TRĂIASCĂ 1 MAI
ZIUA MUNCII, ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE A CELOR CE MUNCESC!
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

1 Mai,
sub flamura gloriosului
partid
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u lumină șl flori, sărbătores
cul 1 Mal din acest an iși
înscrie numele pe cerul
României socialiste o dată cu glo
riosul jubileu : a 65-a oniversare
o Partidului Comunist Român. Ca
întotdeauna, istoria cristalizează
momentele el fundamentale sub
semnul muncii și ol luptei revolu
ționare de progres și civilizație, pen
tru o lume mai bună și mai dreap
tă pe planeta noastră.
Tara in Mai - o țară a efortu
rilor unite de construcție, o efor
turilor înfrățite, sub stindardul
partidului, partid care in tumul
tuoasa sa Istorie n-a obosit o cli
pă să militeze pentru solidaritatea
proletariatului, in numele idealului
comunist
Tara in Mal — mtndră de ener
gia ei transformatoare, încrezătoa
re in puterea el transformatoare.
La acest ceas de bucurie, sub
arcada timpului de cutezanță pe
care îl trăim - arcadă pe care rea
litatea românească o gravat împli
nirile Epocii Nicolae Ceaușescu nutrim tonicul sentiment de satisfac
ție al muncii aureolate de rod bo
gat Sintem liberi șl independenți,
stăpînl in casa noastră și pe des
tinele noastre - încununare fi
rească a luptei pentru dreptate so
cială dusă de partidul comuniști
lor români vreme de șase decenii
șl jumătate. Construim socialismul
șl comunismul pe pămintul scump
al României, sub încercata condu
cere a partidului, care la exa
menul sever al Istoriei s-a afirmat
drept singurul partid apărător al
Intereselor de clasă ale celor mulțl,
creatorii de valori materiale șl spi
rituale.
,1 Mal 1986, cu revărsarea Iul de
lumină și flori, găsește țara de pes
te o sută de ori mar puternică din
punct de vedere Industrial, cu o
producție agricolă mal mare de aproape patru ori față de anul 1944.
1 Mai 1986, cu revărsarea lui de
lumină și flori, află la datorie
clasa muncitoare, țărănimea. Inte
lectualitatea, întreaga națiune ' nucleu unic de forță șl creație an
gajat in uriașul efort de a da tă
ria duratei prin faptă luminoaselor
obiective strategice ale dezvoltării
cuprinse In documentele programa
tice ale Congresului al Xlll-lea al
partidului. 1 Mal 1986 află țara
mal unită decit orlcînd în jurul ini
mii fierbinți a poporului - Parti
dul Comunist Român - a erou
lui Intre eroii neamului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu - hotârîtă să-și
apere și să-și sporească mereu
cuceririle revoluționare, democra
tice, ferm angajată In lupta
pentru triumful cauzei libertății și
democrației în lume, a Independen
ței și păcii. Glasul de pace al
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Sub semnul unității poporului în jurul partidului, al secretarului său general,
în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu
ieri a avut loc in Capitală

ADUNAREA FESTIVĂ
CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste
România, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din
conducerea partidului și statului au participat, miercuri
după-amiază, la adunarea festivă organizată de Comitetul
municipal București al P.C.R. cu prilejul sărbătoririi zilei
de 1 Mai, Ziua solidarității internaționale a celor ce
muncesc.
Cinstirea Întîiului de Mai a dobindit, in această primăvară, o sem
nificație deosebită, avînd loc în
preajma aniversării unui eveniment
de însemnătate crucială in istoria
tării, cu vii rezonanțe în conștiin
ța națiunii noastre : crearea în urmă
cu șase decenii și jumătate a Parti
dului Comunist Român, organizato

rul și conducătorul luptelor politice
și sociale desfășurate de masele largi
populare pentru libertate și progres,
pentru socialism, pentru înălțarea
patriei in demnitate și măreție.
In semn de profundă recunoștință,
pentru viața liberă și fericită ce o
trăiesc, toți fiii țării aduc, in aceas
tă zi a muncii, zi de sărbătoare a

tuturor celor ce muncesc, un fier
binte omagiu gloriosului nostru
partid comunist, care s-a afirmat de
la început ca exponentul cel mai
înaintat al națiunii române, torța
politică în stare să conducă la vic
torie lupta clasei muncitoare, a în
tregului popor, împotriva exploată
rii și asupririi, pentru transformarea
revoluționară a societății, pentru
creșterea bunăstării celor ce mun
cesc, pentru edificarea socialismului
și comunismului pe pămintul pa
triei.
Intr-o Impresionantă unitate de
cuget și simțire, întregul popor re
afirmă și in acest moment sărbăto
resc nețărmurita dragoste și prețuire
față de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
conducătorul iubit, care, de peste o

Jumătate de secol, și-a legat numele
de marile bătălii și momente hotărîtoare din existența eroică a
partidului nostru comunist, acțlonrnd cu exemplară fermitate re
voluționară și strălucită dărui
re patriotică Împotriva asupririi,
nedreptății și exploatării, a perico
lului fascist, pentru consolidarea
unității și Independenței României,
pentru triumful revoluției socialiste
și împlinirea aspirațiilor funda
mentale, de libertate, progres și pace,
ale poporului român.
Aceste simțăminte șl-au găsit o
pregnantă expresie in atmosfera en
tuziastă ce domnea in marea sală
a Palatului sporturilor și culturii,

(Continuare in pag. a IV-a)
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României, al președintelui ei, In
acest mal cînd toată vatra noas
tră străbună e In floare, răsună
vibrant peste lumea greu încerca
tă a timpului nostru. El este pa
tetic apel la rațiune, la abolirea
forței șl amenințării cu forța, la
dezarmare și liniate. De Ziua Mun
cii, clasa muncitoare din România,
întregul popor se ridică in aceeași
unitate de gînd șl voință in apă
rarea valorilor Ivite din munca paș
nică, In apărarea vieții din uriașa
grădină a Terrei.
Beneficiar al roadelor strădanii
lor Iul, stăpin peste bogățiile pa
triei, poporul harnic, puternic, fău
ritor de Istorie nouă își consacră —
sub conducerea gloriosului partid
care aniversează, In această pri
măvară, Jubileul celor 65 de ani
de luptă revoluționară pentru fe
ricirea poporului - toate energii
le, potențialul creator exemplarei
realizări a parametrilor exigenți ai
actualului cincinal.

Este Izvorîtă această cheltui
te de forță din conștiința că nu
mai .astfel vom urca noi trepte spre
ștacheta pe care singuri ne-am
propus-o de a atinge nivelul de
țară mediu dezvoltată.
Este această cheltuire de forță
generată de conștiința că, afirmînd
izbinzile pe frontul socialist al
muncii, dăm o nouă strălucire bo
gatelor tradiții de solidaritate In
ternațională, de prietenie militan
tă cu toate popoarele aflate in ofensiva împotriva asupririi, exploată
rii, a nedreptății sociale, pentru afirmarea necontenită a Idealului de
libertate, dreptate, democrație, pro
gres șl pace.
Al patruzeci șl doilea 1 Mal
liber pe piciorul de plai al Româ
niei I
Primăvară de muncă, de luptă,
de victorii și certitudini.
1 Mai, cu toți trandafirii roșii
înfloriți In grădinile patriei dragi.
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Cu steagul roșu-n soare
Ivit e din speranță, din muncâ și iubire -

Un tinăr - Ceaușescu - neînfricată fire,

Intîi de Mai ne vine înmiresmat de flori ;

Menit să-i fie țării viteaz conducător,

ț Nâscutâ prin decenii de luptâ și unire,

Tovarășa-i de viață, de crez și nâzuire,

E sărbătoarea noastră de oameni muncitori I

Cu

steagul

roșu-n soare, am prefăcut-o-n

luptă ;

I

\

Au îndemnat spre luptă acest iubit popor.

Azi, sărbătoarea noastră e plină de insemnuri
Ale acestei epoci ce-n viață se înscriu ;

ț

Uzine noi și blocuri, recolte mari, îndemnuri \

In anul *39, „Războiul josT am spus,

Spre-un viitor de pace, muncitoresc și viu I

I Să nu ne fie viața spre pace întreruptă,

Ci patria să urce, prin muncitori, mai sus I

MĂREȚE IDEȚ REVOLUȚIONARE PE STEAGUL
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LUPTlȚ AL COMUNIȘTILOR ROMÂNI

Solidaritate
militantă, activă
cu forțele înaintate
de pretutindeni
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MUNCA
DEDICATĂ
ÎNFLORIRII
PATRIEI
dovada spiritului
revoluționar,
a răspunderii
patriotice
a tinerei generații
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ZIUA TINERETULUI

Manifestări consacrate aniversării partidului

MUNCA DEDICATĂ ÎNFLORIRII PATRIEI

Gloriosului nostru partid,

dovada spiritului revoluționar,
a răspunderii patriotice a tinerei generații
Ca în fiecare an, la 2 Mai sărbătorim ZIUA TINERETULUI -sărbătoare scumpă întregului nostru popor. Marcarea acestei sărbă
tori are loc în atmosfera de puternică efervescență creatoare, de
angajare muncitorească, patriotică, în care oamenii muncii, întregul
popor acționează cu dăruire și abnegație pentru a întîmpina mărețul
eveniment aniversar de la 8 Mai - împlinirea a 65 de ani de la
făurirea Partidului Comunist Român — cu noi și remarcabile realizări
în toate domeniile de activitate.
De ziua sa, tineretul României socialiste se definește ca o gene
rație a muncii și certitudinilor, al cărei suprem ideal este acela de
a-și consacra toate energiile înfăptuirii politicii partidului de înflorire
necontenită și multilaterală a patriei. A munci pentru țară, pentru
binele și viitorul ei luminos cu toată pasiunea și vigoarea tinereții,
iată una din trăsăturile esențiale ce caracterizează tînăra generație
de astăzi crescută și educată de organizația sa revoluționară, Uniunea
Tineretului Comunist, sub conducerea partidului.

