noastre națiuni se îndreaptă spre 
partidul nostru comunist. Ginduri și sim
țăminte izvorîte din convingerea că in isto
ria tării n-a existat nicicind un alt partid

București, 1 Mai 1973

întregii noastre națiuni în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășui 
Nicolae Ceaușescu — strălucit conducă
tor politic, revoluționar patriot înflăcărat, 
comunițt de aleasă omenie, personalita
te proeminentă a vieții internaționale con
temporane — voința poporului de a intări 
necontenit unitatea sa pentru că ea este 
izvorul forței sale, garanția că tot ceea 
ce cutezător își propune pentru anii ce vin 
va deveni realitate și țara, se va înălța 
mai mîndră în buchetul statelor lumii.

De Ziua Muncii. de-a lungul întregii 
perioade inaugurate de Congresul al IX- 
lea al partidului, oamenii muncii din tarar

care să fi făcut atita pentru fericirea po
porului. pentru progresul patriei, pentru 
libertatea și demnitatea națiunii. Ginduri și 
simțăminte" izvorite din hotărirea fermă de 
a urma neabătut partidul, pe strălucitul 
său conducător, marele fiu al poporului, al 
partidului. secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușesqu. de a îndeplini 
exemplar istoricele obiective stabilite de 
Congresul al XIII-Iea, pentru ca, înfăp
tuind în anii ce vin obiectivele mobiliza
toare ale noii sale etape de dezvoltare so
cialistă, țara să urce noi trepte pe drumul 
progresului multilateral, al făuririi civili
zației socialiste și comuniste. .
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DE FORMARE A OMULUI NOD
In concepția novatoare profund 

revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — afirmată in 
magistralele cuvîntări rostite la con
gresele și conferințele naționale ale 
partidului, la plenarele Comitetului 
Central, cit și in alte semnificative 
împrejurări din ultimele două de
cenii — făurirea societății socialiste 
constituie un proces complex care 
impune transformări profunde, ca
litative în toate sferele vieții so
ciale. Aceste transformări esențiale 
se regăsesc deopotrivă în dezvol
tarea forțelor de producție pe baza 
celor mai noi cuceriri ale științei și 
tehnicii, în perfecționarea relațiilor 
de producție, a întregii suprastruc
turi, politice și ideologice, in fău
rirea unei civilizații și culturi su
perioare, a unui om nou, cu o 
înaltă conștiință și o temeinică pre
gătire profesională și/culturală, cu 
un profil moral-politic înaintat. 
Apare limpede ideea că edificarea 
bazei tehnico-materiale, a bazei 
economice a noii orinduiri trebuie 
privită în strînsă legătură cu for
marea și dezvoltarea conștiinței so
cialiste a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii.

în evaluarea legăturii dialectice 
care există intre existența socială 
și conștiința socială — teză funda
mentală a concepției materialist-dia- 
Jectice și istorice — tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat rolul 
deosebit pe care îl au factorii su
biectivi, dezvoltarea conștiinței so
cialiste a maselor in edificarea noii 
orinduiri : „Transformind întreaga 
societate, dezvoltînd forțele de pro
ducție și perfecționind relațiile de 
producție, trebuie să ne preocupăm, 
în același timp, de transforma
rea omului, de formarea unui om 
nou cu o conștiință înaintată in 
fața căruia să stea in primul 
rind răspunderea față de societate, 
interesele societății, care să știe să 
îmbine interesele proprii cu cele ale 
colectivității, să fie gata să facă to
tul — și la nevoie să-și dea chiar 
viața — pentru interesele patriei, 
ale națiunii, ale socialismului și 
comunismului".

Din această subliniere se detașea
ză ideea importantă că o operă is
torică de asemenea complexitate 
cum este construirea socialismului 
și comunismului nu se realizează de 
la sine, ci presupune o profundă 
revoluție în conștiința oamenilor, in 
comportamentul și mentalitatea lor, 
în modul de gindire șr acțiune, în 
psihologia și deprinderile acestora, 
pentru a înlătura obiceiuri și men
talități înrădăcinate de orinduirile 
bazate pe exploatare. De aici se 
degajă o altă concluzie importantă : 
conștiința socialistă nu apare spon
tan, nu este reflexul automat al 
schimbărilor din viața materială a 
societății; ease clădește pe fondul 
acestor schimbări, se formează și se 
modelează constant prin acțiunea 
organizată și condusă nemijlocit, de 
partid, in cadrul unui proces . în
delungat și complex care presupune 
lupta neslăbită îthpotriVă Oricăror 
manifestări etico-spirituale înapo
iate, atît a celor moștenite de la 
vechea societate, cit și a celor ce 
reprezintă influențe ale lumii ca
pitaliste contemporane.

MUNCA POLITICO-EDUCATIVA 
— LATUKA esențiala a exer
citării ROLULUI CONDUCĂTOR 
AL PARTIDULUI ÎN SOCIETATE. 
Constituind o necesitate obiectivă 
în întreaga perioadă de construire 
a socialismului și comunismului, 
formarea omului nou, cu o perso
nalitate multilaterală, necesită des
fășurarea de către partid a unei in
tense și stăruitoare activități poli
tico-ideologice și educative. în 
această perspectivă, activitatea ideo
logică, munca politico-educativă re
prezintă una dintre laturile esen
țiale ale exercitării rolului politic 
conducător al partidului în socie
tate, în absolut toate celulele sale 
constitutive. în practica Partidului 
Comunist Român, acest rol se mate
rializează in conceperea fiecărei uni
tăți de producție, științifică, cultu
rală, de învățămint, din orice alt 
domeniu al activității economico- 
sociale, ca o cetate a educației re
voluționare, patriotice, de formare 
a militantului revoluționar.

De mare importanță pentru viabi
litatea muncii politico-ideologice și 
educative este relevarea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
consistenței opticilor triumfaliste, 
idilice despre socialism, care pot 
genera atît atitudini de pasivitate, 
de așteptare ca timpul să lucreze 
în favoarea noii orinduiri, cit și de 
dezorientare, in cazul confruntării 
cu eventuale dificultăți. Viața a do
vedit că pe măsura înaintării pe 
calea construcției socialiste se am
plifică și se adîncesc transformările 
revoluționare, apar probleme noi, și 
nu rareori dificile, care impun cu
noașterea mai adincă a mecanismu
lui vieții economico-sociale, o atitu
dine novatoare, receptivitate și crea-

Consultație la tema : Orientările 
de largă perspectivă ale Programu
lui ideologic adoptat de Congresul 
al XlII-lea și însemnătatea lor fun
damentală pentru activitatea teore
tică, ideologică, politică și educativă 
a Partidului Comunist Român.

cinema 

tivitate. competență, dăruire, spirit 
revoluționar. Desfășurarea unei te
meinice activități politico-ideologice 
și educative trebuie să-i ajute pe 
oameni să înțeleagă mai bine reali
tățile din țara noastră și din lume, 
să le asigure capacitatea de a se
siza și anticipa apariția unor fe
nomene noi, inclusiv a unor situații 
ce pot genera contradicții, să de
termine participarea lor la viața 
economico-socială, reflectată, înain
te de toate, in modul in care-și 
aduc contribuția la afirmarea spi
ritului autoconducerii muncitorești 
in intreprinderi și instituții, pretu
tindeni unde se făuresc bunurile 
materiale și spirituale.

întreaga activitate politico-educa
tivă de formare a conștiinței noi 
socialiste, desfășurată de partid, are 
coordonate riguros stabilite in Pro
gramul ideologic, adoptat la Plenara 
C.C. al P.C.R. din iunie 1982, și 
aprobat de Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1982. Con
gresul al XlII-lea și-a însușit pe 
deplin acest program, care, la 
propunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a devenit parte 
integrantă a Programului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

întreg cuprinsul Programului ideo
logic al partidului degajă ideea car
dinală că rolul activ al factorului 
conștient sporește pe măsura înain
tării țării in procesul făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, devenind o forță tot mai pu
ternică măsură să determine 

dezvoltarea continuă a bazei mate
riale a societății, perfecționarea re
lațiilor de producție, a organizării 
și conducerii întregii vieți sociale.

OBIECTIVE ȘI DIRECȚII PRIN
CIPALE ALE ACTIVITĂȚII IDEO
LOGICE ȘI POLITICO-EDUCATIVE 
ÎN ETAPA ACTUALA. Programul 
ideologic cuprinde orientări princi
piale, de largă perspectivă, din care 
decurg numeroase direcții și sarcini 
concrete de acțiune ce asigură ca
drul unitar de desfășurare a activi
tății teoretice, ideologice, politice și 
educative a partidului nostru. Prin 
întreg cuprinsul său, Programul 
ideologic degajă o cuprinzătoare 
strategie politică pentru realizarea 
unei concordanțe mai depline intre 
cele două laturi ale dezvoltării so
ciale — existența și; conștiința 1 so
cială, — pentru transformarea activi
tății politico-ideologice și educative 
într-o forță tot mai puternică de 
formare a omului nou și de mode
lare, pe această bază, a structurilor 
și relațiilor sociale. Astfel,' se va 
depăși acea stare de fapt pe care , o 
releva tovarășul Nicolae Ceaușescu 
cmd spunea .* * „asistăm la o anumită 
rămînere in urmă a activității teo
retice, ideologice, politico-educative, 
față de dezvoltarea forțelor de pro
ducție, față de schimbările în struc
tura socială și relațiile de produc
ție".

• Cunună de lauri — 9; 15; Explozia
— 11: 13; 17,15; 19,30 : PATRIA
(11 86 25)
• Ani eroici — 9; 15, Să mori rănit 
din dragoste de viață — 11; 13; 17,15; 
19,30 : SCALA (11 03 72)
• Cei mai frumoși 20 de ani — Epoca 
Nicolae Ceaușescu — 9; 15; Al pa
trulea gard lingă debarcader — 11; 
13; 17,15; 19,30: CAPITOL (36 29 17) 
0 Tineretul României socialiste — 9; 
15: Marele premiu — 11; 13; 17; 19 : 
LUMINA (14 74 16)
• „Ciclul de filme românești". Se
tea : BUCUREȘTI (15 61 54) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19
• „Zilele filmului istoric românesc".
Dacii: VICTORIA (16 28 79) — 9;
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20
0 Al patrulea gard lingă debarca
der : FAVORIT (45 31 70) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, MELODIA (11 13 49)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20
• Ciuleandra : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9: 11,30; 14: 16,30; 19 
0 Emisia continuă : FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15 13,30: 15,45; 18; 20
• Zidul: TIMPURI NOI (15 6110) - 
9; 11; 13; 15; 17; 19

Secretarul general al partidului a 
demonstrat convingător, in spiritul 
marxismului creator, că existența și 
conștiința socială se află intr-un ra
port de intercondiționare permanen
tă, dezvoltarea armonioasă a societă
ții implicind progresul concomitent 
al acestor laturi fundamentale ale 
vieții economico-sociale, care sint 
privite ca un tot unitar. Respingind 
tendințele de fetișizare a rămînerii 
în urmă a conștiinței și indemnind la 
intensificarea eforturilor educative, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a argu
mentat temeinic teza că nivelul exis
tenței sociale poate fi chiar devansat 
de conștiință, care poate deveni ast
fel o puternică pîrghie a progresu
lui nostru economico-social.

Desigur, este de neconceput o ac
tivitate politico-educativă eficientă, 
cu adine ecou în conștiința oameni
lor, fără a avea înscris pe frontispi
ciul său datoria primordială de a-i 
înarma cu principiile fundamentale 
ale politicii partidului, cu obiectivele 
și sarcinile ce revin fiecărui domeniu 
de activitate. în viziunea Programu
lui ideologic, una dintre direcțiile im
portante. în care trebuie orientată ac
tivitatea politico-ideologică și educa
tivă o constituie intensificarea preo.- 
cupărilor pentru înțelegerea de către 
toți oamenii muncii a fenomenelor 
economico-sociale, a acțiunii legilor 
dialecticii în dezvoltarea societății 
omenești, pentru studierea temeinică 
a modificărilor produse in societatea 
noastră ca rezultat al dezvoltării for
țelor de producție, a noii structuri 
sociale, cît și a noilor relații de pro
ducție. în acest cadru se dovedește, 
de asemenea, absolut necesară înțe
legerea esenței modului de producție 
socialist, a evoluției proprietății so
cialiste de stat și cooperatiste, a noi
lor probleme ce apar în sistemul de

• Program special pentru copii —- 
9: 11; 13; Mihail, cline de circ 15; 
17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Drumul oaselor : FEROVIAR 
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20
• Căsătorie cu repetiție : SALA 
MICA A PALATULUI - 17,15; 19,30
• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 :
EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11,15;
13,30: 15,45; 18; 20
• Clipa de răgaz: GRIVIȚA (17 08 58) 
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, AURORA 
(35 04 66) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Adela : BUZEȘȚI (50 43 58) — 14,30; 
16,30; 18,30
• Mihai Viteazul : FLAMURA 
(85 77 12) — 9; 12,15; 15,30; 19
0 Ultima noapte de dragoste : 
UNION (13 49 04) — 9; 12; 15; 18
• Avaria: LIRA (317171) — 15;
17; 19
0 Zbor periculos : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 15: 17; 19
• Declarație de dragoste: CIULEȘTI 
(17 55 46) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Din prea multă dragoste: COTRO- 
CENI (49 48 48) ~ 15: 17; 19
• Colierul de turcoaze : STUDIO
(59 53 15) — 9.30; 11,30: 13.30; 15,30:
17.30: 19,30, DACIA (50 35 94) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19. MUNCA (21 50 97) — 
15; 17: 19, FERENTARI (80 49 85) — 
15; 17; 19
0 Vară sentimentală : PACEA 
(71 30 85)“ — 15; 17; 19

repartiție și de muncă în înfăptuirea 
principiilor eticii și echității socia
liste.