A fi tînăr în anul gloriosului jubileu
al partidului
— In tot ceea ce se înfăptuiește
pe cuprinsul țării astăzi, cînd ne
pregătim să aniversăm șase decenii
și jumătate de la făurirea gloriosu
lui nostru partid — spune tovarășul
Remus Moraru, maistru, secretarul
comitetului de partid din Schela de
producție petrolieră Moreni, județul
Dîmbovița —, prezența tineretului
înseamnă o mărturie grăitoare a
eroismului cotidian, a entuziasmului
și patriotismului revoluționar, o măr
turie a hotărîrii de nezdruncinat a
tinerei noastre generații, mobilizată
de organizațiile U.T.C., sub condu
cerea organizațiilor de partid, de
a-și spori permanent contribuția la
înfăptuirea obiectivelor dezvoltării
economico-sociale stabilite de partid.
La noi, la Moreni, extracția petro
lului are o îndelungată tradiție. Dar
ea are și un important viito». Iar cei
care vor duce mai departe această
activitate de însemnătate majoră
pentru economia țării, cei care o vor
perfecționa și moderniza potrivit
exigențelor mereu sporite formulate
de conducerea partidului vor fi, se
înțelege, cei peste 750 de tineri ai
schelei. Privind lucrurile dintr-o
asemenea perspectivă, comitetul de
partid are permanent în vedere ca
muncitorii și specialiștii tineri să
găsească. Ia locurile de muncă unde
sînt repartizați, condiții propice in
tegrării fără dificultate în muncă,
pentru a-și pune cît mai bine în
valoare cunoștințele lor tehnicoprofesionale și a-și desăvîrși pregă
tirea de specialitate, politică și de

cultură generală. Iar cel mal nume
roși beneficiari ai cursurilor profe
sionale, ai schimburilor de expe
riență, consfătuirilor și acțiunilor
politico-educative și culturale sînt
tinerii. Desigur, în ridicarea nivelu
lui pregătirii tehnico-profesionale și
educarea socialistă, revoluționară a
tinerei generații, un rol important
îl au comuniștii, prin sprijinul pe
care ei 1-1 dau, prțin îndrumarea pe
care ei o exercită zi de zi, cu tact
și înțelegere — aceasta constituind
o adevărată școală a muncii și a vie
ții. Ei, comuniștii din schela noas
tră, izbutesc să sădească în conștiin
ța tinerilor spiritul răspunderii și
disciplinei muncitorești, respectul și
dragostea față de profesie, convin
gerea că au o misiune nobilă de în
deplinit, aceea de a participa cu
toate puterile lor la dezvoltarea ba
zei energetice și de materii prime a
țării. Efectele acestor preocupări se
regăsesc în participarea activă și
responsabilă a tinerilor la activita
tea organelor de conducere colec
tivă a schelei, la organizarea mun
cii, pentru îndeplinirea sarcinilor
de plan ce ne revin ; se reflectă,
înainte de toate, in rezultatele
economice ale colectivului schelei
noastre, Este de reținut că In
activitatea de intervenție, bunăoară, prima ca însemnătate într-o
schelă petrolieră, 40 la sută dintre
sondorii-șefi sînt uteciști ; că lucrări-cheie din cadrul atelierului
mecanic. din sectorul gaze, de la
compresoare și transporturi sint efec
tuate de ei.

Prezență activă în viața economică a țării
— Organizația de tineret de la
întreprinderea de osii și boghiuri
Balș — una dintre cele mai puter
nice organizații de tineret din județul Olt — cuprinde peste 3 500 de
tineri, ceea ce reprezintă aproape
jumătate din personalul muncitor din
unitate — precizează tovarășul Liviu
Ciurez, secretarul comitetului U.T.C.
din întreprindere. Prezența tinerilor
în viața economică a întreprinderii
se regăsește în mod nemijlocit în
întreaga activitate desfășurată de
colectivul nostru pentru realizarea
producției fizice planificate, pentru
creșterea productivității muncii și
fabricarea unor produse de calitate
superioară, pentru gospodărirea ra
țională și economisirea resurselor
materiale și energetice — într-un
cuvînt în toate rezultatele economice
ale întreprinderii. Referindu-mă nu
mai la luna martie, comparativ cu
prevederile planului a fost realiza
tă o producție-marfă suplimentară
în valoare de 15,3 milioane lei, con
cretizată în importante cantități de
oțel, piese forjate, osii, boghiuri,
piese de schimb obținute peste plan.
Rezultatele din această lună se re
găsesc corespunzător și în producția
destinată exportului, planul trimes
trial în acest domeniu fiind depășit
cu 27,3 la sută. Pentru sporirea con
tribuției lor la bunul mers al acti
vității economice a întreprinderii, ti
nerii, îndrumați îndeaproape de or
ganizația de partid, acționează în
mod susținut, cu toată dăruirea și
priceperea. în fabrici, secții și ate
liere, pe schimburi, sub genericul
„Zile și săptămîni record în produc« ție", au fost înregistrate rezultate
deosebite în întrecerea socialistă, în
cadrul căreia s-au evidențiat nume
roase organizații U.T.C. prin munca
plină de pasiune și răspundere a
unor tineri; cum sînt forjorii Gheorghe Dozescu și Ion Ghiță, strungarii
Nicolae Baidor, Valentin Bogeanu,
Florea Marcă și Dan Dobrica, lăcă
tușii Dumitru Ciungulescu, Dumitru

Tudor și Dănuț Goanță, sudorul Ma
rin Gheorghe, electricienii Ion Bădu,
Dan Matei și mulți alții. Un alt do
meniu de acțiune specific organiza
ției de tineret îl constituie, recupe
rarea. și reintroducerea în circuitul
productiv, a materiilor prime ,și ma
terialelor feroase și neferoase iefoIosibilei valoarea acestora ridieîndu-se în acest an, pînă în prezent,
la cîteva sute de mii lei. Numai în
ultima săptămînă au fost recuperate
23 tone de metal de la halda de
zgură aflată Ia Braneț.
Concludent este și un alt exem
plu. De mal mulți ani, organizația
de tineret de la întreprinderea
„Carbochim" din Cluj-Napoca a ocu
pat consecutiv locuri fruntașe în în
trecerea utecistă pe județ. Tinerii de
aici și-au adus o importantă con
tribuție la obținerea de către colec
tivul întreprinderii a unor realizări
remarcabile, care au făcut ca uni
tatea lor să fie decorată de 6 ori cu
înalte distincții ale Republicii. Pen
tru rezultatele deosebite obținute în
1985, în întrecerea „Tineretul, factor
activ în îndeplinirea obiectivelor de
ceniului științei, tehnicii, calității și
eficienței", organizația U.T.C. a pri
mit recent diploma C.C. al U.T.C.
Vorbindu-ne despre acțiunile tine
rilor de aici, tovarășul Nicolae
Zirbo, sculer-matrițer, secretar al
comitetului U.T.C., a menționat fap
tul că uteciștil au reușit să depă
șească de cinci ori planul propriu
economic finanțat pe anul trecut
(față de 100 000 au realizat 500 000
lei). Tinerii specialiști au participat
la rezolvarea unor teme din planul
tehnic al întreprinderii, prin apli
carea cărora se obține anual o efi
ciență economică însumînd peste 6
milioane lei. Uteciștii Sînt implicați
direct în acțiunile de modernizare
și îmbunătățire a proceselor tehno
logice, de asimilare și fabricare a
unor produse noi, de înaltă calitate,
destinate exportului.

In prima linie a bătăliei
pentru recolte superioare
O vorbă românească — „la treabă
ae vede omul ce poate" — și o
diplomă — recent primită din partea
C.C. al U.T.C. — ne-au călăuzit
pașii spre sediul cooperativei agri
cole de producție din Cazasu, jude
țul Brăila, unitate agricolă frun
tașă, care a obținut anul trecut
producții sporite la porumb și sfe
clă de zahăr, fiind distinsă cu două
locuri I pe județ.
— Tinerii noștri 7 ! Sînt conștiin
cioși, au o concepție sănătoasă des
pre muncă și viață — ne spune
tovarășa Vasilica Popescu, președin
tele cooperativei. Și știu un lucru,
care se învață la noi, la țară, din
tată-n fiu : roadele pămîntului se
văd după modul cum îl muncesc oa
menii. Din peste trei sute membri
cooperatori, cei 60 de tineri — par
puțini, nu-i așa 7 ! — sint o forță
prin faptele lor. O dovedesc rezul
tatele în muncă. Tineri cooperatori
ca Ion Iordache, Gheorghită Oprea,
Dumitra Mănăilă, Angelache Cîrîc
și alții au obținut, anul trecut, de
pe solele repartizate, peste 12 000 kg
boabe porumb și peste 61 tone
sfeclă de zahăr la hectar.
„Secretul", după cum aveam să-l
aflăm, a constat în repartizarea
strictă a sarcinilor de plan pe fie
care dintre tinerii cooperatori,
în angajamentele pe care și le-au
asumat, în însușirea de noi cunoș
tințe agrozootehnice, precum și in
participarea tinerilor la propriile
concursuri profesionale — toate cu
„examenul" direct al faptelor in cele
două ferme vegetale și cea zooteh
nică.
— în 1985 s-a realizat, la porumb,
cea mai mare producție din ultimii
cinci ani — argumentează, in con
tinuare, interlocutoarea. Tinerii au
avut suprafețe repartizate în acord

global, au combătut dăunătorii, au
prășit și fertilizat, au lucrat zilumină și au transportat rodul Ime
diat după recoltare. în ferma nr.
1 au fost sole pe care s-au reali
zat și 18 000 kg boabe porumb la
hectar. Aici au lucrat tineri destoi
nici ca Ioana Dinu, Niculina Ion,
Nastasia Patrichi...
Cuvinte spuse din inimă, cu în
credere în tineretul care nu cunoaște
decît „forța faptei, prin fapte !“,
am reținut de la președintele coope
rativei și despre cei ce lucrează în
ferma zootehnică, precum mulgătorii
Gh. Oprea, Dumitru Ichim sau în
grijitorii de păsări Elena Ene și
Chivu Dobrilă. De asemenea, despre
cei 20 de tineri mecanizatori ai
C.A.P., reținem că și aici expresia
„din tată-n fiu" e la rang de
cinste : Vasile lucrează cu tatăl lui,
Ștefan Radu, pe agregate complexe.
Marius e în schimburi cu tatăl său,
Ștefan Ursache. Lucrările efectuate
de ei sînt de Cea mai bună calitate.
Aveți încredere în tineri 7 — o
întrebăm. „I-auzi vorbă ! în campania agricolă din această primă
vară. la C.A.P. Cazasu. zicala „Cine
se scoală de dimineață departe
ajunge" este mînă in mînă cu hăr
nicia tinerilor noștri, cu angaja
mentul lor de a contribui din plin
la obținerea unor producții record
și în acest an, la nivelul exi
gențelor formulate de tovarășul
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, care ne-a vizitat
cooperativa în toamna anului 1981.
îndemnurile pe care ni le-a adresat
atunci sînt mereu prezente in munca
noastră, ambiționîndu-ne să mer
gem hotărît pe drumul unor împli
niri superioare pe frontul recoltei
brăilene".

tovarășului

Nicolae Ceaușescu

Această splendidă șl entuziastă angajare a tinerei generații in
folosul progresului economic și social al țării — răspuns însuflețitor
la vibrantele chemări adresate în atîtea prilejuri de secretarul general
al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în cele peste două de
cenii ale unei epoci de profunde prefaceri revoluționare inaugurate
de Congresul al IX-lea - se concretizează în aceste zile într-un bogat
bilanț de fapte. Fapte ce probează cu forța lor de convingere că
tineretul României socialiste se află la înălțimea sarcinilor încredin
țate de partid, că el participă activ, cu întreaga sa capacitate de
muncă și creație, la înfăptuirea marilor obiective ale dezvoltării eco
nomico-sociale a țării stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului,
că în munca pentru propășirea patriei și înflorirea ei își pune per
manent o tinerească semnătură de onoare.
Din nenumăratele fapte de muncă și creație care ilustrează por
tretul de astăzi al tinerei generații din țara noastră înfățișăm numai
cîteva, așa' cum ne-au fost relatate de participanții la ancheta social-politică a .iScînteii".