Un alt obiectiv important al acti
vității politico-educative stabilit de 
Congresul al XlII-lea il reprezintă 
dezvoltarea patriotismului revoluțio
nar, a dragostei față de patrie, a răs
punderii și atașamentului față de 
popor, față de cuceririle sale revo
luționare, a hotărîrii de a lupta și 
munci pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, pen
tru apărarea cuceririlor revoluționa
re, a independenței și suveranității 
României.

înfăptuirea prevederilor economi
co-sociale stabilite de partid pentru 
acest cincinal și in perspectivă pină 
in anul 2000 impune eforturi sporite 
in ce privește introducerea progresu
lui tehnic, pentru modernizarea ra
dicală a producției în toate sectoarele 
economiei. creșterea productivității 
muncii, atingerea unui înalt grad de 
valorificare a tuturor resurselor de 
care dispunem. Racordarea dezvoltă
rii economiei noastre la înaltele exi
gențe pe care le generează actuala 
revoluție științifico-tehnicâ presupu
ne și înfăptuirea unei profunde re
voluții în gindirea oamenilor muncii. 
O asemeneâ revoluție își are repre
zentarea, înainte de orice, in ceea ce 
partidul nostru numește formarea 
conștiinței economice. Această con
știință se evidențiază prin atitudinea 
superioară față de muncă și față de 
avuția obștească, prin afirmarea unei 
inalte responsabilități față de modul 
în care sint valorificate resursele so
cietății, care este administrată

avuția națională. Rolul activ și trans
formator al gindirii și acțiunii revo
luționare este conceput de către 
partid ca o componentă definitorie 
a procesului de dezvoltare economi- 
co-socială multilaterală a patriei.

Intre obiectivele „la zi" ale muncii 
politico-educative partidul nostru în
scrie tși desfășurarea unei lupte in
transigente împotriva concepțiilor și 
mentalităților retrograde, mistice, 
obscurantiste, care deformează rapor
turile firești dintre om și natură, îm
piedică înțelegerea esenței legilor 
care guvernează universul. După 
cum, de aceeași acuitate este și de
mascarea și contracararea oricăror 
încercări de poluare spirituală — în-

omul nou, cu o înaltă conștiință tre
buie să se caracterizeze prin pasiune 
pentru muncă și creație, competentă 
profesională, largă viziune științifică 
despre lume și viață, printr-un ori
zont vast de cunoaștere și cultură, 
îndrăzneală în gîndire și acțiune, 
spirit revoluționar, patriotism fier
binte, implicare activă, responsabilă 
îp soluționarea problemelor sociale ; 
fermitatea și combativitatea față de 
tot ceea ce este vechi, retrograd, 
lupta neobosită pentru dreptate și 
adevăr, eforturi tenace pentru afir
marea valorilor idealului socialist și 
comunist constituie, de asemenea, 
trăsături definitorii ale omului nou. 

Datorită unor 
susținute de 
in condițiile 
ționare care 
tea noastră, 
greșul a! IX-lea, s-au produs ample 
și profunde schimbări înnoitoare și 
în conștiința oamenilor. Creșterea 
nivelului de conștiință al Oamenilor 
muncii se reflectă vizibil în nivelul 
sporit de înțelegere șt de. participa
re la înfăptuirea obiectivelor și sar
cinilor fiecărei etape pe care a par
curs-o țara, în participarea tot mai 
responsabilă, cu dăruire și abnegație, 
la dezvoltarea forțelor de producție, 
la acțiunea complexă de perfecțio
nare neîntreruptă a relațiilor de 
producție, a raporturilor de proprie
tate. In cincinalul actual inaita con
știință socialistă își găsește o expri
mare concludentă in hotărîrea cu 
care oamenii muncii luptă pentru ri
dicarea 
muncii, 
te.riale, 
tuturor
lui tehnic și calitativ al producției, 
pentru edificarea unei economii mo
derne, intensive, dc înaltă eficiență. 

FORMAREA CONȘTIINȚEI SO
CIALISTE — PROCES DESCHIS, 
CONTINUU. în concepția partidului 
nostru, modelul omului nou se îm
bogățește continuu pe baza con
fruntării cu viața, prin sintetizarea 
experienței sociale ; trăsăturile, ele
mentele care structurează con
știința socialistă 'evoluează în ftare-’ 
ție de realitățile sociale, de 
cerințele obiective ale progresu
lui economico-social, de natura 
și complexitatea problemelor cu 
care societatea se confruntă in
tr-o etapă dată. Procesul revolu
ționar va continua și în societatea 
comunistă — practic, el nu se va în
cheia niciodată. Concluzia se im
pune de la sine : formarea conștiin
ței socialiste, educarea omului nou, 
formarea lui în spiritul umanismu
lui revoluționar este un proces des
chis, care impune desfășurarea neîn
treruptă a activității politico-ideolo
gice și educative. Sensurile adinei ale 
acestui adevăr le-a pus în. evidență 
tovarășul Nicolae 'Ceaușescu la Con
gresul al XlII-lea ăl partidului sub- 

„V. ... liniind că., datorită schimbărilor
treprinse dinafară de cercurile 'anti- 1 care au loc în societatea noastră — 

> ''Programul ideologie‘înfertte*4flrf  ‘etapă de'dolvrrfî

că a acelor fapte și aspecte din 
evoluția vieții politice, economice 
și sociale interne și internațio
nale care confirmă justețea con
cepției materialist-dialectice despre 
lume și viață a partidului nostru, su
perioritatea orinduirii socialiste, cît 
și necesitatea combaterii ferme, cu 
argumente temeinice, a tezelor pro
pagandei burgheze, a încercărilor de 
denigrare a valorilor superioare ale 
socialismului. Formarea conștiinței 
socialiste, a omului nou reclamă, in 
egală măsură, respingerea, printr-un 
susținut efort de educare politico- 
ideologică. a oricăror manifestări de 
naționalism, șovinism, rasism, antise
mitism, alte forme de înjosire a 
omului, la care apelează, in ultima 
vreme tot mai insistent, forțele reac- 
țiunii pentru a submina coeziunea și 
unitatea maselor populare.

Acțiunea organizațiilor de partid, a 
celorlalți factori educaționali, in spi
ritul exigențelor și cerințelor Pro
gramului ideologic, este de natură sa 
asigure formarea unei conștiințe po
litice socialiste, care să ofere oame
nilor muncii posibilitatea să se ridice 
deasupra conglomeratului de fapte, 
să descifreze și să înțeleagă liniile 
de forță care prefigurează viitorul. 
Numai o conștiință politică solidă 
poate să dea Încrederea in capacita
tea și forța omului de a-și dirija în 
mod conștient acțiunea creatoare, de 
a-și făuri lucid destinul său istoric. 

Formarea conștiinței politice se îm
pletește organic cu edificarea con
științei morale înaintate — latură 
inseparabilă a conștiinței socialisle. 
„Structura" conștiinței morale înain
tate cuprinde o seamă de principii, 
norme, idei, concepte, convingeri, ju
decăți, stări de spirit, deprinderi, 
obiceiuri, moravuri, riguros siste
matizate de partidul nostru în „Co
dul principiilor și normelor muncii 
și vieții comuniștilor, ale eticii și 
echității socialiste". Realizînd o sin
teză a valorilor morale ale societă
ții noastre socialiste, codul etic al 
comuniștilor stabilește „parametrii" 
educației înaintate in societatea so
cialistă multilateral dezvoltată, ceea 
ce îi conferă caracterul de îndreptar 
practic, pentru toți membrii societă
ții.

Din perspectiva exigențelor Pro
gramului ideologic al partidului.

• Serata : FLOREASCA (33 29 71) — 
9:11; 13; 15; 17; 19
• Omul care ne trebuie : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Trepte pe cer: VIITORUL (10 67 40)
— 15: 17: 19
• Secretul cifrului: GLORIA (47 46 75)
— 9; 11: 13; 15; 17; 19
• Cantemir : MIORIȚA (14 27 14) — 
9: 11: 13; 15; 17; 19
0 Un petic de cer : POPULAR 
(35 15 17) — 15; 17; 19
• Horea: COSMOS (27 54 95) — 9; 
11,30: 14: 16.30: 19
• Un comisar acuză : FLACĂRA 
(20 33 40) — 15; 17: 19 ,
0 Evadarea: ARTA (213186) —.9; 
11; 13; 15: .17; 19
0 Imposibila iubire : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 12,30; 16; 19
• Ciprian Porumbescu: PROGRESUL
(23 94 10) — 15; 18,30

teatre
• Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Gaițele — 18
0 Filarmonica „George . .Eriescu" 
(15 68 75, sala Studio) : „Treptele 
afirmării artistice". Liviu Ailincăi —

eforturi temeinic 
organizațiile de partid, 
transformărilor revolu- 
au avut loc în societa- 
îndeosebi după Co.n-

simțitoare a productivității 
reducerea cheltuielilor ma- 
valorificarea superioară a 

resurselor, creșterea nivelu-

noi taine ale 
pentru apro- 
generalc ale 

omenești, ale

activității multilaterale de dezyoj- 
tare a conștiinței socialiste, revolu
ționare, pentru înțelegerea de către 
toți oamenii muncii a problemelor 
perfecționării continue a societății 
românești contemporane, a perspec
tivelor dezvoltării omenirii. Acest în
demn pune in lumină una dintre 
tezele esențiale ale materialismului 
dialectic și istoric care stă la baza 
politicii noastre, potrivit căreia ge
neralul se realizează întotdeauna în 
condiții concrete și se afirmă în 
forme particulare, deosebite de la o 
țară la alta, așa cum suma expe
riențelor sociale particulare se ex
primă în legile generale obiective ale 
dezvoltării societății omenești. în 
spiritul acestei teze esențiale, to
varășul Nicolae Ceaușescu sublinia 
în Raportul la Congresul al XlII- 
lea : „Cunoașterea naturii și socie
tății nu are limite. In nici un do
meniu nu s-a încheiat procesul re
voluționar al cunoașterii ! Nu există 
realități și fenomene, legități ale 
dezvoltării lumii ce nu pot ii cunos
cute, ci numai care nu sint încă cu
noscute. Iată de ce trebuie să acțio
năm permanent pentru înțelegerea și 
cunoașterea a noi și 
naturii și universului, 
fundarea legităților 
dezvoltării societății 
progresului uman — și să le punem 
la baza întregii opere de edificare a 
socialismului 
România".

Sint idei de 
au forța. să 
menirea activității politico-ideolo
gice și educative, să așeze pe drumul 
consecventei și statorniciei efortu
rile organelor și organizațiilor de 
partid în exercitarea, la un nivel 
superior, a rolului lor conducător in 
societatea noastră socialistă. Sint 
idei ce dobindesc o deosebită sem
nificație și rezonantă în aceste zile 

. cmd, aniversind 65 de ani de la fău
rirea gloriosului nostru partid, pu
nem in lumină — între numeroasele 
și mărețele sale realizări — și vasta 
operă de educare revoluționară, pa
triotică, ampla activitate de pregă
tire politico-ideologică, de formare 
a omului nou, cu o conștiință 
înaintată, socialistă.

Ioan ERHAN

inși comunismului

inestimabilă valoare 
limpezească sensul

ce
Și

vioară. La pian Doina Miron — 
17,30
• Teatrul de operetă (14 80 11) : Lă- 
sați-mă să cint — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 18,30
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Sca
dența neliniștii — 20
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Preșul — 19
0 Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Cinci romane dc 
amor — 18,30; (sala Studio) : Acești 
îngeri triști —- 18
0 Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Hotel „Zodia gemenilor"
— 18,30
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tuna
se" (sala Savoy, 15 56 78) : Gong ’86
— 19; (sala Victoria) : Eu vă fac să 
rîdeți — 19
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare
— 18
0 Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Un tînăr printre alții — 9; Vrăjito
rul din Oz — 15
0 Teatrul „Țăndărică" (13 23 77) : O 
fetiță caută un cîntec — 10; (sala 
Cos’rnonauților, 11 12 04) : Trei iezi 
cucuieți — 10
0 Circul București (10 41 95) : Circul 
Mare din Moscovă — 18,30

//V ÎNTlMPINAREA 

GLORIOSULUI JUBILEU 

AL PARTIDULUI
Șl A ZILEI DE 1 MAI

Rezultate in întrecerea socialistă
PANOUL FRUNTAȘILOR PE PRIMELE TREI LUNI

încheiem astăzi publicarea rezultatelor obținute in întrecerea socia- 
Jistă. pe primul trimestru din acest an. de către colective fruntașe de 
oameni ai muncii din intreprinderi industriale, construcții, transporturi, 
agricultură, circulația mărfurilor, din domeniul prestărilor de servicii, 
precum și din centrale industriale.

Ca urmare a rezultatelor obținute și a punctajului general stabilit pe 
baza realizării indicatorilor prevăzuți în criteriile de organizare a între
cerii socialiste la 31 martie pe primele locuri se situează :

ÎN DOMENIUL
TRANSPORTULUI
ȘI DISTRIBUȚIEI 

ENERGIEI ELECTRICE
Loeul I : întreprinderea de rețele 

electrice Suceava cu 633,1 puncte.
Locul II : întreprinderea de re

țele electrice Timișoara cu 630,1 
puncte.

Locul III : întreprinderea de re
țele electrice Slatina cu 596,6 
puncte.

IN INDUSTRIA 
ARTICOLELOR CASNICE

Locul I : întreprinderea „Meta- 
lica“-Oradea cu 745,8 puncte.

Locul II : întreprinderea „23 
August"-Satu Mare cu 615,6 puncte.

Locul III : întreprinderea ,.Me- 
taloglobus"-București cu 478,3 
puncte.

IN INDUSTRIA METALELOR 
NEFEROASE ȘI RARE

Locul I : întreprinderea de alu
miniu Slatina cu 575,5 puncte,

Locul II: întreprinderea de 
alumină Oradea cu 536.9 puncte. 

“ 'Locul III: întreprinderea meta-' 
lurgică „Neferal"-București eu 
116,2 puncte.

IN INDUSTRIA STICLEI 
ȘI CERAMICII FINE

Locul I : întreprinderea „Porțe- 
lanul"-Alba Iulia cu 490,9 puncte.

Locul II: întreprinderea de sti
clărie Dorohoi, județul Botoșani, 
cu 100,4 puncte.

Loeul III: întreprinderea de ar
ticole din sticlărie București cu
90.7 puncte.

IN INDUSTRIA
CONFECȚIILOR

Locul I: întreprinderea de con
fecții Scornicești, județul Olt, cu 
851 puncte-

Locul II : întreprinderea de Con
fecții ,,Steaua Roșie“-Sibiu cu 805,'8 ' 
puncte.
' Lobul ITI: 'întreprinderea defdori- ' 

fec'ții Tulcea cu 756 puncte,

IN INDUSTRIA POLIGRAFICA
Locul I : întreprinderea poligra

fică Sibiu cu 779,8 puncte.
Locul II: întreprinderea poligra

fică „Arta grafică"-București cu
752.7 puncte.

Locul III: întreprinderea poli
grafică „Bucureștii Noi" cu 555 
puncte.

ÎN SECTORUL 
DE CONSTRUCȚII-MONTAJ — 

ALTE MINISTERE
Locul I : întreprinderea de mon

taj și service pentru automatizări 
și telecomunicații eu 887,3 puncte. 

Locul II : întreprinderea antre
priză „Frigotehnica" — București 
cu 548,4 puncte.

Locul III : întreprinderea antre
priză de montaj și reparații cen
trale termice București 'cu 533,5 
puncte.

LA MIERCUREA-CIUC — în fabricație noui tip 
de tractor pe șenile S—1 000 T

La întreprinderea de tractoare 
din Mlercurea-Ciuc a intrat de cu- 
rind in fabricație noul tip de trac
tor pe șenile S-1000 T. dc 100 CP 
(în fotografie). Directorul între
prinderii, Alexandru Ruș, ne pre
cizează : „Utilajul este realizat 
pentru prima oară în țară, după 
un proiect al I.C.S.I.T. Brașov și 
il fabricăm în colaborare cu între
prinderea de tractoare din Brașov 
și întreprinderea mecanică „Poia
na" din Cimpina. El este destinat 
intervențiilor la sondele de extrac
ție a țițeiului și gazelor naturale. 
Prin înzestrarea sa cu, un sistem 
de troliu acționat mecanic, cu o 
forță de ridicare de opt tone, ne
cesar manevrării țevilor de extrac
ție, se asigură atingerea unor a- 
dincimi de lucru de pină la 3 000

tv
20,00 Telejurnal 0 în întîmpinarea 

gloriosului jubileu al partidului 
și a zilei de 1 Mai

20,25 Partidul Comunist Român — 65 
de ani de slujire devotată a po
porului. O pagină glorioasă din

ÎN DOMENIUL 
TRANSPORTURILOR NAVALE 

ȘI AERIENE
Locul I: întreprinderea de trans

port naval și auto „Delta Dunării"
— Tulcea — Ministerul Agriculturii
— cu 364,8 puncte.

Locul II : întreprinderea de ex
ploatare portuară Constanța — 
M.T.Tc. cu 283,1 puncte.

ÎN DOMENIUL 
COMERȚULUI INTERIOR — 

ÎNTREPRINDERI 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICA
Locul I : întreprinderea comer

cială de stal de alimentație publi
că Rm. Vilcea cu 350,8 puncte.

Locul II : întreprinderea comer
cială de stat de alimentație pu
blică Buzău cu 312,1 puncte.

Locul III : întreprinderea co
mercială de stat de alimentație 
publică Brăila cu 183,9 puncte.

ÎN TRANSPORTUL LOCAL
Locul I : întreprinderea jude

țeană dc transport local Argeș cu 
1 230 puncte.

Locul II : întreprinderea jude
țeană de transport local Vrancea 
cu 1 166,8 puncte.

Locul III : întreprinderea jude
țeană de transport local Timiș cu 
1 108,9 puncte.

CENTRALE INDUSTRIALE 
INDUSTRIA MINIERA

Locul I : Combinatul minier 
Ploiești cu 548,7 puncte.

INDUSTRIA METALURGICA
Locul I : Centrala industrială 

pentru produse refractare Brașov 
cu 231 puncte.

INDUSTRIA ELECTROTEHNICA
Locul I : Centrala industrială de 

echipament special București cu 
502.1 puncte.

Lqfțd ÎL: Centrala industrială de 
echipamente de automatizări Bucu
rești cu 262.1 puncte.

INDUSTRIA CHIMICA
Locul I_: Centrala de utilaje și 

piese de schimb pentru industria 
chimică București cu 963,8 puncte.

INDUSTRIA UȘOARA
Locul I : Centrala industriei 

bumbacului Arad cu 217,8 puncte.
Locul II : Centrala industriei 

confecțiilor Sibiu cu 127,5 puncte.
Locul III : Centrala industriei 

confecții Bacău cu 51,2 puncte.

AGRICULTURA
Locul I : Centrala „Delta Du

nării" — Tulcea cu 781,2 puncte.

TRANSPORTURI
Locul I : Centrala mecanică de 

material rulant București eu 554,9 
puncte.

(Agerpres)

metri. Cabina tractorului este cli- 
matizată și oferă un spațiu opti
miza! de lucru pentru întreaga e- 
chipă de intervenții, i Prin dotările 

>de care dispune, noul tip de trac
tor permite efectuarea unui pro
gram de lucru prelungit, in condi
ții de timp nefavorabil și teren 
greu accesibil. specifice muncii 
sondorilor". Un prim Iot de astfel 
de tractoare a și fost expediat be
neficiarilor, urmind ca ritmul de 
lucru să crească in continuare. 
Este angajamentul unui harnic co
lectiv muncitoresc hotărit să in- 
timpine prin realizări de seamă a 
65-a aniversare a făuririi Partidu
lui Comunist Român.

Eugen DÎCH1SEANU

lupta antifascistă : 1 Mai 1939
(color). Documentar

20,45 Partid și țară, luminos destin 
(color). Spectacol literar-muzical- 
coregrafic

21,15 Vremuri de lupte și mari biruinți 
(parțial ,color). Tradițiile și îm
plinirile revoluționare ale comu
niștilor în oglinda filmului româ
nesc (I)

21.50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

IALOMIȚA :

Produse cu caracteristici 
superioare

Colectivul de oameni ai muncii 
de la întreprinderea de ferite Ur- 
ziceni raportează în cinstea aniver
sării partidului și a zilei de 1 Mai 
îndeplinirea sarcinilor de plan și a 
programului suplimentar de creș
tere a producției industriale pentru 
această perioadă, ca și onorarea in
tegrală și ritmică a exportului. Tot
odată, există aici o preocupare con
stantă pentru asimilarea de noi pro
duse cu caracteristici tehnice supe
rioare. Prințr-o colaborare fructu
oasă cu specialiștii de la ICPE 
București au fost omologate periile 
necesare motoarelor electrice pro
duse de întreprinderea „Electromo
tor" Timișoara, realizindu-se ast
fel importante economii valutare. 
Tot aici a fost realizat un nou miez 
de ferite, care intră in componen
ța transformatorului de ljnii pen
tru monitorul TV. (Mihai Vișoiu, 
corespondentul „Scinteii").

SATU MARE :

Utilaje miniere 
și energetice de mare 

performanță
Acționind intens pentru atingerea 

pină la sl’irșitul cincinalului a unui 
grad înalt — de aproape 80 la sută 
— de înnoire și modernizare a pro
duselor, colectivul întreprinderii 
„Unio" din Satu Mare a omologat 
și introdus în fabricație noi tipuri 
de utilaje miniere și energetice cu 
caracteristici , tehnice superioare, 
între acestea se numără mașina de 
extracție cu doi tamburi cu diame
trul de 3 000 mm in construcție 
normală și antigrizutoasă, transpor
torul cu racleti de. mare capacitate 
TIl-7. spărgătorul de bulgări, in
stalația de evacuare a sterilului, 
coricasorul de 500, 700 și 1 000 
tone/oră și încărcătorul frontal mi
nier de 80 și 180 CP. (Octav Gru- 
meza, corespondentul „Scinteii").

TURNU MĂGURELE:

Angajamente îndeplinite
Harnicul colectiv al întreprinde

rii de mașini electrice din munici
piul Turnu Măgurele — întreprin
dere fruntașă în .întrecerea socia
listă pe țâră intre unițățile de 
pțofil — raportează îndeplinirea 11
angajamentului asumat i.h ’ cinstea J
gloriosului jubileu al partidului și 1 
a zilei de 1 Mai. Ca urmare a ac
țiunilor întreprinse pentru înnoi
rea producției, modernizarea teh
nologiilor de fabricație, valorifica
rea superioară a resurselor mate
riale și energetice, in perioada ce 
a trecut din acest an aici au fost 
realizate suplimentar produse in 
valoare de peste 10 milioane lei. 
(Stan Ștefan, corespondentul 
„Scinteii").

ARAD :

Economii de materii 
, prime și energie
Muncind cu' abnegație și dăruire 

’ pentru a intimpina cea de-a 65-a 
aniversare a făuririi partidului și 
ziua de 1 Mai cu rezultate cît mai 
bune, oamenii muncii din județul 
Arad acționează necontenit pen
tru reducerea consumurilor de ma
terii prime, materiale, energie elec
trică și combustibil. Astfel, prin
măsurile luate in cadrul fie
cărei întreprinderi, unitățile in
dustriale arădene raportează
economisirea unor importante
cantități de fire poliamidice pen
tru tricotaje, material lemnos, 700 
tone metal, 3 800 MWh energie 
electrică și altele. în condițiile in 
care, pină la sfîrșitul lunii curente, 
in județul Arad s-au realizat mari 
cantități de producție fizică peste 
plan. (Tristan Mihuța, corespon
dentul „Scinteii").

BUZĂU :

Produse și tehnologii 
noi, moderne

Angajați cu toate forțele in ampla 
întrecere socialistă ce se desfă
șoară in cinstea aniversării parti
dului și a zilei de 1 Mai, pentru în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan .și a programului supli
mentar de producție pe 1986, oa
menii muncii din industria jude
țului Buzău raportează noi și im
portante succese. Astfel, in pe
rioada care a trecut din 'acest an. 
ca urmare a aplicării consecvente 
a programelor speciale privind or
ganizarea și modernizarea produc
ției. au fost introduse in fabricație 
35 de noi produse și 26 de tehnolo
gii, multe dintre acestea fiind ro
dul creației tehnico-științifice ce 
se desfășoară in toate unitățile 
economice. (Stelian Chiper, cores
pondentul „Scinteii").

ROMAN:

Un nou cartier 
de locuințe> F

Prin darea în folosință a prime
lor 100 de apartamente a început 
să fie populat un nou cartier de 
locuințe ce se construiește in cen
trul municipiului Roman, pe locul 
fostei artere comerciale. Dată fiind 
configurația terenului, la proiecta
rea noului cartier s-a adoptat o 
soluție arhitectonică originală : la 
nivelul etajului I al blocurilor, la 
parterul cărora se află numai spa
tii comerciale, se construiesc pa
saje pietonale de legătură, prin 
care se va face accesul la scările 
spre apartamente. (Constantin Bla- 
govici, corespondentul „Scinteii").

*1
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Manifestări consacrate aniversării partidului

GLORIOSULUI NOSTRU PARTID,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

- ÎNALTUL omagiu al țării

încheierea vizitei oficiale a primului ministru 
al Republicii Democratice Socialiste Sri lanka

Sub genericul „P.C.R, — 65 de 
ani de luptă pentru libertate, 
neatîrnare, progres și socialism1*,  
în organizarea comitetului de par
tid pe centrul universitar, la Uni
versitatea din Cluj-Napocâ s-au 
desfășurat lucrările simpozionului 
omagial dedicat celei de-a 65-a ani
versări a făuririi Partidului Comu
nist Român. Au luat parte repre
zentanți al organelor locale de 
partid și de stat, academicieni, 
cadre didactice din învățămîntui 
superior, cercetători, studenti. Co
municările prezentate au reliefat 
cu pregnanță semnificația Istorică 
a făuririi Partidului Comunist 
Român, concepția secretarului ge
neral al partidului privind locul șl 
rolul școlii superioare românești în 
făurirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate, contribuția ori
ginală și inestimabilă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la îmbogățirea 
tezaurului științific al teoriei șl 
practicii socialismului, coordona
tele progresului economic și social 
al patriei, izbinzile fără precedent 
dobîndite de poporul român, strîns 
unit în Jurul partidului, al secreta
rului său general, îndeosebi In ul
timele două decenii. A fost pusă 
în lumină politica umanistă a par
tidului de ocrotire a sănătății celor 
ce muncesc, de înflorire a științei, 
artei și culturii noastre socialiste. 
A fost exprimată, totodată, hotărî- 
rea slujitorilor învățămintulul su
perior clujean de a face totul pen
tru a onora exemplar sarcinile ce 
le revin din istoricele hotărîri ale 
Congresului al XIII-lea al parti
dului, din obiectivele stabilite de 
Congresul culturii și învățămîntu- 
lui de a contribui cu pasiune și 
dăruire revoluționară la educarea 
generațiilor de viitori specialiști în 
cultul muncii, al dragostei nemăr
ginite pentru partid și popor, pen
tru ridicarea României pe cele mai 
înalte culmi ale civilizației socia
liste șl comuniste.