înaltul omagiu al țării

„Munciți și învățați!“
un fierbinte
îndemn devenit deviză de muncă
și viață
— însuflețitorul îndemn al secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, adresat
tinerei generații de a munci și în
văța, de a învăța și a munci relevă
marea importanță acordată pregăti
rii noastre pentru muncă și viață,
pentru a făuri viitorul comunist al
patriei — spune tovarășul Dan
Ralețchi, student anul II Ia Facul
tatea de electrotehnică a Institutului
politehnic „Traian Vuia" din Tlmișoara. Pentru mine, ca și pentru
toți studenții timișoreni, acest înalt
comandament constituie un adevărat program de muncă și învățătură căruia îi consacrăm toate eforturile noastre. Sigur că nu este ușor
să devii un specialist bine pregătit
în general, un om bine pregătit pen
tru muncă și viață. Dar satisfacția
de a avea toate condițiile create, po
sibilitatea de a-ți însuși viitoarea
profesie la cel mai înalt nivel al
competenței și calității și, totodată,
de a te forma ca un adevărat revo
luționar constituie pentru noi. ca și
pentru întregul tineret al țării, un
puternic și însuflețitor îndemn mobilizator.
Aspirație concretizată, cum aveam
să vedem, și într-o altă parte de
țară, la Iași.
— Deși filiala din Iași a Instituiului de inginerie tehnologică și
proiectare pentru industria chimică
a împlinit 30 de ani de existență,
astfel că unii dintre membrii -colec
tivului nostru sînt pășiți în a doua
vîrstă, toți ne considerăm tineri —
ține să sublinieze tovarășul ing. dr.
Dumitru Rădăuceanu, directorul fi
lialei. $i aceasta atît prin faptul
că, intr-adevăr, mulți sîntem tineri
statorniciți să lucrăm în proiectare
și inginerie tehnologică în ultimii
ani, cît și datorită faptului că
lucrăm mereu la noi și noi obiec- i

tive moderne, la a căror realizare
urmărim continuu să aplicăm în
proiectare, și în tehnologii cele mai
recente noutăți tehnice, acel sîmbure al progresului tehnic.
De-a lungul anilor, conducerea
filialei institutului a manifestat o
preocupare continuă pentru promo
varea tinerilor. Marea majoritate a
șefilor de colective de proiectare și
inginerii consilieri de acum sînt
tineri sau dețin funcții de răspun
dere dinainte de a fi avut. 30 de ani.
Ca atare, așa se explică faptul că
aici colectivul de muncă a lucrat și
lucrează cu acel elan tineresc, revo
luționar, caracteristic, de altfel, în
tregii tinere generații, la toate obiec
tivele din domeniul industriilor chi
mice și petrochimice ctitorite în
„Epoca Nicolae Ceaușescu".
Directorul filialei din Iași a insti
tutului amintit ne-a spus apoi că
mulți tineri proiectanți lucrează la
realizarea standurilor de probă, care
duc la diferite modernizări tehno
logice și la îmbunătățirea calității
firelor sintetice, la aplicarea unor
noutăți în premieră națională în
domeniul transportului pneumatic,
la conceperea instalațiilor pentru
obținerea vidului, a utilajelor pen
tru evaporarea în filtru de lichid
și altele, că în domeniul ingineriei
tehnologice s-au realizat de pe
acum tehnologii pentru obținerea
tehnopolimerilor, tehnologii pentru
obținerea pulberilor poliamidice
prin procedeu mecanic criogenie și
procedeu chimic prin polimerizare
anionică. „Noutăți și rezultate —
ține să adauge tovarășa Mărioara
Jungu, secretara organizației U.T.C.
— apreciate cu deosebire Ia Sesiu
nea națională de comunicări știin
țifice pentru tineret, organizată de
G.C. al U.T.C. în orașul Gheorghe
Gheorghiu-Dej".

Faptele - măsura angajării
comuniste, patriotice
Șantierul național al tineretului
din cadrul Combinatului minier Rovinari. Alături de minerii care lu
crează in acest perimetru carbonifer,
cei peste 700 de tineri, purtători ai
uniformei albastre de brigadier, cin
stesc prin noi fapte de muncă glo
riosul jubileu al partidului.
— Se împlinesc în această primă
vară — spune tovarășul Nicolae Frățilescu, comandantul Șantierului na
țional al tineretului de la Rovinari
— 8 ani de cînd, din acest ținut al
cărbunelui, s-a înălțat spre zări pri
mul „Hei-rup !“ — emoționant și însuflețitor imn de muncă al tinereții
revoluționare. Organizat la indicația
secretarului general al partidului, in
anul in care se împlineau trei de
cenii de la înființarea primelor șan
tiere naționale de muncă patriotică,
Șantierul de la Rovinari a avut și
are un rol deosebit de important in
antrenarea tineretului patriei la în
făptuirea unuia dintre obiectivele
fundamentale ale acestei etape —
dezvoltarea bazei energetice a țării.
De atunci, în fiecare an, aici și-au
desfășurat permanent activitatea pes
te 1 000 de brigadieri. Lor li s-au ală
turat, în perioadele de vacanță, mii
de elevi și studenți care au avut po
sibilitatea să cunoască și să-și însu
șească tainele, unor meserii de frun
te : miner, excavatorist, electrician,
lăcătuș, electromecanic și altele.
Spiritul patriotic care ne animă, în
țelegerea profundă a misiunii noas
tre, aceea de a contribui la sporirea
producției de cărbune energetic des
tinat termocentralelor țării, s-au
concretizat în îndeplinirea și depăși
rea an de an a sarcinilor ce ne-au
revenit, în mai mulți ani, între care
și în 1985, obținind locul I în între
cerea utecistă pe țară. Dorința de a
tntlmpina cu rezultate cît mai bune

gloriosul jubileu al partidului nostru
comunist, ziua de 1 Mai și „Ziua
tineretului" a generat o puternică
emulație în rîndul brigadierilor noș
tri. Cu toții sîntem bucuroși să rapor
tăm azi realizările obținute de la în
ceputul acestui an : depășirea sarci
nilor de plan cu peste 100 000 metri
cubi steril excavați și transportați,
cu 50 000 tone cărbune extras și li
vrat beneficiarilor, cu efectuarea a
peste 5 000 ore de muncă patriotică
în sprijinul producției.
Dintr-o altă parte a țării, din Bra
șov, tovarășul Ion Munteanu, secre
tar al comitetului municipal U.T.C.,
ține să ne relateze : „Printre cele
mai importante realizări in domeniul
gospodăririi și înfrumusețării Brașo
vului din ultima . perioadă, rod al
muncii patriotice a tinerilor mu
nicipiului nostru, se numără și ame
najarea și înfrumusețarea celor două
cariere de calcar ale fostei fabrici de
ciment „Temelia", amenajare menită
să înfrumusețeze peisajul natu
ral arid din această zonă, unde
s-au . ridicat și se ridică splendi
de ansambluri de locuințe. La
această importantă lucrare o contri
buție de seamă au adus-o tinerii
municipiului, in special studenții Fa
cultății de silvicultură a Universită
ții din Brașov, care au sădit cu mi
gală, agățați în coarde, arborii ce
vor schimba aspectul acestor cariere.
De citeva zile, în aceeași zonă a fos
tei platforme „Temelia", alți tineri
continuă lucrările de înfrumusețare
a acestei zone prin amenajarea unui
lac și a unui parc de agrement și
drenarea terenului mlăștinos de aici.
Prin aceste lucrări, zona fostei plat
forme „Temelia" va deveni una din
cele mai frumoase zone urbanistice
ale municipiului nostru".

Firește, acestea sînt numai cîteva fapte de muncă și creație din .
cronica realizărilor remarcabile ale tinerei generații a țării sau la
obținerea cărora își aduce o deosebită contribuție. Fapte care de
monstrează că a munci pentru patrie, pentru dezvoltarea și ridicarea
ei pe noi culmi de progres și civilizație, pentru înfăptuirea exemplară
a mărețelor obiective stabilite de Congresul al Xlll-lea al partidului,
incă din acest prim an al cincinalului 1986-1990, a devenit hotărîrea nestrămutată, angajamentul solemn al tinerei generații.