In Județul Suceava, la Casa 
de cultură din Gura Humo
rului s-a desfășurat simpo
zionul omagial intitulat „Partidul 
Comunist Român, conducătorul în
cercat al poporului în lupta pen
tru construirea socialismului și co
munismului din patria noastră1*.  
Expunerile prezentate au evocat 
momente memorabile din activita
tea revoluționară desfășurată de 
partidul nostru de-a lungul celor 
65 de ani de glorioasă existență, 
relevînd marea sa capacitate or
ganizatorică și de mobilizare a 
maselor largi populare în lupta 
pentru cucerirea drepturilor și li
bertăților democratice, împotriva 
exploatări.! și asupririi, pentru o 
viață liberă șl demnă. Cu acest 
prilej a fost evidențiat rolul 
remarcabil al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în coordonarea 
și elaborarea strategiei de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămîntul României, 
In creșterea prestigiului țării noas
tre pe arena internațională, eviden- 
țiindu-se cu pregnanță faptul că 
anii care au trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului reprezintă 
perioada cea mai bogată In împli
niri din întreaga istorie a patriei, 
denumită cu profundă mindrie 
„Epoca Nicolae Ceaușescu**.

La școala interjudețeană de par
tid din municipiul Bacău s-a des
fășurat simpozionul cu tema „P.C.R. 
— partid al marilor transformări 
revoluționare, conducătorul operei 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate șl înaintare 
a României spre comunism1*,  la 
care au luat parte activiști de 
partid șl de stat, cercetători în 
domeniul științelor sociale, con
ducători de întreprinderi și Insti
tuții, ziariști. Comunicările și re
feratele prezentate au înfățișat as
pecte privind abordarea creatoare 
de către Partidul Comunist Român, 
de secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a direcțiilor de 
acțiune în actuala etapă a con
strucției socialismului în patria 
noastră, au relevat unitatea indes
tructibilă între teorie și practică, 
subliniind mărețele realizări do- 
bindite de poporul ' român în anii 
socialismului, cu precădere în pe
rioada inaugurată de Congresul al 
IX-lea al partidului.

întreprinderea cinematografică a 
Județului Bacău a organizat un 
complex de manifestări cu fil
me documentare și artistice. Cu 
acest prilej au avut loc expuneri, 
dezbateri, simpozioane, evocări sus
ținute de activiști de partid și de 
stat, cadre didactice, pe teme ca 
„Lupta P.C.R. pentru unirea for
țelor progresiste împotriva fascis
mului1*.  „P.C.R. — centrul vital al 
națiunii noastre, conducătorul re
voluției șl construcției socialiste1*,  
„P.C.R. — continuatorul tradițiilor 
de luptă ale poporului pentru li
bertate națională și dreptate socia
lă11, „Formarea și dezvoltarea omu
lui nou, revoluționar — făuritor 
conștient al propriului destin1*,  
„Ctitorii ale epocii Ceaușescu1*.

ÎN ZIUA DE 2 MAI

Marele cros 
al „Daciadei"

în ziua de 2 mat se va orga
niza in Capitală Marele cros al 
„Daciadei", la care vor fi pre
zent! peste 20 000 de sportivi și 
•portive. Startul se va da la 
Complexul expozițional Piața 
Scinteii. întrecerile urmind să 
se desfășoare pe următoarele 
categorii de virstă : categ. 11—14 
ani (800 m la feminin și 1 000 
m la masculin) ; categ. 15—19 
ani (1 000 m la feminin. 2 000 m 
la masculin) : Categ. peste 19 
ani (feminin — 1 500 m ; mas
culin — 3 000 m) ; veterani
(2 000 m și. respectiv. 3 000 m).

Crosul „Daciadei" se va des
fășura sub patronalul Comitetu
lui International Olimpic, in ca
drul acțiunilor de promovare de 
plan Internațional a sportulm 
de masă. 

manifestări urmate de proiecția 
unor filme adecvate tematicii 
abordate.

„Partidul — conștiința Înain
tată, revoluționară a națiunii so
cialiste11, „România și rolul el 
in istoria contemporană11, „P.C.R. 
In viața social-politică și eco
nomică a României11. „Epoca 
Nicolae Ceaușescu — epoca marilor 
Împliniri socialiste", „Județul Gorj 
la cea de-a 65-a aniversare a fău
ririi partidului11 — s-au intitulat 
simpozioanele, dezbaterile și expu
nerile desfășurate în localități din 
județul Gorj în întîmpinarea apro
piatului jubileu al partidului. La 
casele de cultură din Tg. Jiu, Ti- 
clenl, Tg. Cărbuneștl, Novaci, la 
cluburile muncitorești din Motru, 
Mătăsari, Turceni. Rovinari, St<51- 
na, Turburea și Bumbești-Jiu, la 
căminele culturale din numeroase 
așezări gorjene a fost relevată în
semnătatea făuririi Partidului Co
munist Român — continuatorul ce
lor mal Înaintate tradiții de luptă 
ale poporului român, ale clasei 
noastre muncitoare. Totodată, a 
fost evocată participarea eroică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia 
marile bătălii revoluționare din 
deceniile al 4-lea și al 5-lea. la 
lupta partidului, a întregului po
por împotriva pericolului fascist, 
pentru independenta României, 
pentru edificarea noii societăți, re

marcabilele sale calități de militant 
comunist, strălucit conducător de 
partid și de stat.

La Asociația de drept Internațio
nal și relații internaționale a avut 
loc, marți, un simpozion științific 
dedicat celei de-a 65-a aniversări 
a Partidului Comunist Român. Co
municările prezentate au eviden
țiat însemnătatea epocală a făuririi 
partidului comunist pentrti miș
carea revoluționară muncitorească 
din România, pentru organizarea și 
desfășurarea actului Istoric de la 
23 August 1944. pentru triumful 
revoluției socialiste și edificarea 
noii orînduiri sociale în patria 
noastră.

Simpozionul a relevat In mod 
deosebit marile înfăptuiri ale po
porului român în perioada Inaugu
rată de Congresul al IX-lea, de 
cînd în fruntea partidului și statu
lui a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, revoluționar și 
patriot neînfricat, cugetător de 
geniu care și-a consacrat întreaga 
viață și activitate luptei poporului 
pentru dobîridirea drepturilor sale 
legitime, de libertate socială și na
țională. edificării socialismului și 
comunismului în patria noastră. 
Totodată, a fost reliefată creșterea 
prestigiului României socialiste în 
arena internațională, rolul deter
minant al președintelui Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
elaborarea și promovarea fermă a 
unei politici de înțelegere și cola
borare intre statele și popoarele 
lumii, de oprire a cursului pericu
los al înarmărilor, de afirmare a 
dreptului inalienabil al popoarelor 
la existentă liberă, la pace.

în cadrul Complexului muzeal 
din Timișoara a avut loc simpo
zionul „65 de ani de la1 făurirea 
Partidului Comunist Român", la 
care au participat cadre didactice 
universitare, cercetători tn dome
niul științelor sociale, muzeografi. 
Comunicările prezentate au evi
dențiat concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
rolul partidului de centru vital al 
națiunii noastre, necesitatea obiec
tivă a făuririi Partidului Comu
nist Român și rădăcinile sale Isto
rice, au dezvoltat teme ca Partidul 
Comunist Român, organizatorul ți 
conducătorul revoluției de elibe
rare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă, promoto
rul luptei pentru unitatea, liberta
tea și independența poporului ro
mân, Partidul Comunist Român, 
detașament activ al mișcării, comu
niste și muncitorești internaționa
le. Totodată, au fost puse cu preg
nanță tn lumină realizările care 
definesc „Epoca Nicolae Ceaușescu" 
— epoca marilor împliniri pe dru
mul edificării socialismului și co
munismului în patria noastră.

PROGNOZA METEOROLOGICĂ 
A LUNII MAI

După cum ne comunică Institutul de 
meteorologie, și hidrologie, In luna 
mai temperaturile se vor încadra In 
limite normale, Iar pe alocuri, In ves
tul șl sudul târli, vor depăși puțin va
lorile obișnuite. Din punct de vedere 
pluviometric, luna mal din acest an 
va £1 tn general deficitară In-Oltenia, 
Muntenia, nordul Dobrogel șl normală 
In celelalte zone, tn nord-vestul țării 
există condiții ca valorile normale să 
fie ușor depășite.

Caracteristici ale evoluției vremii :
I— 10 mal — vreme răcoroasă, la în

ceput, apoi In curs de Încălzire. Cerul 
va fl variabil, mal mult noros In pri
mele zile, cind vor cădea ploi care vor 
avea și caracter de aversă, mai frec
vente In sudul șl estul țării, apoi 6e 
vor restrînge ca arie, semnalindu-se 
Îndeosebi tn cursul după-amlezelor. 
Temperaturile minime vor fl cuprinse 
Intre 4 șl 14 grade, Iar cele maxime 
între 1J șl 25 de grade, mal ridicate 
tn sudul și vestul țării în ultimele zile 
ale decadei.

II— 20 mal — vremea schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Pe alocuri

Simpozioane omagiale dedicate 
glorioasei aniversări a partidului 
au mai avut loc la universitatea 
cultural-științifică Timișoara, in 
centru) muncitoresc Nădrag șl in 
alte localități timișene. In suita 
manifestărilor omagiale se înscrie 
și deschiderea unor expoziții de 
carte social-politică, la loc de frun
te fiind expuse lucrări din Opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Sînt expuse, de asemenea, lucrări 
ale tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu. în unele 
localități timișene sini organizate 
cu acest prilej recitaluri de lirică 
revoluționară șl patriotică, gale de 
filme documentare șl artistice in
spirate din lupta eroică a comu
niștilor români pentru dreptate 
socială și libertate națională, pen
tru independența și suveranitatea 
patriei.

In sulta manifestărilor dedicate 
glorioasei aniversări a făuririi 
Partidului Comunist Român ce se 
desfășoară în localitățile județu
lui Vrancea, la Focșani a avut loc 
simpozionul „Făurirea P.C.R. — 
eveniment politic de importanță 
istorică — Început de etapă nouă 
în dezvoltarea și consolidarea miș
cării revoluționare și democratice 
din țara noastră". Sub genericul : 
„Opera politică, filozofică și eco
nomică a secretarului general 
el partidului, președintele Româ
niei socialiste, t o va r ă t a.) 
Nicolae Ceaușescu — model de 
gîndire științifică, modernă ți cre
atoare" numeroși oameni al mun
cit, tineri ți virstnici, au audiat 
expuneri . găzduite de Comple
xul muzeal județean Vrancea. 
Un mare număr de tineri din 
orașul Mărâșești — muncitori, 
ingineri, tehnicieni șl elevi — au 
audiat, la Casa științei și culturii, 
expunerea cu tema : „P.C.R. —
forța conducătoare în patria noas
tră — centrul vital al națiunii", 
după care au asistat la un vibrant 
spectacol intitulat : „Omagiu parti
dului Iubit". „Partidul — inima po
porului român" este genericul »ub 
care, In localitățile vrîncene, se 
desfășoară ștafeta cinematografică 
In cadrul căreia sînt organizate 
colocvii, evocări Istorice, medalioa
ne, gale de filme documentare In
spirate >din lupta P.C.R. din pe
rioada de ilegalitate, precum și din 
mărețele realizări înfăptuite de 
poporul român In anii construcției 
socialismului, îndeosebi th perioa
da inaugurată de Congresul al IX- 
lea al partidului, de cind în frun
tea partidului și statului nostru se 
află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit și stimat fiu ol na- 
■țiunii.

Sub. genericul „Realizări fi per
spective In lumina documentelor 
Congresului a! XIII-lea al parti
dului", la casele de cultură din Tg. 
Bujor și Berești, Județul Galați, au 
fost organizate simpozioane, urma
te de spectacole omagiale intitula
te : „Partidul primăverii noastre", 
în numeroase alte localități rura
le gălătene. printre care : Nămo
loasa. Fundeni, Suceveni. Oancea, 
Vlădești, au fost organizate expu
neri cu privire la contribuția 
inestimabilă a secretarului ge
neral aj partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la elaborarea 
Inițiativelor și demersurilor de 
pace, pentru oprirea cursei înar
mărilor. trecerea la înfăptuirea 
dezarmării nucleare șl asigurarea 
securității In Europa și In' întrea
ga lume, expunerile punînd, tot
odată, în relief realizările glorioa
sei epoci a României socialiste — 
Epoca Nicolae Ceaușescu. „Din is
toria mișcări! muncitorești din 
România" s-a Intitulat gala de fil
me documentare prezentate dumi
nică la cinematograful „Arta" din 
Tecuci, lâ care au participat nu
meroși oameni a! muncii și elevi 
din școlile municipiului.

„Lupta Partidului Comunist. Ro
mân tn anii grei ai ilegalității. 
Victoriile clasei muncitoare tn con
strucția socialistă a țării după 
Congresul al IX-lea" se intitulea
ză expoziția de documente și foto
grafii deschisă la Institutul de pe
trol și gaze din Ploiești în cadrul 
manifestărilor omagiale dedicate 
Împlinirii a 65 de ani de la fău
rirea partidului. Cadrele didactice 
și studenții acestei prestigioase in
stituții de tnvățămîht superior âu 
participat și susținut expuneri cu 
teme ca „învâțămintul românesc 
In epoca Ceaușescu", „Rolul și lo
cul industriei extractive in dezvol
tarea economiei naționale", pre
cum ți mesele rotunde desfășurate 
sub genericele „Și ei au fost ti
neri", „Repere pe coordonatele 
cincinalului 1986—1990", „Ginduri 
pentru viitorul nostru socialist". 
Prin bogăția lor tematică și carac
terul Instructiv, aceste manifestări 
s-au bucurat de o largă partici
pare din partea tinerilor.