Anchetă realizată de AI. PINTEA, cu sprijinul
corespondenților „Scinteii

Expoziții omagiale dedicate jubileului partidului
în cadrul amplei suite de mani
festări organizate în întreaga țară
în întîmpinarea jubileului partidu
lui, miercuri au avut loc în Capi
tală două evenimente culturale
semnificative.
La Muzeul de istorie al Republi
cii Socialiste România -a avut loc
vernisajul expoziției jubiliare „65
de ani de la făurirea Partidului
Comunist Român". Sub același ge
neric, Ia Muzeul de Artă al Repu
blicii Socialiste România s-a des
chis o expoziție omagială de artă
plastică.
La vernisajul celor două expozi
ții au luat parte tovarășii Ion
Coman, Dumitru Popescu, Petru
Enache, Suzana Gâdea,
____ , ____
Mihai
Gere, Ion Ursu. Au fost prezenți,
de asemenea, membri ai C.C. al
P.C.R.,: activiști de partid și de stat,
personalități ale vieții noastre ști
ințifice și culturale, oameni ai
muncii din întreprinderi și institu
ții bucureștene. ”
Luind cuvin tul -In deschiderea acestor importante manifestări, to
varășa Suzana Gâdea, membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, s-a referit pe larg la sem
nificația evenimentului istoric de
Ia 8 Mai 1921, relevînd că expoziții
le constituie, în ansamblul lor, un
act major de conștiință națională,
o elocventă manifestare a recunoș
tinței pe care întregul nostru.popor
o poartă Partidului Comunist
Român, secretarului său general,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu,
neînfricat revoluționar și patriot
înflăcărat, de a cărui strălucită ac
tivitate sînt nemijlocit legate toate
marile înfăptuiri dobîndite în ulti
mele două decenii în patria noas
tră.
A fost adus un cald omagiu to
varășei Elena Ceaușescu, militant
revoluționar de seamă, personali
tate proeminentă a vieții științifice
românești și universale, pentru
prodigioasa sa activitate consacrată
înfăptuirii politicii partidului și
statului nostru, înfloririi continue
a științei, învățămintului și cultu
rii, folosirii cuceririlor geniului
uman exclusiv în folosul progre
sului și prosperității popoarelor.
Prin intermediul a numeroasa
documente și fotografii, expoziția
de la Muzeul de istorie al Repu
blicii Socialiste România evocă
bogatele tradiții de luptă ale
poporului român pentru libertate
socială și independență națională,
momentele importante ale evolu
ției mișcării muncitorești și de
mocratice din tara noastră, care au
condus în mod firesc la crearea,
cu 65 de ani în urmă, a Partidului '
Comunist Român, forța politică ce
și-a asumat cu înaltă responsabili
tate rolul de organizator și con
ducător al clasei muncitoare, al
maselor populare din România în
lupta lor pentru dreptate socială
și libertăți democratice, pentru
apărarea independentei si suveranității patriei.
însemnătatea istorică
evenîmentului de la 8 Mai
pusă în lumină de documente ce
ilustrează activitatea eroică a
partidului comuniștilor pentru în
făptuirea aspirațiilor poporului
nostru de Înlăturare
.... _____a cruntei
_________
asupriri burghezo-moșierești.
Un loc deosebit este rezervat
exponatelor ce prezintă momente
de referință ale luptei comuniștilor

— cum este procesul din 1936 de
la Brașov, unde tovarășul
Nicolae Ceaușescu a înfruntat cu
bărbăție și deosebită tărie revolu
ționară autoritățile burgheze, de
venind din acuzat un vehement
acuzator al societății bazate pe
inegalitate socială și exploatare.
Deosebit de sugestiv este evo
cată marea demonstrație antifascis
tă și antirăzboinică de la 1 Mai
1939, ce a situat țara noastră în
avangarda frontului european anti
fascist, amplă acțiune politică la
desfășurarea căreia un rol de mare
însemnătate au avut tovarășul
Nicolae Ceaușescu, tovarășa
Elena Ceaușescu.
Bogatul mesaj al expoziției este
subliniat de prezentarea unor imagini-document referitoare Ia Con
gresul al IX-lea al P.C.R., eveni
ment epocal al istoriei românești contemporane’ ce inaugurează, prin
.
alegerea
............ tovarășului
.....
Nicolae• Ceaușescu . In
în funcția
supremă de conducere a partidului,
perioada cea mai rodnică, cea mai
bogată în împliniri din întreaga
existență a României, epoca de
aur a patriei.
Un ioc aparte ocupă imaginile
înfătișîndu-1 pe conducătorul parti
dului si statului nostru in mijlocul
oamenilor muncii, în dialogul cu
făuritorii de bunuri materiale sl
spirituale, momente ce ilustrează
cu pregnantă stima si dragostea cu
care este înconjurat tovarășul
Nicolae Ceaușescu de întregul
popor.
înfățișlnd marile procese defi
nitorii pentru progresul rapid, mul
tilateral al României socialiste,
expoziția pune în lumină con
tribuția hotărîtoare a tovarășului
Nicolae Ceaușescu la fundamen
tarea. elaborarea sî înfăptuirea în
tregii politici interne si externe a
partidului și statului nostru, la afirmarea Partidului Comunist Ro
mân drept centru vital al întregii
națiuni, la dezvoltarea amplă si
continua perfecționare a democra
ției noastre muncitorești, revolu
ționare.
Relevînd aportul substantial al
cercetării științifice la dezvoltarea
întregii vieți economico-sociale.
numeroase exponate subliniază
contribuția deosebită a tovarășei
academician doctor inginer Elena
Ceaușescu la elaborarea si înfăp
tuirea programelor de dezvoltare
economică și socială a patriei, la
avîntul fără precedent al științei,
învățămintului și culturii în țara
noastră.
Mari panouri cu fotografii ale
remarcabilelor obiective economice
ridicate în ultimele două decenii —
Transfăgărășanul.
hidrocentrala
Porțile de Fier, Canalul Dunăre —
Marea Neagră, metroul, mari com
binate și uzine — grandioase cti
torii ale „Epocii Nicolae Ceaușescu".
întregesc imaginea de ansamblu a
drumului parcurs de tara noastră,
sub conducerea înțeleaptă și clar
văzătoare a Partidului Comunist
Român, constituind o adevărată
frescă a capacității creatoare a
unui popor devenit stăpînul pro
priului său destin.
Un spațiu amplu este acordat în
expoziție viguroasei afirmări a
României în viața internațională
ca promotoare a unei politici de
pace șl securitate, de înțelegere șl
cooperare între națiuni. Este evi
dențiată înalta apreciere de care
se bucură poziția realistă și con-

structivă a țării noastre în toate
marile probleme ale lumii con
temporane, demersurile tovarășului
Nicolae Ceaușescu pentru oprirea
cursei înarmărilor și trecerea la
dezarmare, în primul rînd la
dezarmare nucleară, pentru elimi
narea pericolelor de război, pen
tru edificarea unui climat de pace,
înțelegere și colaborare pe planeta
noastră.

★

Expoziția de la Muzeul de Artă
al Republicii Socialiste România
reprezintă un fierbinte omagiu pe
care artiștii plastici, creatorii din
tara noastră îl aduc Partidului Co
munist Român, secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
cu prilejul aniversării a 65 de ani
de glorioasă și eroică existență a
partidului nostru comunist, ca O
expresie a înaltei gratitudini pen
tru grija pe care o poartă dezvol
tării artei și culturii, înfloririi ne
contenite a scumpei noastre patrii
— Republica Socialistă România.
Prin intermediul unul mare nu
măr de lucrări de pictură, sculptu
ră, grafică, tapiserie și afiș poli
tic, semnate de artiști profesioniști
și amatori din întreaga țară, expo
ziția reflectă rolul determinant al
Partidului Comunist Român, con
ducătorul politic al întregului po
por, în lupta pentru eliberare so
cială și națională, pentru făurirea
celei mai drepte și umane societăți pe pămintul României — Co
munismul.
Operele prezentate evocă marile
momente din istoria poporului
român, lupta sa pentru afirmarea
ființei naționale, pentru unitate,
libertate și independență, tradițiile
mișcării muncitorești și revoluțio
nare din România, precum și
transformările care au avut loc în
viața țării, sub conducerea secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în anii
socialismului.
Numeroase tablouri și lucrări de
sculptură și tapiserie exprimă sen
timentele întregii națiuni față de
conducătorul iubit al partidului
și statului nostru. Compoziții de
mari dimensiuni, sugestiv inti
tulate „Partidul — Ceaușescu —
România",
„Partidul
Comunist
Român, centrul vital al națiunii", înfățișează pe ..
___
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, ctitorul Româ
niei moderne, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în mijlo
cul făuritorilor de bunuri mate
riale, în cadrul dialogului perma
nent purtat cu tara.
O suită de lucrări reflectă ma
rile realizări din anii de după
Congresul al IX-lea, de cînd în
fruntea partidului și statului se
află tovarășul Nicolae Ceaușescu. ■
Creațiile prezintă, de asemenea,
aspecte de profundă semnificație
privind intensa activitate politi
că și științifică desfășurată de to
varășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu pentru înflo
rirea continuă a spiritualității ro
mânești, înfăptuirea marilor idea
luri ale socialismului și comunis
mului în patria noastră.
O serie de lucrări relevă, tot
odată, vocația de pace a poporului
român, politica externă activă
promovată de România, de to
varășul Nicolae Ceaușescu, pentru
făurirea unei lumi mai bune și mai
drepte pe planeta noastră, o lume
a păcii, înțelegerii și colaborării.
(Agerpres)^

Fotografia de față reprezintă
o imagine-simbol pentru nive
lul de dezvoltare și modernizare
la care s-a ridicat, azi, indus
tria românească, pentru pre
zenta tineretului în primele rinduri ale bătăliei pentru o nouă
calitate a muncii. O elocventă
mărturie a participării responsabile a tineretului la asigurarea progresului patriei. Aseme
nea tinerilor de la întreprinde
rea de aparataj electric pentru
instalații din Focsani, surprinși
intr-un moment al procesului de
producție, alte milioane și mili
oane de tineri multiplică această imagine ce echivalează cu o
semnătură de prestigiu : munca
pentru țară.
Foto : Eugen Dichlseanu
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
MIU DOBRESCU
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
președintele Colegiului Central de Partid
Mult iubite și stimate tovarășe
secretar general Nicolae Ceaușescu,
Mult
stimată
tovarășă
Elena
Ceaușescu,
Dragi tovarășe și tovarăși,
Stimați oaspeți de peste hotare,

Poporul român sărbătorește astăzi
tradiționalul 1 Mai — Ziua solida
rității internaționale a celor ce mun
cesc de pretutindeni — sub semnul
unei ample și puternice mobilizări
pentru înfăptuirea neabătută a hotăririlor Congresului al XIII-lea,
strins unit in jurul eroicului partid
comunist, ăl marelui nostru condu
cător, simbolul luminos . al între
gii noastre națiuni, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze și urale
prelungite ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R. !“).
Anul acesta, sărbătorirea zilei de
1 Mai are loc în atmosfera de înaltă
vibrație patriotică, de muncă inten
să și avîntată, prilejuite de împli
nirea a 65 de ani de la făurirea
Partidului Comunist Român.
Acum, cînd ne aflăm în preajma
acestui eveniment de însemnătate
istorică în viața patriei, aducem
înaltă cinstire gloriosului nostru
partid comunist — stegarul luptei
neînfricate pentru apărarea ființei și
demnității naționale, a libertății și
independenței, de ale cărui existen
ță și activitate sînt legate indisolu
bil toate marile prefaceri revoluțio
nare din societatea românească con
temporană. (Aplauze).
Aducem, de asemenea, cel mai
fierbinte omagiu marelui fiu al na
țiunii noastre, ctitorului României
moderne, care, din cea mai fragedă
vîrstă, și-a închinat pilduitoarea sa
viață și activitate revoluționară slu
jirii intereselor supreme ale po
porului român, marelui Erou al nea
mului, conducătorului înțelept și clar
văzător desemnat de istorie să poar
te țara prin vremi de victorii, spre
culmile civilizației socialiste și co
muniste, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
(Aplauze și urale puternice ; se
scandează „Ceaușescu — România,
stima noastră și mîndria !“).
Cu sentimente de cel mai ales
respect, asociem acestor ani eroici
numele tovarășei Elena Ceaușescu,
prezentă încă din anii tinereții pe
scena luptelor de clasă ale muncito
rimii române, pentru o viață mai
bună, pentru libertate și dreptate
socială. (Aplauze).
Se împlinesc în acest an cinci de
cenii de la procesul militanților co
muniști și antifasciști din mai-iunie 1936 de Ia Brașov. Această lumi
noasă pagină din istoria partidului
și a țării este indisolubil legată de
numele ilustrului nostru conducător
de astăzi, care s-a afirmat, încă din
fragedă tinerețe, în condițiile grele
ale acelor vremuri, ca un luptător
neînfricat pentru cauza celor mulți,
pentru demnitate și adevăr, pentru
triumful socialismului și comunis
mului pe pămîntul României, tova
rășul
Nicolae
Ceaușescu.
(Vil
aplauze).
Prezent de peste 50 de ani în lup
ta pentru afirmarea marilor idealuri
de unitate și libertate ale poporului
român, in toate marile bătălii revo
luționare și de clasă din deceniul al
patrulea, s-au afirmat cu o mare
forță alesele însușiri de revoluțio
nar consecvent și înflăcărat patriot,
profund devotat cauzei partidului și
poporului român, tumultul și incan
descența evenimentelor acestor ani
probînd
din
plin vocația do
mare conducător a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze puter
nice ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
Călit în focul marilor lupte revo
luționare din această perioadă, tre
cut prin școala luptei antifasciste,
fiind unul dintre fruntașii Comite
tului Național Antifascist, organiza
tor de seamă al acțiunilor de luptă
ale tineretului, greu încercat de re
gimul aspru al închisorilor, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a impus
în întreaga actfvitate legată de pre
gătirea și desfășurarea memorabile
lor acțiuni de la 1 Mai 1939.
(Aplauze).
în marile bătălii de clasă din acești ani s-au afirmat cu putere voin
ța politică a muncitorimii române,
forța și tăria partidului, călit în
lupta împotriva fascismului, pentru
apărarea libertăților democratice, a
suveranității și integrității țării.
Marele act istoric din august 1944
— organizat și condus de Partidul

Comunist — a deschis României ca
lea unor profunde transformări so
ciale și politice, împlinind idealurile
de dreptate și libertate pentru care
au luptat și s-au jertfit generații
le de înaintași, afirmind deplin
dreptul sacru al poporului român de
a fi liber și suveran în țara sa.
Este pentru noi toți un motiv de
justificată mîndrie patriotică, de ad
mirație și recunoștință faptul că,
evocînd acei ani glorioși ai istoriei
mișcării comuniste și revoluționare
din patria noastră, ai partidului nos
tru comunist, îl aflăm mereu în pri
mele rînduri' ale luptei eroice pe
conducătorul iubit și stimat al națiu
nii, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
(îndelungi aplauze și urale : se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).
Comuniștii, întregul nostru popor
dau, totodată, o înaltă apreciere în
delungatei și rodnicei activități des
fășurate în mișcarea muncitorească,
revoluționară, de tovarășa Elena
Ceaușescu, care, alături de cel mai
de seamă 'și strălucit fiu al po
porului
nostru,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu, și-a consacrat și
își consacră, cu exemplară abnega
ție și înaltă competență, întreaga
viață și activitate împlinirii celor
mai nobile aspirații ale poporului
român, de bunăstare materială și
spirituală. (Aplauze).
Stimați tovarăși,

în cele peste patru decenii de re
voluție și construcție socialistă,
România a parcurs, într-o perioadă
relativ scurtă, mai multe etape isto
rice. Ea s-a transformat, dintr-o țară
cu o industrie slab dezvoltată și o
agricultură înapoiată, într-o țară industrial-agrară, care edifică cu suc
ces societatea socialistă multilateral
dezvoltată.
Creșterea susținută a tuturor ra
murilor economiei naționale, pro
gresul necontenit al științei, învățămîntului și culturii au asigurat con
dițiile necesare pentru ridicarea ni
velului de viață al poporului, țelul
suprem al întregii politici a partidu
lui nostru.
Un loc distinct, de importanță
hotărîtoare in perioada deschisă în
urmă cu patru decenii în istoria
României, il ocupă etapa inaugurată
de Congresul al IX-lea al partidului,
cea mai bogată în înfăptuiri din în
treaga existentă multimilenară a
patriei. (Vii aplauze).
Toate marile realizări obținute de
poporul nostru în anii de puternică
emulație ce au urmat Congresului
al IX-lea al partidului sînt legate
indisolubil de numele și activitatea
secretarului general al partidului,
de gîndirea și acțiunea cutezătoare
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de puternica sa personalitate, care a
conferit strălucire și măreție acestei
perioade, pe care întregul nostru
popor o definește astăzi, cu alea
să
recunoștință,
prin
numele
marelui său ctitor — „Epoca
Nicolae Ceaușescu". (îndelungi aplauze și puternice urale ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).
Spiritul înnoitor, de profunde pre
faceri și înalt dinamism revoluțio
nar, inaugurat de Congresul al IXlea al partidului, și-a pus din plin
amprenta asupra întregii dezvoltări
a societății socialiste românești.
în cincinalul care a trecut, po
porul nostru a obținut importante
realizări în toate domeniile de acti
vitate. Producția industrială a cres
cut cu 21,6 la sută, cea agricolă cu
peste 10 la sută, iar veniturile reale
ale oamenilor muncii cu 8 la sută.
S-au dezvoltat puternic știința, învățămîntul și cultura, factori de im
portanță hotărîtoare pentru făurirea
cu succes a socialismului și comu
nismului în patria noastră. Toate
aceste realizări, ce își găsesc o grăi
toare ilustrare în sporirea continuă a
avuției naționale, în ridicarea nivelu
lui de trai al poporului, reflectă jus
tețea politicii Partidului Comunist
Român, centrul vital al întregii noas
tre societăți.
Răspunzind mobilizatoarelor în
demnuri și chemări ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii
de pe întreg cuprinsul țării au ob
ținut în primul trimestru al acestui
an importante rezultate, fiind hotăriți să facă totul pentru înfăptuirea
cu succes a istoricelor obiective
stabilite de Congresul al XIII-lea al
partidului.
Cu prilejul zilei de 1 Mai, vă rog
să-mi permiteți ca, pentru toate

aceste realizări, în numele și din
împuternicirea conducerii partidului,
a secretarului său general, președin
tele Republicii Socialiste România,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să
adresez cele mal calde felicitări cla
sei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, tuturor oamenilor muncii,
întregului popor, împreună cu urarea
de noi și noi succese în toate dome
niile de activitate. (Aplauze și urale
prelungite ; se scandează „Vom
munci și vom lupta, pacea o vom
apăra !").
Stimați tovarăși,

Hotărîrile Congresului al XIII-lea
au deschis în fața întregului nos
tru popor noi orizonturi ale deveni
rii socialiste a patriei. In înfăptuirea
obiectivului strategic fundamental al
acestei etape, o atenție deosebită va
fi acordată dezvoltării forțelor de
producție, perfecționării relațiilor
sociale, continuării procesului de
transformare rdVoluționară a socie
tății. în actualul cincinal vom pune
un accent deosebit pe dezvoltarea
intensivă a tuturor ramurilor in
dustriale, pe ridicarea nivelului teh
nic și calitativ al producției, a efi
cienței întregii activități.
O atenție deosebită va fi acorda
tă înfăptuirii noii revoluții tehnicoștiințifice, organizării științifice a
producției și a muncii, introducerii
pe scară largă a automatizării și
robotizării în procesele de produc
ție, pe această bază productivitatea
muncii urmînd să înregistreze în
acest cincinal cel puțin o dublare.
Iată de ce, în spiritul orien
tărilor și Indicațiilor secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, este necesar să
acționăm cu întreaga răspundere, cu
înalt spirit revoluționar, pentru în
deplinirea ritmică, integrală a sarci
nilor pe 1986 și pe întregul cincinal,
a programelor suplimentare, pentru
realizarea la timp și la un înalt nivel
calitativ a producției destinate ex
portului, pentru înfăptuirea în con
diții de eficientă sporită a planului
de investiții, realizînd o cotitură
radicală, cu adevărat revoluționară,
în conducerea întregii activități eco
nomice și sociale a țării noastre.
în agricultură, obiectivul funda
mental îl constituie înfăptuirea noii
revoluții agrare, transformarea ra
dicală a modului de muncă și viață
al întregii țărănimi, realizarea unor
producții agricole sigure și stabile,
care să satisfacă pe deplin necesi
tățile de consum ale întregului
popor, precum și alte cerințe ale
economiei naționale.
Așa cum a subliniat tovarășul
Nicolae Ceaușescu la recenta ple
nară a C.C. al P.C.R., este necesar
să acordăm o deosebită atenție apli
cării ferme a mecanismului economico-financiar, autoconducerii și
autogestiunii, a principiilor de retri
buire după cantitatea și calitatea
muncii, generalizării acordului glo
bal și acordului direct in toate sec
toarele de activitate.
în centrul întregii activități poli
tico-educative, partidul nostru situ
ează formarea omului nou, cu o con
știință revoluționară înaintată, cu o
temeinică pregătire profesională, con
structor entuziast și devotat al celei
mai drepte și mai umane orînduiri
pe pămîntul patriei — comunismul.
Stimați tovarăși,