(Agerpres)

vor cădea ploi, Îndeosebi sub formă 
de averse, mal frecvente tn zonele de 
deal șl de munte. Ploile vor fi Însoțite 
de descărcări electrice șl Intensificări 
de scurtă durată ale vtntulul. Izolat 
condiții de grindină. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse Intre S șl 15 
grade. Izolat mai coborîte tn centrul 
ți nordul țării, Iar cele maxime se vor 
situa tn general între 20 șl 30 de grade.

21—31 mal — vremea In general 
Instabilă, mal ales in prima parte a 
Intervalului. Ploile vor fl mai ales sub 
formă de averse, mai Însemnate can
titativ tn vestul , țării, precum șl tn 
zonele de dea! șl munte. Se vor sem
nala frecvent descărcări electrice șl. 
pe alocuri, grindină. Vîntul vă pre
zenta Intensificări de scurtă durată In 
sudul țării și tn zonele montane. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse in
tre 6 șl 16 grade. Izolat mal coborîte 
In Transilvania șl nordul Moldovei. Iar 
cela maxime Intre U șl 28 de grade, 
mal ridicate In sudul țării In ultimele 
zile.

(Agerpres)

Maiestății Sale CARL AL XVI-LEA GUSTAF
Regele Suediei

Cu prilejul aniversării zilei dumneavoastră de naștere, vă transmit 
calde felicitări și cele mal bune urări de sănătate și fericire personală, 
de prosperitate șl pace pentru poporul suedez prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Am fost profund mișcat da mesajul de felicitare pe care ați avut ama

bilitatea să ml-1 transmiteți cu prilejul Zilei naționale a Senegalului.
Vă mulțumesc foarte mult și, la rindul meu, vă adresez sincere urări 

de sănătate ți fericire personală, precum si da prosperitate pentru poporul 
dumneavoastră.

Reafirmindu-vă atașamentul nostru față de relațiile de cooperare prie
tenească ce se dezvoltă între cele două țări, vâ rog să primiți, domnule 
președinte, asigurarea considerațiunii mele celei mai înalte.

ABDOU DIOUF
Președintele Republicii Senegal

Cronica zilei
Delegația parlamentară a Repu

blicii Libaneze, condusă da Hussein 
El Husseini, președintele Adunării 
Naționale, care, la invitația Marii 
Adunări Naționale, a întreprins o 
vizită în țâra noastră, a părăsit 
marți Capitala.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, de depu- 
tați.

A fost prezent Maurice Bassous, 
ambasadorul Libanului la București.

♦
Cu ocazia Zilei naționale a Olan

dei, ambasadorul acestei țări lâ 
București, Charles S. van Straten, a 
oferit marți o. recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre

Conferință de presă la Ambasada R. S. Cehoslovace
Cu ocazia Zilei naționale a Repu

blicii Socialiste Cehoslovace și re-, 
zultatelor Congresului al XVII-lea 
al Partidului Comunist din Cehoslo
vacia, marți a avut loc la Ambasada 
Cehoslovaciei din. București o con
ferință de presă.

Ambasadorul Jan Papp a relevat 
lupta poporului cehoslovac Împotri
va fascismului,' contribuția hotări- 
toare a ostașilor sovietici și români 
1a eliberarea Cehoslovaciei.

Vorbitorul a evidențiat, de aseme
nea, lupta condusă de P.C. din Ce
hoslovacia pentru transformarea re
voluționară a societății, pentru con
struirea socialismului in R.S. Ceho
slovacă, mutațiile care au avut loc 
In viața economico-socială a țârii, 
succesele obținută de oamenii mun
cii tn construcția vieții lor noi.

Ambasadorul s-â referit, totodată, 
la politica externă a țării sale, sta
bilită de Congresul al XVII-lea al 
partidului.

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
In legătură cu folosirea autoturismelor 

proprietate personală in zilele de 1-2 mai 1986
în zilele de 1—2 mal 1986, autoturismele proprietate personală pot 

circula, indiferent da numărul de înmatriculare, cu soț sau fără soț, al 
autoturismului.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii pentru turism Ieșite cîștigătoare la tragerea Ia sorți 

pentru trimestrul I 1986

Nr. 
crt.

Nr. libretului 
de economii

Ciștlgurlle obținute 
(în ordinea valorii)

Valoarea 
eiștigulul

1 402-218-72 U.R.S.S. 8 500
2 409-208-61 8 500
3 454-1-266 8 500
4 425-1-125 •i 8 500
5 450-1-400 1 8 500
6 443-209-25 8 500
7 404-205-24 8 500
8 461-205-1797 8 500
9 466-1-1281 8 500

10 459-1-3780 ,, 8 500
11 460-1-2976 B 500

.12 413-1-152 R. D. Germană 8 000
13 424-422-9 8 000
14 416-215-26 ♦e 8 000
15 419-1-446 ’ M 8 000
16 402-902-54 V. 8 000
17- 447-1-507 8 000
18 423-205-22 „ ■ 1 8 000
19 465-1-799 8 000
20 434-103-2360 8 000
21 459-1-5625 8 000
22 460-209-561 - 8 000

23 405-1-64 R. S. Cehoslovaci 7 250
24 428-201-98 7 250
25 417-1-817 ■ 7 250
2â 427-1-1524 7 250
27 436-500-24 7 250
28 452-1-1493 7 250
29 460-201-626 7 250
30 462-292-515 7 250
31 464-203-275 7 250
32 459-207-363 7 250
33 449-216-6 H 7 250

S4 432-1-819 R. S. Cehoslovacă 6 500
35 433-201-176 »» 6 500
36 426-902-53 «1. 6 500
87 427-1-1411 M 6 500
38 436-212-456 6 500
39 452-1-879 • » . 6 500
40 431-112-25 ,, 6 500
41 462-201-1327 6 500
42 464-1-499 ,, 6 500
♦3 438-103-617 ,, 6 500
44 438-103-1088 6 500

TOTAL 44 excursii tn valoare de lei 332 750

Cîștigătbril au obligația să se pre
zinte In cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la Sorti la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverința necesară Îndeplini

LISTA OFICIALĂ
• libretelor de economii pentru 

construirea de locuințe ieșite 
cîștigătoare la .tragerea la sorți 

pentru trimestrul I 1986

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

1. 806-201-42 10 000
2. 808-1-403 10 000
3. 803-1-238 10 000

3 ciștiguri In valoare
totală de lei 30 000

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

ședintele Marii Adunări Naționale, 
miniștri, reprezentanți al altor mi
nistere și instituții centrale, oameni 
de artă și cultură.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

★
Cu prilejul Sărbătorii naționale a 

Japoniei, și a zilei de naștere a îm
păratului Hirohito, ambasadorul Ja
poniei la București, Masanari Ozaki, 
a oferit, marți, o recepție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
miniștri, reprezentanți ai conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
altor ministere și instituții centrale, 
oameni de știință și artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră.

Vorbitorul a evocat bunele relații 
de prietenie tradițională statornici
te intre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Cehoslo
vacia, intre țările șj popoarele noas- 

■ tre, Subliniind că la baza dezvol
tării acestora stau hotărîrile stabi
lite cu prilejul întilnirilor dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Gustav Husak, 
secretar general a! Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Ce
hoslovacia, președintele Republicii 
Socialiste Cehoslovacia.

★
Cu același prilej a avut loc o con

ferință de presă și la Consulatul ge
neral al R.S. Cehoslovace din Con
stanța.

Despre semnificația evenimentului 
• vorbit OIdrich Sigut, consulul ge
neral ăi R.S. Cehoslovace la Con
stanța. (Agerpres) 

rii formalităților fn legătură cu 
efectuarea excursiei.

In cazul neprezentării tn termen 
sau al neefectuării excursiei, cîștigu- 
rile se plătesc tn numerar.

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii 

cu ciștiguri în materiale 
de construcție ieșite cîștigătoare 

la tragerea la sorti pentru 
trimestrul I 1986

Nr. 
ert.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
eiștigulul

2,”
925-520-70 
935-183-3.

5 000
5 000

2 ciștiguri tn valoare 
totală de lei 10 000

Titularii libretelor de economii ie
șite ciștigătoare trebuie să se pre
zinte in cel mult 30 de zile de la 
data trasării la sorti la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li se eli
bera adeverințele necesare procură
rii materialelor de construcție.

Marți s-au încheiat convorbirile 
oficiale dintre primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Constantin Dăs
călescu, și primul ministru al Re
publicii Democratice Socialiste Sri 
Lanka. Ranasinghe Premadasa.

Exprimind satisfacția comună pen
tru modul in care au fost abordate 
problemele colaborării economice 
bilaterale, pentru interesul manifes
tat de ambele părți în direcția lăr
girii domeniilor de conlucrare reci
proc avantajoasă, cei doi prim-mi- 
niștri au afirmat hotărîrea guverne
lor lor de a depune eforturi pentru 
realizarea în cele mal bune condiții 
a acțiunilor de colaborare și coope
rare convenite.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Democratice Socialiste Sri 
Lanka, Ranasinghe Premadasa,. care, 
la invitația tovarășului Constantin 
Dăscălescu, prim-ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
a efectuat o vizită oficială in țara 
noastră, a părăsit, marți după-amia- 
ză, Capitala.

Comunicat comun de presă
La inivitația primului ministru al 

Guvernului Republicii Socialiste 
România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu, primul ministru ai Re
publicii Democratice Socialiste Sri 
Lanka. Ranasinghe Premadasa. a 
efectuat o vizită oficială în Repu
blica Socialistă România, în perioada 
25—29 aprilie 1986.

Primul ministru al R.D.S. Sri 
Lanka a fost primit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. Cu acest 
prilej a avut loc un schimb de me
saje între șeful statului român și 
președintele Republicii Democratice 
Socialiste Sri Lanka, J. R. Jayewar- 
dene.

în timpul vizitei oficiale In Repu
blica Socialistă România, primul mi
nistru al Republicii Democratice So
cialiste Sri Lanka, Ranasinghe Pre
madasa, a vizitat obiective econo
mice, social-culturale și cartiere de 
locuit din municipiul București și 
județul Brașov.

Cei. doi prim-miniștri au avut con
vorbiri oficiale, desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, prietenească, de 
Încredere și înțelegere reciprocă, re- 
flectind bunele relații existente între 
cele două țări. în cursul convorbiri
lor au fost reliefate rezultatele obți
nute de cele două țări în promovarea 
schimburilor comerciale și a coope
rării economice și au fost exami
nate posibilitățile de extindere a coo
perării, căile și mijloacele de reali
zare a acestui obiectiv. Pornind de 
la necesitatea întăririi. In continuare, 
a relațiilor bilaterale, cei doi prim- 
miniștri au subliniat hotărîrea gu
vernelor lor de a depune toate 
eforturile pentru dezvoltarea și in
tensificarea conlucrării economice 
dintre cele două țări.

Luînd notă cu satisfacție de pro
gresele realizate pină în prezent pe 
planul cooperării economice bilate
rale, precum 
dezvoltare In 
cooperări, cei 

și dă potențialul de 
continuare a acestei 
doi prim-miniștri au

analizat măsurile posibile de luat
pentru promovarea unor noi proiec
te și programe comune, pe baze re
ciproc avantajoase, în domeniul 
energiei, industriei și agriculturii, 
în această privință a fost reliefată 
dorința ambelor guverne de a se 
lua toate măsurile necesare pentru
dezvoltarea legăturilor comerciale și 
economice dintre cele două țări, in
clusiv In cadrul Comisiei mixte de
cooperare economică. Convorbirile 
dintre cel doi prim-miniștri în pro
blemele economice au fost reflectate 
lntr-un document semnat la înche
ierea vizitei, cu privire la creșterea 
schimburilor comerciale și intensifi

EXCURSII ÎN CELE MAI FRUMOASE 
ZONE TURISTICE

La Cheile Bicazului

în această perioadă se or
ganizează un bogat program 
de excursii pe itinerare tu
ristice dintre cele mai atrăgă
toare, pentru toate preferințele. 
Este vorba de excursii în locuri 
istorice, la marile construcții ale 
socialismului, la monumente de 
artă și arhitectură din întreaga 
țară, inclusiv pe Litoral, cu trenul. 
De asemenea, se organizează plim
bări de agrement cu vaporul în

La Încheierea convorbirilor, ce! doi 
prim-miniștri au relevat caracterul 
fructuos al vizitei, ai schimbului de 
păreri purtat, manifestindu-și con
vingerea că acestea vor contribui la 
amplificarea și întărirea colaborării 
pe multiple planuri, a prieteniei din
tre România și Sri Lanka.

A fost semnată o înțelegere pri
vind dezvoltarea în continuare a co
merțului reciproc și extinderea co
operării economice dintre cele două 
țări.

De asemenea, a fost adoptat comu
nicatul privind vizita oficială In țara 
noastră a primului ministru eri- 
lankez, Ranasinghe Premadasa.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Constantin Dăscălescu, prim-minis
tru al guvernului, de membri ai gu
vernului și alte persoane oficiale.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

carea cooperării economice dintre 
România și Sri Lanka.

Cei doi prim-miniștri au făcut un 
schimb de vederi in problemele in
ternaționale actuale. A fost expri
mată îngrijorarea ambelor țări față 
de agravarea situației internaționale, 
ca urmare, îndeosebi, a escaladării 
cursei înarmărilor. S-a subliniat că 
problema fundamentală a lumii con
temporane o constituie oprirea cursei 
înarmărilor și trecerea la dezarma
re generală. în primul rînd la de
zarmare nucleară, asigurarea păcii și 
înțelegerii în lume. în același timp, 
s-a reliefat necesitatea soluționării 
tuturor disputelor dintre state exclu
siv prin mijloace politice, prin ne
gocieri.

Examinîndu-se situația economică 
din lume, s-a reliefat că, intrucît 
țările în curs de dezvoltare au fost 
cel mai serios afectate de criza eco
nomică mondială, este necesar să fie 
luate măsuri urgente pe plan inter
național în favoarea acestor state. 
Avînd in vedere impasul la care au 
ajuns negocierile de pină acum pri
vind problemele comerciale, finan
ciare și monetare internaționale, s-a 
subliniat necesitatea de a se acționa 
cu toată hotărîrea pentru soluțio
narea problemelor grave cu care 
sînt confruntate țările în curs de 
dezvoltare, inclusiv problema dato
riei lor externe. 1 pentru lichidarea 
subdezvoltării și edificarea noii or
dini economice internaționale.

Ambele părți au subliniat rolul 
Important ce revine statelor mici și 
mijlocii, țărilor în curs de dezvolta
re. statelor nealiniate în solutio
narea marilor probleme cu care este 
confruntată omenirea. S-a convenit 
să se acționeze pentru intensificarea 
conlucrării dintre România și Sri 
Lanka în viața internațională. *' “

De 'ambele . părți, ș-a apreciat .-că1 
vizita efectuată în România de pri
mul ministru al R.D.S. Sri Lanka 
constituie o contribuție majoră la 
dezvoltarea raporturilor prietenești 
dintre cele două țări.

Primul ministru al R.D.S. Sri 
Lanka, Ranasinghe Premadasa, a ex
primat primului ministru al Guver
nului Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu. profunda sa 
gratitudine pentru primirea cordială 
și ospitalitatea caldă de care s-a 
bucurat in România și i-a adresat 
invitația de a efectua o vizită oficia
lă în R.D.S. Sri Lanka. Invitația a 
fost acceptată cu plăcere, data vizi
tei urmind a fi stabilită ulterior, pe 
canale diplomatice.

București, 29 aprilie 1986

Delta Dunării și pe Canalul 
Dunăre-Marea Neagră. Capătă o 
tot mai mare extindere excursiile 
tematice pentru toate virstele și 
categoriile socioprofesionale, pre
cum și drumețiile montane, la 
cabane și in stațiunile balneocli- 
matice.

Informațiile suplimentare, re
ținerea de locuri și procurarea de 
bilete se asigură prin toate oficiile 
județene de turism.



I 
ț

ț 
ț
I 
ț
ț 
ț 
ț 
ț 
ț
*

1986 ANL-nNTEliNA/nQNAL

„Pace, dezvoltare și cooperare"
BELGRAD 29 (Agerpres). — Sub 

deviza ..Pace, dezvoltare si coope
rare", la Split s-a desfășurat o in- 
tilnire a reprezentanților organi
zațiilor sindicale din acest oraș 
iugoslav si din localitatea italiană 
Ancona. Participanta au relevat

importanta acestei manifestări ce 
are loc in Anul International al 
Păcii, proclamat de O.N.U.. pre
cum si faptul că la ora actuală 
cooperarea dintre națiuni devine 
din ce in ce mai mult o condiție 
necesară supraviețuirii omenirii.

„Stabilitatea strategică și securitatea în anii 2000"
ROMA 29 (Agerpres). — Ite 

Centrul de cultură științifică „Etto- ' 
re Majorana" din localitatea sici- 

- liană Erice, a' avut loc un simpo- 
l zion Internațional cu tema „Stabi- 
i litatea strategică si securitatea in 
1 anii 2000", organizat sub egida 
r 
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ț 
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O.N.U.
După cum relevă agenția ANSA, 

la lucrări au participat experti din

U.R.S.S., S.U.A.. precum si din alte 
13 țări, inclusiv din lumea a treia. 
A fost prezent Jan Ma.rte.nson. re
prezentantul Comisiei O.N.U. pen
tru dezarmare.

Intre problemele dezbătute au fi
gurat cele ale dezarmării, destin
derii. conviețuirii pașnice intre po
poare, probleme privind combate
rea terorismului.

Pentru ocrotirea generației tinere
NAȚIUNILE UNITE 29 (Ager

pres). — La sediul din New York 
al Națiunilor Unite s-au incheiat 
lucrările sesiunii Direcțiunii Fon
dului O.N.U. pentru Copii 
(U.N.I.C.E.F.). Dezbaterile au evi
dențiat importanta adoptării de 
măsuri concrete pentru salvarea 
generațiilor viitoare de pericolul 
unui război nuclear. Statisticile ofi
ciale O.N.U. relevă că in timp ce 
pe plan mondial se irosesc in fie-
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ț
care minut peste 1.9 milioane do
lari pentru inarmări. 30 di copii 
de pe planetă iși pierd viața din 

. cauza foametei . și maladiilor. S-a 
subliniat, totodată, necesitatea opri- . 
rii cursului periculos spre o catas- ț 
trofă nucleară si folosirea fonduri- i 
lor și mijloacelor, eliberate prin , 
măsuri de dezarmare, in folosul 1 
dezvoltării, inclusiv pentru 
tirea generației tinere.

„Europa dispune de mijloacele necesare 
pentru promovarea păcii"

BRUXELLES 29 (Agerpres). — 
Uniunea partidelor ecologiste din 
Europa occidentală isi exprimă in- 

i grijorarea față de pericolul extin- 
’ derii cursei'înarmărilor in spațiul
ț cosmic, prin realizarea programului 
, american Inițiativa de apărare 
' strategică, cunoscut sub numele de 

„războiul stelelor". In cadrul reu- . 
niunii de la Bruxelles, reprezentan
ta organizațiilor ecoloaiste din 
Franța. Suedia. Belgia si alte state 
vest-europene s-au pronunțat in 
favoarea propunerii de desființare 
concomitentă a N.A.T.O. si a Tra

ț
ț

ț

ț
______4 Norvegia au semnat un apel adre- 

* sat Stortingului — parlamentul — 
de la Oslo, prin care se cere inter
zicerea oricăror cercetări ce vizea-

ocro-

totului de la Varșovia. împotriva 
creării de noi organizații politico- 
militare pe continentul nostru.

In cadrul unei conferințe de pre
să. reprezentantul francez a decla
rat ca Europa dispune de mijloa
cele șt resursele necesare pentru 
promovarea unei politici de pace. 
Pentru aceasta trebuie să se dea 
dovadă de voință politică. La rin- 
dul său. reprezentantul suedez a 
reliefat necesitatea ca țările neutre 
din Europa să promoveze o politică 
consecventă de dezarmare.

Luări de poziție împotriva „războiului stelelor"
OSLO 29 (Agerpres). — Peste 

1 500 de oameni de știință cadre di
dactice ale universităților și insti
tutelor de invățămint superior din

ză militarizarea spațiului cosmic. 
Documentul solicită autorităților 
guvernamentale norvegiene să nu 
permită participarea unor între
prinderi din țară la realizarea pro
gramului Inițiativa de apărare 
strategică, cunoscut sub numele de 
„războiul stelelor".

Reluarea lucrărilor celei de-a 40-a 
sesiuni a Adunării Generale a O. N. U

NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 
— La cererea secretarului general ai 
O.N.U. au fost reluate lucrările ceiei 
cie-a 40-a sesiuni u Adunării Generale 
a organizației mondiale. Secretarul 
general al O.N.U., Javier Perez de 
Cuellar, a prezentat un raport în 
care a relevat că organizația morn 
dială este confruntată în prezent cu

mari dificultăți financiare, fiind pe
riclitată însăși capacitatea ei de a-și 

■ îndeplini obligațiile ce-i revin prin
Cartă și, in primul rind, cele legate 
de crearea unui context internațio
nal favorabil .stabilității, păcii și dez
voltării, transmit agențiile interna- 
ționaile de presă.

Poziția R.P. Chineze privind verificarea 
respectării acordurilor internaționale 

de dezarmare
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— Misiunea permanentă a Chinei la 
O.N.U. a adresat secretarului gene
ral al organizației,. Javier Perez de 
Cuellar, o scrisoare in 'care prezintă 
punctul de vedere ai guvernului chi
nez in problema verificării respec
tării acordurilor internaționale de 
dezarmare. Se recomandă, între al
tele, afirmarea rolului mijloacelor 
internaționale necesare de verificare 
și se propune folosirea atit a modali

tăților de verificare internațională, 
dt și a celor naționale, în conformi
tate cu acordurile de dezarmare — 
transmite.-agenția...țhjna Nouă. .In 
acest scop — se arată — trebuie creat 
și perfecționat treptat un sistem in
ternațional privind, participarea in 
condiții de egalitate a tuturor țări
lor interesate, care să nu permită 
amestecul in treburile interne sau să 
împiedice dezvoltarea economică și 
socială a țărilor participante.

Problemele Americii
Centrale trebuie

ANKARA

Conferința regională pentru Europa a EA.O.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A OLANDEI
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Oceanele lumii să devină zone ale păcii I
TOKIO 29 (Agerpres). — La Naha 

(centrul administrativ al insulei 
Okinawa) a avut loc un mare mi
ting antirăzboinic, ia care au par
ticipat locuitori ai insulei, activiști 
isi' unor organizații de luptă pen

ale tării, reprezentanți ai unor or- • 
ganizatii arțținuel-eare din S.U.A.. 
India. Noua Zeelăndă si din alte

zona oceanelor Pacific si

Maiestății Sale BEATRIX
Regina Țărilor de Jossoluționate exclusiv 

pe cale pașnicâ“ 
Declarația președintelui 

mexican
. CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager
pres) — Președintele Mexicului, Mi
guel de la Madrid Hurtado, a sub
liniat, necesitatea urgentă a soluțio
nării ’politice, prin negocieri, a situa
ției conflictuale din America Cen
trală, arătînd că țara sa va continua 
să acționeze pentru realizarea aces
tui obiectiv — informează agențiile 
E.F.E. și A.D.N.. în cursul unei în
trevederi cu 'trimisul specia) al 
S.U.A., Philip Habib, șeful statului 
mexican a precizat că o astfel de re
glementare trebuie să se bazeze pe 
respectarea principiilor neinterven
ției în treburile interne ale altor 
țări, a dreptului fiecărui popor 'de 
a-și alege liber propria cale de dez
voltare, modalitate arătată de „Actul 
de pace și cooperare In America 
Centrală", elaborat de „Grupul de la 
Contadora", pentru rezolvarea dispu
telor dintre statele regiunii.

Președintele mexican a lansat 
S.U.A. apelul de a relua dialogul cu 
Nicaragua, în vederea depășirii neîn
țelegerilor și garantarea intereselor 
de securitate legitime ale ambelor 
țări.

HAGA
Cm prilejul aniversării Zilei naționale a Regatului Țărilor de Jos, vă 

cu urări de progres, prosperitate și paceadresez calde felicitări, Împreună 
pentru poporul olandez

O- 
cu 
a- 

in- 
de

prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

spiritulceperea 
creator 
de vlrf 
și tehnologiilor 
derne.

Rotterdam, primul 
port al tării șl unul 
din cele mai mari 'ale 
lumii, oferă o imagi
ne grăitoare în acest 
sens. în. afară de in
tensitatea traficului 
maritim, ceea ce im
presionează este di
versitatea activităților 
legate de port : indus
tria chimică prelu
crează anual imense 
cantități de materii 
prime, iar șantierele 
navale lansează vase 
de diverse tipuri si 
tonaje. La Eindhoven 
te afli lntr-un verita
bil univers al. electro
nicii. Amsterdam-ul 
se remarcă nu numai 
prin valorile , arhitec
tonice, ci și prin co
morile de artă ce le 
adăpostește.

Deși sint situate în 
puncte geografice di
ferite ale continentu
lui european și au sis
teme sociale $i poli’i- 
ce diferite. România 
Si Olanda întrețin ra
porturi rodnice în do
meniile economic, teh-

Si .
si in domenii 
ale industriei 

mo-

nico-știintiflc si cul
turii. Cursul ascen
dent al raporturilor 
dintre cele două țări 
a evidențiat ca mo
mente de deosebită 
însemnătate vizita în
treprinsă 
da de 
Nicolae 
împreună
Elena Ceaușescu. pre
cum si vizita de răs
puns efectuată de su
verana Olandei în 
tara noastră, corivor- 
birile si documentele 
încheiate . cu aceste 
prilejuri stabilind 'un 
cadru propice extin
derii conlucrării pe 
multiple planuri. Cele 
două țări colaborează 
Si in domeniul vieții 
internaționale. . mili- 
tîiid pentru dezarma
re si pace. pentru 
securitate si destinde
re in Europa si în în
treaga lume.

Evoluția favorabilă 
a relațiilor româr.o- 
olandeze corespunde 
pe deplin intereselor 
celor două țări si po
poare. inscriindu-se 
ca un aport de seamă 
la cauza generală a 
prieteniei. înțelegerii 
și cooperării.

în Olah- 
presedintele

Ceaușescu. 
cu tovarășa

Sint puține țări In 
lume care să aibă o 
istorie atit de intim 
legată de mare ca 
landa. Comparată 
vechile hărți, de 
cum cîteva secole, 
fățișarea Olandei
azi stă mărturie a te
nacității acestui po
por în a smulge ma
rii petic cu petic de 
pămint si de a Ie 
transforma, apoi, în 
ogoare roditoare. S-a 
Întâmplat — nu o dată 
în trecut — ca truda 
mai multor generații 
să fie irosită. Prin a- 
nii '50. apele mării au 
rupt digurile. inun- 
dînd o parte a Deltei 
— regiunea cuprinsă 
intre brațele Rinului, 
Meușei și Escautului. 
lată de ce bătălia cu 
apele nu a Încetat si 
nu încetează nici o 
singură clipă, ea fi
ind continuată cu asi
duitate.

La adăpostul digu
rilor, pe pămlnturile 
smulse mării au ră
sărit întinsd pășuni, 
plantații de flori, la
nuri și livezi. de pomi 
fructiferi. Ponorul o- 
landez își dovedește 
insă cu prisosință pfi-

ANKARA 29 (Agerpres). — M. Mi- 
trică transmite : La Istanbul conti
nuă lucrările Conferinței regionale 
pentru Europa a F.A.O. Luind cu- 
vîntul în cadrul dezbaterilor, con
ducătorul delegației . române. Ion 
Zipis, adjunct al ministrului agricul
turii, a prezentat poziția țării noas
tre privind activitățile F.A.O., pre
cum și In legătură cu rolul agricul
turii in dezvoltarea economiei ro
mânești.