Legătura strînsă, interdependența
între politica internă și cea externă
constituie o trăsătură distinctă a
activității partidului și statului nos
tru, a gindirii secretarului nostru
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu.
(Vii aplauze).
Se bucură de aprobarea unanimă
din partea comuniștilor, a întregului
nostru popor activitatea intensă pe
care o desfășoară secretarul general
al partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu — per
sonalitate proeminentă a lumii con
temporane, înflăcărat Erou al Păcii
și înțelegerii între popoare — pen
tru dezvoltarea colaborării și solidari
tății partidului și statului nostru cu
toate țările lumii, cu toate forțele
progresiste, democratice și antiimperialiste de pretutindeni, in lupta
pentru o lume mai bună și mai
dreaptă pe planeta noastră. (Aplau
ze puternice).
Numeroasele solii de pace, colabo
rare și prietenie ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, pe toate

meridianele globului, dialogul per
manent și inițiativele sale realiste
pentru rezolvarea problemelor ma
jore cu care se confruntă omenirea
au făcut ca influenta și prestigiul
țării noastre in lume să crească
imens, președintele României fiind
unanim recunoscut ca Mare Erou al
Națiunii Române, ca Mare Erou al
Păcii. (îndelungi aplauze și urale ;
se scandează „Ceaușescu — pace
„Ceaușescu — România !“).
România socialistă și-a reafirmat
cu putere — prin glasul de înaltă
autoritate internațională al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, prin
Declarația-Apel a Frontului Demo
crației și Unității Socialiste și prin
Declarația Marii Adunări Naționale
a Republicii Socialiste România pen
tru Anul Internațional ai P|cii —
hotărirea nestrămutată de- a acționa
cu toată fermitatea pentru înlătu
rarea pericolului de război, pentru
pace. (Aplauze).
Un prim pas, deosebit de impor
tant, în această direcție l-ar consti
tui încheierea unui acord general
privind încetarea experiențelor nu
cleare de către toate statele. La
recentul Congres al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, t o v a r ă ș u 1
Nicolae Ceaușescu spunea : „Ne adre
săm Statelor Unite ale Americii cu
apelul de a înceta experiențele nu
cleare, de a se alătura moratoriului
propus de Uniunea Sovietică".
Președintele României socialiste a
evidențiat din nou necesitatea strin
gentă a elaborării unui program
complex de dezarmare generală,
pentru reducerea substanțială si
eliminarea tuturor armelor atomice,
a tuturor armelor, inclusiv cele cla
sice, a efectivelor si bugetelor mili
tare.
Ne pronunțăm cu hotărire pentru
soluționarea tuturor conflictelor si
stărilor de tensiune numai si numai
pe cale politică, prin tratative. Prin
glasul autorizat al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. secretar general
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. poporul român a condamnat în
modul cel mai energic bombarda
mentele aviației americane asupra
Libiei, ce au provocat mari pagube
materiale și numeroase victime ome
nești. Considerăm că nu există nici
o rațiune care să justifice o ase
menea flagrantă agresiune asupra
unei țări independente si suverane,
membră a Organizației Națiunilor
Unite.
Pe baza concepției secretarului
general al
partidului,
tovară
șul Nicolae Ceaușescu. în spiritul
tradițiilor internaționaliste care au
animat clasa muncitoare din Româ
nia încă de la primele sale manifes
tări politice. Partidul Comunist Ro
mân dezvoltă astăzi, larg, relațiile cu
toate partidele comuniste si munci
torești. cu toate partidele socialiste
și sodal-democrate. cu alte forțe
progresiste, se pronunță pentru în
tărirea solidarității internaționale a
acestora, pe baza principiilor revo
luționare. de egalitate, de respect
reciproc si neamestec în treburile
Interne, văzînd în această solidari
tate ' militantă un factor important
în lupta pentru pace și progres so
cial. (Aplauze).
Poporul român, strîns unit în jurul
partidului comuniștilor, al secretaru
lui său general. tovarășul
Nicolae Ceaușeseu. ișl reafirmă, cu
prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai.
acum, in preajma gloriosului jubileu
al partidului, hotărîrea fermă de a
se angaja cu toate forțele pentru
înfăptuirea exemplară a luminosului
program de muncă si de luptă ce-i
stă în fată, pentru înălțarea conti
nuă a României socialiste, suverane
și independente. își manifestă soli
daritatea activă, militantă cu oame
nii muncii de pretutindeni, cu for
țele înaintate și progresiste din în
treaga lume. în lupta pentru triumful
idealurilor nobile ale păcii, liber
tății și demnității umane. (îndelungi
aplauze și urale).
Trăiască 1 Mai — Ziua solidarită
ții internaționale a celor ce mun
cesc de pretutindeni !
Trăiască eroicul si gloriosul Partid
Comunist Român. în frunte cu
secretarul său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu !
Trăiască minunatul nostru popor,
constructor entuziast al socialismului
și comunismului pe pămîntul pa
triei !
Trăiască si să înflorească scumpa
noastră patrie — Republica Socialis
tă România !
Să triumfe politica de pace, priete
nie si colaborare între toate statele
lumii ! (Aplauze prelungite. urale
puternice ; participanții la adunarea
festivă ovaționează minute in șir
pentru partid și secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru înflorirea multilaterală a
scumpei noastre patrii, pentru eroi
cul nostru popor, constructor al so
cialismului și comunismului pe pămintul României).

Spectacol omagial dedicat zilei de 1 Mai

și aniversării partidului
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului au asistat, după în
cheierea adunării festive, la un,
spectacol omagial dedicat zilei de 1
Mai și aniversării a 65 de ani de la
făurirea Partidului Comunist Român.
Spectacolul a fost organizat de
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste și Comitetul municipal Bucu
rești al Partidului Comunist Român,
împreună cu Ministerul Apărării
Naționale, Comitetul Central al
U.T.C., U.A.S.C.R., Consiliul Națio
nal al Organizației Pionierilor, Con
siliul Central al U.G.S.R, și Radioteleviziunea Română.
Marcînd încă de la început, printr-o amplă desfășurare de forțe ar
tistice, ideea că sărbătorirea zilei de
1’ Mai, Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, are loc în
preajma împlinirii a 65 de ani de la
făurirea Partidului Comunist Ro
mân, continuatorul celor mai înain
tate tradiții de luptă ale poporului
nostru de-a lungul veacurilor, spec
tacolul a dat expresie înălțătorului
omagiu pe care întreaga noastră na
țiune socialistă îl aduce partidului
— forța conducătoare, centrul său vi
tal — tovarășului Nicolae Ceaușescu,
ale cărui viață și activitate au fost și
sînt o neîntreruptă luptă pentru
făurirea unui nou destin, luminos al
României.
A păstra întreagă și adevărată
Istoria patriei, pe care partidul o așază la ' loc de onoare in conștiința
întregului nostru popor, a cinsti cu
adîncă venerație eroica forță poli
tică născută, cu șase decenii și ju
mătate în urmă, din gîndul și trupul
tării sînt idei cu valoare de simbol
regăsite pe parcursul întregului
spectacol și la transpunerea cărora,
în plan artistic, și-au adus contribu
ția peste 5 000 de copii, tineri și vîrstnici, prestigioase formații, orches
tre, coruri, colective de balet, ac
tori, soliști vocali și instrumentiști,
veniți la marea sărbătoare de pe tot
cuprinsul țării.
Evoluțiile scenice de largă cu
prindere, montările deosebite, pro
iecțiile cinematografice, efectele de
sunet și lumină dau o notă de pro
fundă originalitate spectacolului,
conceput ca o incursiune în istoria
națională, că o reeditare artistică a
momentelor sale cruciale, aducind
în prim-plan ideea luptei neîncetate
a poporului român pentru păstrarea
bunului său cel mal de preț — in
dependența și suveranitatea patriei.
O atmosferă sărbătorească, emo
ționantă este imprimată spectacolu
lui o dată cu primele secvențe. Can
tata pentru cor, recitatori, balet și
orchestră „Sărbătoare In mai", in
primă audiție, intonată de grupuri
de muncitori, țărani, intelectuali, co
pii, tineri, militari, de toți cei ca
își aduc contribuția Ia reușita spec
tacolului, este un simbol al ideii de
unitate și fraternitate a celor ce
muncesc de pretutindeni, un mesaj
artistic de solidaritate, pace și în
țelegere internațională, un imn de
slavă înălțat Partidului Comunist
Român, inima și conștiința întregii
noastre națiuni :

Intii de Mai e astăzi la noi o zi
măreață
In anul cînd spre culme Partidul
a urcat
65 de trepte, o vîrstă eît o viată
Ce-i dăruită tării din care
s-a-ntrupat.
Pe un fundal muzical marcînd
trecerea în istorie, pe scenă se con
turează o mare cupă în care arde,
semn al perenității, flacăra jertfe
lor poporului român pentru apărarea
gliei străbune, a libertății și inde
pendenței naționale. Prin fața ei se
perindă și-și rostesc crezul persona
lități istorice, în costume de epocă.
Sint cinstiți înaintașii, eroii istoriei
naționale. Sensul major al acestei
emoționante evocări, realizată prin
sugestive evoluții scenice și imagini
cinematografice, este acela că Par
tidul Comunist Român s-a dovedit a
fi continuatorul marilor tradiții de
luptă ale maselor populare pentru
libertate si progres, pentru afirma
rea plenară a națiunii române, pen
tru suveranitate și independența
patriei. Cuvintele rostite pe scenă,
ca și cintecul „65 de trepte spre lu
mină", care încununează acest tablou
literar-muzical-coregrafic — în ca
drul căruia grupuri de muncitori,
țărani, intelectuali aprind din cupa
istoriei noi și noi torțe, spre a le