Vorbitorul a reliefat acțiunile șl 
inițiativele României, ale președin
telui Nicolae Ceaușescu, pentru era
dicarea foametei tn lume — care se 
bucură de o apreciere deosebită și 
recunoaștere unanimă pe plan inter
național— subliniind că aceste ac
țiuni se înscriu în eforturile de li

chidare a subdezvoltării și instaurării 
unei noi . ordini economice interna
ționale.

România — a spus el — consideră 
că o soluționare viabilă și durabilă 
a problemei alimentare mondiaie 
constă in ’luarea de măsuri concrete 
pentru creșterea și diversificarea 
producției agricole și în dezvoltarea 
susținută a agriculturii, mal ales in 
țările în curs de dezvoltare.

Au fost prezentate, în context, 
eforturile deosebite depuse de țara 
noastră pentru dezvoltarea tuturor 
ramurilor economiei naționale, in
clusiv a agriculturii, prin lărgirea și 
modernizarea bazei tehnico-materia- 
!e, extinderea sistemelor de irigații, 
valorificarea condițiilor specifice de 
climă și sol.

Lucrările reuniunii continuă.

SAN JOSE 29 (Agerpres). — Intr-o 
declarație făcută presei la San Jose, 
președintele ales al Republicii Costa 
Rica, Oscar Arias Sancliez. a susți
nut teza potrivit căreia problemele 
regionale trebuie soluționate pe calea 
dialogului, înlăturîndu-se opțiunea 
militară — transmite agenția Prensa 
Latina. Manifestînd optimismul în 
legătură cu perspectivele de pace în 
America Centrală, el și-a exprimat 
Încrederea că la 6 iunie toate țările 
din regiune vor semna „Actul de 
pace si cooperare", propus de „Gru
pul
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de la Contadora".

ORIENTUL MIJLOCIU
CONFLICTUL DINTRE IRAN $1 IRAK

TEHERAN 29 (Agerpres). — Tru
pele iraniene au lansat o ofensivă 
prelungită, pe parcursul nopții de 
luni spre marți, în regiunea peninsu
lei . sudice irakiene Faw — a anun
țat agenția iraniană de știri IRNA, 
citată de Reuter. Se precizează că în 
rîndul forțelor irakiene a fost tăcut 
un mare număr de victime. IRNA 
arată, totodată că, în prezent, forțele 
iraniene își fortifică pozițiile, pre- 
cizînd că înaintarea a fost oprită.

Patru poduri irakiene âu fost 'dis
truse și capturată o mare cantitate 
de armament ușor si greu. '

comandamentului general al forțelor 
armate irakiene, citat de agenția 
INA.

în sectorul de la est de Basra, for
țele irakiene âu respins atacurile a 
două unități de infanterie irănie'ne, 
carp au încercat să se .apropie de po
zițiile, avansate, ale trupelor irakie
ne, arată comunicatul.'

BELGRAD 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Prezidiului R.S.F, Iugosla
via, Radovan Vlaikovici, și preșe
dintele Siriei, Hafez Al-Assad, aflat 
într-o vizită oficială in Iugoslavia, 
au avut o primă rundă de convor
biri, în cadrul cărora au fost exa
minate, cu prioritate, probleme ale 
actualității internaționale.
: Cu privire la recentele evoluții ale 
Situației din Mediterana, cei doi 
președinți au evidențiat —- după 
cum relevă agenția Taniug — drep
tul inalienabil al fiecărei țări de 
a-și apăra Independența, integrita
tea teritorială și calea de dezvoltare 
de sine stătătoare. Apreciindu-se că 
nici o țară nu poate să-și aroge 
dreptul de arbitru și să folosească 
forța, s-a subliniat, totodată, că te- - 
rorismul și lupta popoarelor pentru 
Independență națională nu pot fl 
confundate.

înțr-un interviu apărut în ziarul 
„Sawt Al Shaab", premierul egiptean 
a afirmat că tara sa va depune toa
te eforturile în vederea reinstituirii 
unei păci drepte și cuprinzătoare, 
care reprezintă un obiectiv strategic 
pentru Egipt. El a evidențiat necesi
tatea Întăririi unității țărilor arabe.

BEIRUT 29 (Agerpres). —.Forțele 
Libaneze au anunțat că au hotărit 
să respecte o încetare unilaterală a 
focului pe toate fronturile incepind 
din noaptea de luni spre marii. In 
comunicatul care informa despre 
această hotărîre s-a precizat că ea a 
fost adoptată intrucît războiul a pro
vocat doar distrugeri și pe baza con
statării că soluțiile militare au de
venit imposibile. Este exprimată do
rința de a angaja contacte cu toate 
părțile interesate ..pentru consolida
rea dezescaladării militare, desfășu
rarea de observatori libanezi la li
niile de confruntare si pentru pre
gătirea dialogului".

încetarea unilaterală a focului in
tervine după o declarație a primului 
ministru. Rashid Karame. care a lan
sat un nou apel părților în conflict 
de a contribui, prin toate mijloacele, 
lă instaurarea păcii In Liban.

Cu toate acestea. marți ,-.'in - Beirpt 
ei In zonele adiacente s-ati înregis
trat puternice schimburi de focuri 
cu arme automate si mortiere, între 
forțele rivale.

Pe de altă parte, nave militare 
îsraeliene au pătruns tn largul coas
telor Libanului. în zona Saida si Bei
rut. dar focul milițiilor libaneze din 
regiune le-a alungat.

AGENȚIILE DE PRESĂ^CAIRO 29 (Agerpres). -- Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, s-a întilnit, la Cai- 
ro, cu o comisie a O.N.U. aflată în 
turneu în Orientul Mijlociu, pentru 
a constata,. . între altele, situația 
populației palestiniene din teritoriile 
arabe ocupate.

în cadrul discuțiilor — informează 
agenția M.fî.N. — au fost examinate 
toate aspectele problemei palestinie
ne și condițiile de viață ale locuito
rilor palestinieni din teritoriile aflate 
sub ocupația isțaeliană.

BAGDAD 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Comitetului Executiv al Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei, Yasser Arafat, a sosit marți Ia 
Bagdad, unde va participa la o în
trunire a Consiliului Central al 
O.E.P. Intr-o declarație citată de 
agenția A.P.S., Yasser Arafat a spus 
că reuniunea Consiliului Central al 
O.E.P. va. fi consacrată analizării si
tuației din teritoriile arabe ocupate 
și a taberelor de refugia ți palesti
nieni din sudul Libanului. Vor fi dis
cutate, totodată, relațiile iordaniano- 
palestiniene și propunerea președin
telui Algeriei, Chadli Bendjedid, de 
a se organiza la Alger o conferință 
a tuturor organizațiilor palestiniene, 
avind ca scop întărirea unității.

BAGDAD 29 (Agerpres). — Elicop
tere militare irakiene au desfășurat, 
luni, o serie de acțiuni de luptă îm
potriva pozițiilor trupelor iraniene, 
cauzind importante pagube materia
le în oameni și echipament de luptă, 
informează un comunicat militar al

TRANSMIT
țări din 
Indian.

După 
T.A.S.S., 
miting vorbitorii au reafirmat ne
cesitatea transformării oceanelor i 
Indian si Pacific în z-one ale păcii. , 
fără baze militare străine si fără I 
arme nucleare.

ț

re pe teritoriul tării este foarte 
clară si in nici o împrejurare gu- < 
vernul nu va renunța la politica * 
antinucleară sprijinită de tntregul l 
popor.

Un proiect de lese, referitor Ia 1 
această problemă a fost Înaintat 
forului suprem, legislativ al tării, i 
asupra căruia parlamentul urmea- ’ 
ză să se pronunțe în vara aceasta. ,

cum relatează agenția 
în alocuțiunile rostite la

Noua Zeelăndă nu va permite accesul navelor 
nucleare în porturile sale

WELLINGTON 29 (Agerpres). — 
Guvernul Noii Zeelande nu isi va 
revizui în nici un fel hotârirea de 
a interzice accesul in porturile tării 
a navelor militare cu arme nuclea
re la bord sau cu propulsie nu
cleară — a declarat la Wellington 
primul ministru al guvernului neo
zeelandez. David Lange. El a subli
niat că poziția Noii Zeelande in le
gătură cu prezenta armelor nuclea-

AMMAN 29 (Agerpres) — într-o 
declarație făcută la Amman, primul 
ministru egiptean, Aii Loutfi, a ară
tat că Egiptul va acționa pentru în
tărirea și consolidarea relațiilor sale 
cu Iordania. Aii Loutfi a sosit la 
Amman in fruntea unei delegații 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a patra sesiuni a Comitetului su
perior comun egipteano-iordanian.

Din partea Consiliului
MOSCOVA 29 (Agerpres). — 

Agenția T.A.S.S. transmite : La Cen
trala atomoeleotrică de la Cernobil, 
situată la 130 km nord de Kiev, s-a 
produs o avarie. La fața locului iși 
desfășoară activitatea o comisie gu
vernamentală, condusă de vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Boris Seerbin. Din comisie 
fac parte conducători de ministere 
și departamente, oameni de știință și 
specialiști.

Potrivit datelor preliminare, avaria 
s-a produs intr-una din clădirile 
celui de-a) 4-lea bloc energetic și 
a provocat distrugerea unei părți a 
clădirii reactorului, deteriorarea lui 
și o anumită scurgere de substanțe

de Miniștri al U.R.S.S.
radioactive. Celelalte 3 blocuri ener
getice au fost oprite nefiind afectate 
și se află în rezervă. în timpul ava
riei au încetat din viață 2 persoane. 

Au fost întreprinse măsuri urgente 
de lichidare a consecințelor avariei, 
în prezent, situația radiațiilor de la 
cențrala atomoelectrică și în zona 
înconjurătoare s-a stabilizat celor 
afectați Ii se acordă asistența medi
cală necesară. Locuitorii din comple
xul centralei atomoelectrice și din 
3 localități învecinate au fost eva
cuați. ■

Situația radiațiilor este suprave
gheată continuu la centrala atomo
electrică de la Cernobil și în zona 
învecinată.

I O REUNIUNE DE SOLIDARI- 
j TATE cu Nicaragua și in sprijinul 
•revoluției sandiniste s-a desfășurat 

la Madrid. Participants au lansat
I forțelor democratice, din întreaga 
! lume apelul de a iniția o campa
nie împotriva agresiunilor lansate

I împotriva Nicaraguei.

ALEGERI. In comunicatul cu I 
privire la rezultatele alegerilor 
pentru consiliile populare disțric-| 

I tuale. orășenești și comunale și I 
pentru tribunalele populare, desfă- 

I surate Ia 27 aprilie în R.P.S. Alba- . 
nia, se relevă că toți cetățenii În
scriși pe listele electorale au par- ‘ 

. ticipat la vot — informează agen- 
I ția A.T.A. Pentru candidații Fron- I 
I tului Democratic au votat 99,99 la | 
f

Cu fermitate și consecvență

IDEALURI MĂREȚE, NOBILE PE STEAGUL DE LUPTA
AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI

9

împotriva fascismului și războiului
De-a lungul intregii sale existente 

de 65 de ani. atit de bogați in lupte 
și înfăptuiri, Partidul Comunist 
Român a înscris pe stindardul său 
obiective fundamentale, in deplină 
concordanță cu interesele vitale' ale 
poporului român, ale intregii uma
nități.

O vie și elocventă mărturie in 
acest sens o constituie lupta dirză 
și consecventă dusă de P.C.R. îm
potriva amenințării fasciste, care în
cepuse să. se profileze in Europa in 
anii ce au urmat după încheierea 
primului război mondial, punind in 
grav pericol libertatea și indepen
dența popoarelor. Intelegind de la 
început că fascismul in ansamblu 
reprezintă amenințarea principală 
pentru securitatea și integritatea te
ritorială a țării noastre, pentru li
bertatea 
țiunilor, 
damnat
,. Fascismul, ___
Italia și a apărut și in diverse alte 
state burgheze, iși face și la noi 
apariția, scrie, încă in 1922, ziarul 
„SOCIALISMUL". Proletariatul din 
România va avea deci de luptat îm
potriva terorii guvernamentale, ca și 
împotriva bandelor plătite de capi
taliști și susținute de guvern". Mo
bilizind permanent întregul popor la 
lupta împotriva tendințelor de fas
cizare a României, infățișînd esen
ța antinațională a mișcării legionare, 
ca agentură hit.Ieristă, trădătoare de 
țară, partidul a chemat clasa mun
citoare. masele de țărani, intelec
tualitatea progresistă pentru curma
rea activităților criminale ale legio
narilor.

Partidul Comunist Român are 
meritul istoric de a fi dezvăluit, tot
odată, faptul că hitlerismu! repre
zintă cea mai mare primejdie pen
tru pacea lumii, punind in evidentă 
necesitatea 
rilor sale 
Bazîndu-și 
convingere,

și demnitatea tuturor na- 
P.C.R. I-a denunțat și con- 
cu cea mai mare energie. 

care s-a dezvoltat in

zădărnicirii planu- 
agresive. expansioniste, 

strategia pe o asemenea 
partidul nostru și-a adus

din plin contribuția, alături de ce
lelalte forțe democratice din Euro
pa, la combaterea ascensiunii fas
cismului, situîndu-se in fruntea for
țelor patriotice, desfășurind ample 
și intense acțiuni pentru atrggerea 
în frontul antifascist a celor mai 
largi categorii sociale și politice. 
Este cunoscut că marile greve ale 
ceferiștilor și petroliștilor din anul 
1933 s-au numărat printre primele 
acțiuni de amploare împotriva na
zismului, a planurilor războinice ale 
acestuia. Infierind ideile și actele 
agresive ale Germaniei hitleriste, tn 
condiții grele de luptă impuse de 
starea de ilegalitate, P.C.R. s-a afir
mat ca cea mai hotărită și consec
ventă forță împotriva fascismului, a 
războiului. Rezoluțiile congreselor și 
ale plenarelor C.C. din perioada in
terbelică, manifestele, broșurile și 
publicațiile editate de P.C.R. sau de 
organizațiile aflate sub influența sa 
stau mărturie grăitoare in acest 
sens.

In vederea ralierii la mișcarea 
antifascistă a celor mai ample și di
verse pături sociale, practic a în
tregului popor, partidul comunist a 
inițiat crearea unui mare număr de 
organizații democratice. în acea pe
rioadă de grele lupte revoluționare, 
s-a remarcat activitatea ■ Comitetu
lui Național Antifascist, Ca 
reprezentant al tinerilor din Ca
pitală, a activat aici tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, după cum 
iși aminteau membri ai comitetului, 
„s-a impus atenției prin clarviziu
nea și tenacitatea cu care a dezvă
luit pericolul războiului si fascis
mului". Urmare a inițiativelor Si 
activității permanente a P.C.R. vi- 
zind crearea unui larg front popu
lar antifascist, avea să ia 
Frontul Unic Muncitoresc.

Organizațiile antifasciste 
România, membrii și simpatizanții 
acestora, înfruntind cu bărbăție te
roarea și represiunile, au desfășurat 
o paletă largă de acțiuni la Bucu-

ființă
din

rești, tn alte orașe ale țării, chemind 
și mobilizind populația la împotri
vire față de 
tn timputile 
caracterizate 
ticile odioase

în spiritul 
au animat întotdeauna clasa noastră 
muncitoare, poporul român, torțele 
democratice din România și-au ma
nifestat solidaritatea cu lupta po
poarelor cotropite său amenințate 
de fascism, ridicindu-și glasul îm
potriva samavolniciei brune, denun- 
țind și combătînd actele de agresiu
ne ale Italiei fasciste contra Abi- 
siniei, ale Germaniei hitleriste îm
potriva Austriei, Cehoslovaciei și 
altor state. In acest cadru s-a În
scris participarea și activitatea des
fășurată de reprezentanți români Ia 
o serie de manifestări internaționa
le, cum au fost Congresul de luptă 
contra războiului de la Amsterdam 
(1932), Congresul universal pentru 
pace de la Bruxelles (1938), Confe
rința pentru pace și securitate de la 
Paris (1939).

tn momentul cînd Germania hl- 
tleristă și Italia fascistă au interve
nit pentru a inăbuși prin forță dez
voltarea democratică din Spania, 
Partidul Comunist Român 8-a ridi
cat cu hotărire exemplară împotri
va agresiunii, pentru apărarea Spa
niei republicane. Ca răspuns la che
mările 
stituite 
porului 
tinguri 
fonduri , 
căminte șl echipament. 600 de vo
luntari români) mobilizați de. P.C.R., 
au luptat — și multi dintre ei au 
căzut eroic — alături de patriot! 
spanioli, cu conștiința că înfruntind 
fascismul pe pămintul spaniol apără 
Independenta propriei țâri, pericli
tată de același dușman comun : fas
cismul.

Plenara a V-a lărgită a C.C.. al

„bar’oaria transplantată 
moderne", cum 

tntr-un manifest 
aie nazismului, 
nobilelor tradiții

erau 
prae-

care

P.C.R., in tară au fost con- 
comitete de ajutorare a po- 
spaniol, s-au organizat mi- 
de solidaritate, s-au ' adunat 
pentru medicamente, imbră-

P.C.R., din iulie 1936, studiind cu - 
atenție tendințele interne și exter
ne, a evidențiat cu tărie pericolul 
fascist pentru integritatea teritoria
lă, pentru însăși ființa noastră na
țională. Rezoluția adoptată cu acest 
prilej menționa că militanțil parti
dului „consideră necesară apărarea 
fiecărei palme de pămint a țării" și 
că sint gata să intre „in primele 
rindurl ale luptătorilor, pentru res
pingerea agresiunii fasciste".

Elocventă pentru starea de spirit 
antihitleristă a acelor ani este ma
rea manifestare antifascistă de la 
1 Mai 1939. desfășurată' in București 
și in alte centre 'muncitorești din 
tară. Sub lozinci precum 
România 
tă

„Vrem 
i liberă și independen
ces fascismul !“. „Jos 

agresorul hitlerist !“, marile de
monstrații de la .acea dată au avut 
un profund ecou intern și Interna
țional. In rîndul organizatorilor si 
conducătorilor care au animat marea 
demonstrație din Capitală s-au aflat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Petrescu (Ceaușescu). 
Referindu-se la semnificația deose
bită a acestor acțiuni, secretarul 
general al partidului nostru arăta : 
„1 Mai 1939 s-a transformat intr-o 
puternică manifestare Împotriva fas
cismului si războiului, numârîndu-se 
printre puținele manifestări din Eu
ropa care au 
ciad fascismul 
Munchen."
; Pornind de 
care supunea 
șmenințînd, in

avut Ioc in condițiile 
era in ofensivă, după

Ia esența fascismului 
popor după popor, 

T fapt, întreaga Euro
pă $1 Întreaga lume. P.C.R. a sub
liniat necesitatea ca 
diei comune să se ...
larg front, care să cuprindă toate 
forțele democratice. ‘ 7 
secvent tn această direcție, partidul 
nostru a militat pentru participarea 
activă a poporului român contra a- 
țnenințării fasciste. De pildă. „S'CîN- 
TEIA" din octombrie 1940 îndemna

tn fața primej- 
ridice cel mai

Actionîrtd con-

„la luptă contra invaziei armatei 
germane de ocupație", iar intr-o bro
șură, tipărită de P.C.R. in ianuarie 
1941, se propunea o platformă poli
tică prevăzi.nd ca un obiectiv esen
țial _ „lupta împotriva 
României intr-o anexă 
râului german, pentru 
poporului român...".

Cu deosebită vigoare 
P.C.R. pretențiile revizioniste, ire
dentiste ale Ungariei horthyste, iar 
apoi odiosul dictat de la Viena prin 
care s-a smuls din trupul tării par
tea de nord-vest a României.

tn perioada întunecată a dictaturii 
antonesciene și a războiului hitle- 
rist, comuniștii au organizat rezis
tența antifascistă, lupta pentru răs
turnarea dictaturii, ieșirea României 
din războiul contra U.R.S.S. și ală
turarea ei la coaliția antihitleristă. 
Exprimînd aspirațiilp întregului 
popor, P.C.R, a reușit’ să catalizeze 
tn jurul 6ău cele mai largi pături 
democratice și patriotice, a inițiat 
gruparea intr-un front comun a tu
turor cercurilor interesate in răstur
narea dictaturii și eliberarea țării. 
Intr-un asemenea context a avut loc 
crearea, in toamna lui 1943, a Fron
tului Patriotic Antihitlerist și apoi, 
în iunie 1944, a Blocului Național 
Democrat.

Luptele grele și îndelungate împo
triva fascismului, purtate de poporul 
nostru, conduse de partidul comu
niștilor. aveau să fie încununate tn 
mod strălucit de victoria revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. Ac
tul de Ia 23 August 1944, partici
parea României la război cu grele 
jertfe de singe, piriă la infrîngerea 
Germaniei httleriste, alături de 
Uniunea Sovietică șl celelalte țări 
aliate, reprezintă una din paginile 
cele mai glorioase in Istoria parti
dului nostru, a eroicei clase munci
toare din România, a poporului ro
mân.

prefacerii 
a imperialis- 
independența

a condamnat

După zdrobirea hitlerismului, po
poarele au fost indreptățite să crea
dă că lecțiile istoriei nu vor fi ui
tate, că practicile și ideile fasciste 
vor dispărea pentru totdeauna. Din 
păcate insă, după mai bine de 
patru decenii de la încheierea răz
boiului, asemenea realități, cum sint 
activizarea organizațiilor neonaziste, 
a terorismului — demonstrează ne
cesitatea unei vigilente sporite pen
tru apărarea democrației și păcii. 
Avind in vedere asemenea evoluții, 
Partidul Comunist Român, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se pronunță cu 
hotărîre pentru întărirea unității și 
solidarității popoarelor in lupta îm
potriva oricăror tendințe de recru
descență a activităților fasciste, a 
politicii de forță, agresiune și dic
tat in viața internațională, pentru 
Înfăptuirea unui climat propice dez
voltării libere și pașnice a tuturor 
națiunilor lumii.

In spiritul luminoaselor tradiții ale 
luptei împotriva fascismului și răz
boiului, tn anii construcției socialis
te, cu precădere in perioada des
chisă de istoricul Congres al IX-lea, 
Partidul Comunist Român, mobili
zind poporul la înfăptuirea mărețelor 
programe de dezvoltare multilaterală 
a patriei, a acționat și acționează in 
același timp pentru promovarea păcii 
și colaborării internaționale, pentru 
făurirea unei lumi în care armele, 
războaiele să fie definitiv eradicate 
din viața societății. In lumea con
temporană, cînd pericole din cele 
mai grave amenință însăși, existența 
civilizației umane, glasul României 
socialiste, __ ____________
Român cheamă popoarele, guverne
le, factorii politici de pretutindeni să 
acționeze cu toată răspunderea pen
tru încetarea iraționalei curse a înar
mărilor și eliminarea primejdiei nu
cleare, pentru conturarea unei per
spective noi de pace și înțelegere in- . 
ternățională.

Acum, în pragul celei de-a 65-a 
aniversări a făuririi' P.C.R.. măsurind 
cu îndreptățită mindrie drumul de 
jertfe și victorii parcurs, scrutind cu 
încredere viitorul prefigurat tn do
cumentele programatice ale parti
dului, tn cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. comuniștii. între
gul nostru popor Iși reafirmă hotă- 
rirea de a nu precupeți nici un efort, 
în strînsă unitate cu forțele demo
cratice, progresiste de pretutindeni, 
pentru a nu mai îngădui niciodată 
forțelor întunecate ale fascismului 
să-și ridice din nou capul, de a-și 
aduce întreaga contribuție la edifi
carea unei 
războaie, o 
rii rodnice 
suverane.

sută din alegători.

J NEGOCIERI. La Berlin a avut 
loc o nouă rundă de negocieri asu
pra unui aeprd în domeniul știin
ței și tehnologiei intre R.D. Ger
mană și .R.F. Germania, anunță 
agenția A.D.N. Delegația R.D.G. a 
fost condusă, de Wolfgang Leupold, 

l secretar de stat la Ministerul pen
tru Știință și Tehnologie; iar cea 
a R.F.G. de . Hans-Hilger Haun- 

j.schild, secretar de stat in Ministe
rul Cercetării și Tehnologiei.

LEGATURI AERIENE. La 29 
aprilie au fost reluate legăturile 
aeriene directe intre U.R.S.S. și 
S.U.A. — anunță agenția T.A.Ș.S. 
Potrivit înțelegerii realizate .ante
rior. avioanele de pasageri ale com
paniilor aeriene „Aeroflot" Și 
„Pan-American" și-au început zbo-.,Pan-American" și-au început zbo- I 

I rurile regulpte Intre Moscova. Le- 
I ningrad. Washington și New York.

I[ NOUL GUVERN AL SUDANU
LUI iși. va concentra eforturile în 

'direcția ameliorării situației ecb- 
nomice a țarii, acțiunile sale vi- j 
zînd reducerea deficitului bugetar. | 

I îmbunătățirea activității întreprin
derilor din sectorul public, a ară- < 

Itaț, intr-o declarație făcută, presei, I 
ministrul sudanez al finanțelor «î '
dărilor din sectorul public, a ară
tat, intr-o declarație făcută.presei, 
miniștrii sudanez al finanțelor și 
planificării economice, Ahmad 
Tâyfour,

DEMONSTRAȚIE, La universi
tatea sud-coreeană Yonsei, circa 
1 500 de studenți au luat parte I 
marți la o demonstrație, protestind 
împotriva regimului dictatorial, și . 

ameri- | 
anunță I 
presă, 

trimiși I 
produs I

al Partidului Comunist

lumi lipsite de arme și 
lume a păcii și conlucră- 
Intre popoare libere și

Ioan T1MOFTE

I
I cerind retragerea trupelor
I cane din Coreea de Sud, 
agențiile internaționale de 
Circa 600 de polițiști au fost 
împotriva studenților. S-au ,_____
incidente soldate cu răniți. în Ziua 
precedentă,

I țești au _ 1
Taegu, 
coreene, __ . 
9 000 de tineri.

demonstrații studfen- 
fost semnalate Ia. Seul. 

Pusan și alte orașe sud- 
la ele participind peste

INTILNIRE. Miniștrii de externe 
din țările Asociației Națiunilor din 
Asia de Spd-Est (A.S.E.A.N.), 
reuniți pe insula indoneziană Băii, 
au căzut de acord asupra convo
cării, la Manila, anul viitor, a unei 
întilniri la nivel înalt a celor șase 
state membre — Brunei. Bilipine. 
Indonezia, Malayezia. Singapore și 
Thailanda — informează agențiile 
Reuter și A.D.N.

NUMIRE. Adunarea Generală e. I 
O.N.U, l-a ales pe William Draper | 

I (S.U.A.) în funcția de director ge
neral al Programului Națiunilor i 

I Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). I 
I El îl înlocuiește in acest post pe' 

Bradford Morse.
I INTERPOOL. în capitala Maltei | 
I — La Valletta — au început lucră

rile celei de-a XV-a conferințe i 
I regionale a înterpoolului. Lucrările I 
[ conferinței au fost, inaugurate de 1 

primul ministru al țării-gazdă, .
j Mifsud Bonnici.
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