duce mai departe, și înscriu cu ele
pe fundal un sugestiv „65“ — readuc
in memoria celor prezenți eveni
mentul aniversat.
O dată cu derularea spectacolului,
cartea de istorie națională se deschi
de la una dintre filele ce evocă o
perioadă dramatică din trecutul ță
rii : anii de luptă, anii de jertfe ai
poporului muncitor cînd, nemaiputînd fi suportate umilința și nedrep
tatea asupritorilor, se dă semnalul
luptei revoluționare. Prind contur
imagini ale grevelor muncitorilor
metalurgiști, mineri, textiliști, cefe
riști, petroliști. Mișcarea scenică și
ilustrația muzicală, imaginile filma
te ce se succed cu rapiditate su
gerează ascensiunea pericolului fas
cist în Europa. Extrase din docu
mente, din publicații editate în
această perioadă de Partidul Comu
nist Român, alternînd cu reproduceri
din grafica militantă a vremii, se
referă la puternicele acțiuni de
masă cu caracter antihitlerist, la
neobosita activitate a tovarășului
Nicolae Ceaușescu șl a tovarășei
Elena Ceaușescu — comuniști, revo
luționari. luptători sub steagul parti
dului, din cei mai tineri ani, pentru
binele și propășirea României.
într-o succesiune firească, în spec
tacol se derulează scene privind
marea demonstrație de la 1 Mai 1939,
una dintre cele mai puternice mani
festații antifasciste din Europa, pri
lej de exprimare a hotărîrii comu
niștilor din România, a maselor largi
de a lupta pentru apărarea indepen
denței și integrității teritoriale a
patriei, împotriva fascismului și
războiului, pentru cauza păcii si li
bertății popoarelor. în frunte se
află, dîrji, neînfricați, luptătorii
Nicolae Ceaușescu și Elena Petrescu.
Se dă o nouă filă în marea carte
a istoriei naționale. în ea se află
înscris cu litere de aur un eveni
ment de răscruce, deschizător de eră
nouă pentru patria noastră — revo
luția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă
din August 1944. „Este marele merit
al Partidului Comunist Român, se
spune cu tărie pe scenă, că s-a aflat
în fruntea luptei pentru apărarea
intereselor vitale ale poporului, a
integrității naționale, Împotriva răz
boiului. Unitatea de acțiune, larga
coaliție de forțe patriotice și anti
fasciste au asigurat victoria insurec
ției armate, victoria revoluției de
eliberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă". Pe pla
nuri diferențiate ale scenei se su
gerează, prin efecte de lumină și su
gestive mișcări coregrafice, declan
șarea și desfășurarea insurecției,
participarea armatei române la eli
berarea patriei noastre, a teritori
ilor altor țări, pină la victoria finală
asupra fascismului. Prin contrast, in
prim-plan, o scenă plină de lirism
și duioșie : despărțirea mamei de
cei trei fii ai săi, chemați la dato
rie, pe cîmpul de bătaie. Doi cad
răpuși de gloanțe, lmagine-simbol a
jertfelor aduse de poporul nostru
pentru o Românie liberă, pentru o
lume a păcii, lipsită de pericolul
fascist. întreaga configurație scenică
sugerează sărbătoarea victoriei ;
imagini metaforice cu aceeași sem
nificație alternează pe ecran cu imagini-document ale revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă ;
Poporu-ntreg, cu comuniștii-n
frunte
își taie căi ce-n zare se deschid
Nu-s stînci de fier in stare să
ne-nfrunte
Vrmind chemarea bravului partid

Și-s două chipuri tinere-n văpaie
îngemănate spre înaltul fel
Doi comuniști : Elena, Nicolae
Și-un nume : Ceaușescu, sub
drapel
Cuvlntul lor e viu și-mbărbătează
Iar fapta lor e flacără pulsind
Renaște tara. Se înseninează
Azurul bolfii, primăveri visind.

Sînt versuri care, rostite în acor
duri lirice de nai, fac intrarea in
tr-un alt moment distinct din spec
tacol, dedicat anilor de reconstrucție
a țării, cînd poporul, stăpîn pe pro
priul său destin, transformă țara in
tr-un imens șantier.
Sînt omagiate marile realizări ale
acestei perioade, încununate de Con
gresul al IX-lea al partidului, ce a
inaugurat perioada cea mai bogată
în împliniri din întreaga istorie a
țării, indisolubil legată de persona
litatea tovarășului Nicolae Ceaușescu,

revoluționarul model ce a imprimat
un puternic dinamism întregii noas
tre vieți politice, economice, sociale,
dind un nou chip, de lumină și dem
nitate, României socialiste. Alegerea
sa în fruntea partidului și a țării
este marcată în spectacol prin ine
dite imagini coregrafice și scenogra
fice, printr-o vibrantă cantată in
primă audiție. Versurile ce se fac
auzite dau expresie metaforică eve
nimentelor și realităților din viața
țării.
Congresul nouă l
Punct de hotar, zbor spre lumini
Punte de aur, treaptă de granit.
Congresul nouă ne-a redat, deplini
Înaltă demnitate-a pămințului
Si iată ctipa. Bdlfi se-naltă-n'
soare,
Ne ținem respirația, acum
Cind Ceaușescu urcă la tribuni
Chemindu-ne cu el pe toți :
„La drum 1“
Și țara îl urmeazi : o ființă
Și-un unic țel, cununa de stejar
El, cel chemat s-aducă biruință
Ttnăr cirmaci, erou vizionar
In munci și în luptă,
spre cauza măreați
Ii e mereu alături, tovarășă, sofia
Elena Ceaușescu —
o comunistă dirză
Savant de-nalt renume
și om de omenie.
Anii-lumină, anii în care, clipă de
clipă, partidul a condus bătălia pen
tru progresul și prosperitatea țării,
anii epocii de glorii își găsesc o
amplă evocare în spectacol. într-un
izbutit dialog se derulează acum
imagini filmate cu valoare de docu
ment, imagini metaforice, se rostesc
versuri cu o puternică forță de ex
presie :
E primăvară. Parei dintr-odati
O floare uriașă s-a deschis
Și-n vasta ei corolă-mpurpurată
Conturul firii luminos e-nscris
Se-nalță noi cetăfi, pămînt și ape
Ca-ntr-un miracol tlnăr înfloresc
O energie nesfirșită-ncape
In brațul nostru aspru, bărbătesc —

Cutează gîndul, fapta îl urmeazi
Din pisc in pisc, mai sus,
mai avlntat
Poporu-ntreg muncește și creează
Punind in toate crez înflăcărat...
Un timp de glorii, epoci măreați
Cu ctitorii ce pururi vor dura
Sub semn de pace și sub semn
de viață
Și tara tot mai sus se va-nălța.

Este un cînt de slavă dedicat
omului nou, constructor conștient și
activ al societății socialiste, muncii
sale avîntate ce are un unic și scump
țel — creșterea și Înflorirea neconte
nită a României socialiste. Inspirate
mișcări coregrafice, armonizate cu
sonoritatea unor cîntece de viață
nouă, ilustrează momente semnifica
tive ale dezvoltării diverselor ramuri
ale industriei românești, ale noii
revoluții agrare, aii înfloririi invățămîntului, științei, culturii, ale am
plului festival al muncii și creației
libere „Cintarea României". în acești
ani, cînd zidiri mărețe împodobesc
pămîntul românesc, cînd patria și
poporul sînt martorii unui timp de
glorii, se înalță în inima țării noul
centru civic, emblemă a Capitalei
noastre.
Tu ne-ai redat istoria, mai vie
Cu vitejii, cu lupte, cu eroi
Tu ai zidit visata Românie
Si construind ne-am înălțat pe noi.

E epocă de aur, de victorii
Pe boltă ard cuvinte de neșters —
Epoca Ceaușescu, timp de glorii
Slăvit să fii in cintec și in vers.

Poemul-cantată pentru recitatori,
soliști, cor și orchestră „Trăiască
omul țării cel mai bun", compoziție
scenică dedicată vieții și activității
tovarășului Nicolae Ceaușescu, reia
și amplifică aceste idei, aducind un
omagiu întîiului fiu al țării, viteaz
și iubitor conducător de țară, deschi
zător de drumuri noi pentru o nouă
Românie.
De numele său se leagă îndrăzne
țe inițiative pe plan internațional,
expresie a năzuințelor de pace ale

(Continuare în pag. a IV-a)
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI
ziua frăției muncitorilor de pretu
tindeni**.
A fost intonat Imnul de Stat al
unde s-a desfășurat adunarea festi
Republicii Socialiste România.
vă. Tovarășul Nieolae Ceaușescu,
Deschizînd adunarea festivă, to
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți
varășul Constantin Olteanu, mem
tovarăși din conducerea partidului și
bru
al Comitetului Politic Executiv
statului au fost salutați, la sosire,
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al
de participanți cu vii și îndelungi
Comitetului municipal București al
aplauze, urale și ovații. Cei prezenți
P.C.R., primarul general al Capita
au aclamat cu înflăcărare pentru
lei, a spus :
eroicul nostru partid comunist, pen
tru secretarul său general, tovarășul
Mult stimate șt iubite tovarășe
Nieolae Ceaușescu, care călăuzește
Nieolae Ceaușescu,
cu Înțelepciune și cutezanță revolu
Mult stimată tovarășă Elena
ționară tara și poporul spre ori
Ceaușescu,
zonturi tot mai luminoase de pro
Stimați tovarăși,
gres și prosperitate. S-a scandat cu
Deschizînd adunarea festivă con
putere „Ceaușescu — P.C.R. !“,
sacrată sărbătoririi zilei de 1 Mai,
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima
avem înalta cinste și onoare de a
noastră și mîndria, Ceaușescu —
exprima, in numele comuniștilor, al
România !“, „Ceaușescu — Pace !".
tuturor oamenilor muncii din Capi
în această ambianță sărbăto
tală, cu Înflăcărată dragoste și adine
rească, însuflețită, în prezidiul
respect, un vibrant și călduros oma
adunării, alături de tovarășul
giu celui mai de seamă fiu al po
Nieolae
Ceaușescu,
tovarășa
porului român, eminentului conducă
Elena Ceaușescu, au luat loc
tor revoluționar, care și-a dedicat
membri și membri supleanți ai Co
Întreaga viață Înfăptuirii mărețelor
mitetului Politic Executiv, secretari
idealuri ale națiunii noastre de in
ai C.C. al P.C.R., membri de partid
dependență, suveranitate și progres,
cu stagiu din ilegalitate, conducă
cauzei
socialismului și păcii în
tori ai organizațiilor de masă și
lume, secretarul general al partidu
obștești, ai unor întreprinderi și in
lui, președintele Republicii, tovarășul
stitute de cercetări, reprezentanți ai
Nieolae Ceaușescu.
vieții noastre științifice și cultura
Vă rugăm să ne Îngăduiți, mult
le. muncitori și specialiști, alți oa
stimate tovarășe secretar general al
meni ai muncii din Capitală.
partidului,
să dăm glas, In preajma
în sală erau prezenți membri al
aniversării a 65 de ani de la fău
Comitetului Central al partidului, al
rirea gloriosului nostru partid, re
Consiliului de Stat și ai guvernului,
cunoștinței nemărginite și să vă areprezentanți ai unor instituții cen
ducem cele mai fierbinți mulțumiri
trale. unități economice și socialpentru tot ceea ce ați făcut și faceți,
culturale, activiști de partid șl de
de cînd vă aflați în fruntea luptei
stat, generali și ofițeri, numeroși
clasei muncitoare, pentru drepturi și
oameni ai muncii din Întreprinderi
libertăți democratice, împotriva fas
bucureștene.
cismului și a războiului, pentru în
La festivitate au participat, de atreaga dumneavoastră operă revolu
semenea, șefii misiunilor diplomati
ționară, de edificare a orinduirii noi,
ce acreditați la București, membri ai
socialiste pe pămîntul României,
corpului diplomatic, corespondenți
pentru strălucita activitate consa
ai presei străine, oaspeți de peste
crată promovării păcii și colaborării
hotare.
între toate națiunile lumii. Vor răSala avea un aspect sărbătoresc.
mine pentru totdeauna in istoria șl
Fundalul tribunei oficiale era domi
conștiința națiunii noastre mărețele
nat
de
portretul
tovarășului
lzbinzi din luminoasa perioadă
Nieolae Ceaușescu, încadrat de dra
pele tricolore și roșii. Cu litere mari * inaugurată de Congresul al IX-lea
se afla înscrisă vibranta urare —
al partidului, pe care, cu demnitate
și mîndrie patriotică, Întregul nos
„Trăiască Partidul Comunist Român,
în frunte cu secretarul său general,
tru popor o numește „Epoca
Nieolae Ceaușescu**.
tovarășul Nieolae Ceaușescu**. Era
Avem deosebita cinste să salutăm,
marcat mărețul jubileu de la 8 Mai:
„65 de ani de la făurirea Partidului
cu adine respect, înaltă stimă și
Comunist Român**. Se puteau citi,
prețuire, prezența la adunarea noas
tră a tovarășei Elena Ceaușescu,
de asemenea, caldele urări adresate
eminentă personalitate a partidului
oamenilor muncii din țară și din
și statului, strălucit savant de
străinătate cu prilejul Zilei solida
reputație internațională, a cărei
rității internaționale a celor ce
prestigioasă activitate este pusă în
muncesc.
slujba dezvoltării multilaterale . a
Pe mari eșarfe erau înscrise cu
patriei, afirmării cu putere a va
vintele scumpe nouă, tuturor, aflate
lorilor științei, Invățămintului și
lntr-o alăturare firească, cu valoare
de simbol: „Partidul — Ceaușescu —
culturii, promovării păcii și pro
gresului in întreaga lume.
România !“, „România — Ceaușescu
— Pace !“.
Salutăm cu căldură pe ceilalți to
Deasupra scenei se afla urarea :
varăși din conducerea partidului și
„Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității
statului care iau parte la adunare.
Adresăm, de asemenea, un salut
internaționale a celor ce muncesc.

(Urmare din pag. I)

cordial oaspeților de peste hotare,
precum și membrilor corpului diplo
matic acreditați in Republica Socia
listă România care participă la adu
narea noastră.
In acest moment sărbătoresc, oa
menii muncii din Capitală, in frunte
cu comuniștii, vă raportează că, be
neficiind permanent de sprijinul
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nieolae Ceaușescu, de indicații
le de valoare excepțională pe care
ni Ie dați zi de zi, au realizat de la
Începutul anului o producție-marfă
suplimentară in valoare de peste 1,2
miliarde lei, in condițiile sporirii pro
ductivității muncii și ale economi
sirii unor Însemnate cantități de me
tal, energie și combustibil. Au fost
date in folosință 5 800 apartamente,
se continuă lucrările de construire a
metroului și de amenajare a rîului
Dîmbovița, se realizează, în ritm
susținut, ansamblurile arhitectonice
ale noului centru civic, alte obiective
edilitar-urbanistice.
Exprimindu-vă profunda noastră
gratitudine pentru sprijinul pe care-1
acordați organizației de partid a Ca
pitalei, puternic însuflețiți de stră
lucitul dumneavoastră exemplu de
dăruire, abnegație și devotament
fără margini față de patrie, partid
și popor, vă asigurăm, mult stimate
tovarășe Nieolae Ceaușescu, în nu
mele tuturor locuitorilor municipiu
lui București, că vom face totul pen
tru a Îndeplini exemplar sarcinile ce
ne revin in acest an și pe întregul
cincinal, sporindu-ne necontenit con
tribuția la ridicarea patriei noastre
socialiste pe noi trepte de progres și
civilizație.
Despre semnificația zilei de 1 Mai
■ vorbit tovarășul Miu Dobrescu,
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președintele
Colegiului Central de Partid.
Adunarea festivă s-a încheiat In
tr-o atmosferă înălțătoare, de puter
nică vibrație patriotică. In vasta sală
au răsunat din nou îndelungi aplauze,
urale și ovații. Participanții, in picioa
re, au aclamat cu însuflețire pentru
gloriosul nostru partid comunist și
încercatul său conducător, tovarășul
Nieolae Ceaușescu. pentru minunatul
popor român, constructor victorios al
socialismului, pentru patria noastră,
liberă, demnă și înfloritoare. . în
aceste momente solemne a fost re
afirmată unitatea strînsă. indisolu
bilă, a natiuhii în jurul partidului,
al secretarului său general, unitate
ce dă forță și trăinicie orinduirii
noastre socialiste, reprezintă garan
ția sigură a înaintării tării pe culmi
tot mai înalte de progres și civiliza
ție. Participanții la adunare au ex
primat voința fermă a tuturor cetă
țenilor tării, a întregului popor de
a acționa, cu dăruire și abnegație
revoluționară,
pentru
realizarea
exemplară a obiectivelor' actualului
cincinal, înfăptuirea istoricelor hotăriri ale Congresului al XIII-lea al
partidului, transpunerea neabătută

în viață a mărețului program de
edificare a socialismului și oomunis, mului pe pămintul patriei, pentru
făurirea unei lumi mai drepte și mai
bune, fără arme și fără războaie, o
lume -a păcii, înțelegerii și colabo
rării rodnice între națiuni.
în continuare a avut loc spectaco
lul festiv consacrat zilei de 1 Mai
și aniversării partidului.
La ieșirea din Palatul spor
turilor și culturii, tovarășul
Nieolae Ceaușescu, tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din
conducerea partidului și statu
lui au parcurs pe jos aleea
centrală a Parcului tineretului, trecînd printr-un adevărat culoar viu.
format din muncitori, intelectuali,
studenți și elevi, cetățeni de toate
vîrstele și profesiile. Mii de oameni
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei au scandat cu în
suflețire „Ceaușescu — P.C.R. !*',
„Ceaușescu și poporul !**, „Stima
noastră și mîndria. Ceaușescu —
România !**, dind din nou expresie
sentimentelor de dragoste si prețui
re pe care întreaga noastră națiune
le poartă față de secretarul general
al partidului.
Participanții la această emoționan
tă manifestare purtau drapele ale
statului și partidului, portrete ale
tovarășului Nieolae Ceaușescu și
tovarășei Elena Ceaușescu, pancarte
pe care se puteau citi urări la adresa
partidului, a secretarului său gene
ral, chemări la muncă pentru înfăp
tuirea istoricelor hotărîri ale Con
gresului al XIII-lea al partidului.
Era, de asemenea, înscris : „P.C.R.—
65“ — însemnul gloriosului jubileu
al Partidului Comunist Român. Ti
neri și tinere in costume naționale,
reprezentînd diferite zone folclorice
ale țării, formații artistice, ansam
bluri muzicale, grupuri de sportivi,
pionieri, șoimi ai patriei au întregit
prin cintec și joc această atmosferă
sărbătorească. S-au desfășurat ta
blouri coregrafice pe teme de mun
că, diferite exerciții sportive, suite
de dansuri și cîntece.
Pe întreg traseul străbătut, șoimi
ai patriei, pionieri, uteciști, oameni
âi muncii au oferit flori tovarășului
Nieolae Ceaușescu și tovarășei Elena
Ceaușescu, le-au urat multă sănătate
și viață lungă, spre binele, fericirea
și prosperitatea poporului român.
Tovarășul Nieolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns
cu căldură acestor manifestări de
respectuoasă dragoste și prietenie.
Miile de bucurșșteni
aflați în
această zi de prirnăvară în Parcul
tineretului au ținut; • totodată, să
dea glas voinței lor, asemeni tuturor
cetățenilor patriei, ca, strîns uniți In
jurul partidului, al secretarului său
general, să-și consacre toată energia
creatoare înfăptuirii neabătute a
obiectivelor Congresului al XIII-lea
al P.C.R., a Programului partidului
de edificare a societății socialiste
multilateral dezvoltate și înaintare a
României spre comunism. (Agerpres)

Adunări festive în localitățile reședință de județ
Ziua de 1 Mal — Ziua internațio
nală a celor ce muncesc — a fost
marcată în localitățile reședință de
județ de adunări festive, la care au
luat parte reprezentanți ai organe
lor'■locale de partid și de stat, ai
organizațiilor de masă și obștești,
vechi militanți ai mișcării comunis
te și muncitorești, oameni ai muncii
din întreprinderi industriale, din
unități agricole, oameni de știință,
artă și cultură, studenți, elevi, mi
litari.
Anul acesta, sărbătoarea muncii
s-a desfășurat sub semnul apropia
tei aniversări a 65 de ani de la fău
rirea Partidului Comunist Român,
continuatorul celor mai înaintate
tradiții de luptă ale clasei munci
toare, ale poporului nostru, și a 50
de ani de la procesul luptătorilor
comuniști de la Brașov.
La sărbătoarea muncii, a frăției și
•olidarității internaționale, poporul
nostru a adus din nou un cald și vi
brant omagiu gloriosului nostru
partid comunist, secretarului său ge
neral, tovarășul Nieolae Ceaușescu,
care, de peste o jumătate de secol,
în momentele hotărîtoare ale. frămîntatei istorii a țării, a luptat cu
exemplară fermitate pentru trium
ful revoluției socialiste și împlinirea
aspirațiilor de libertate, dreptate so
cială, democrație și pace ale po
porului român.
A fost omagiată activitatea inten
să, plină de abnegație și devotament
a clasei noastre muncitoare, a tu
turor oamenilor muncii de pe întin
sul patriei, pentru realizarea exem

plară a sarcinilor de plan pe anul
în curs și pe întregul cincinal, a
programului suplimentar de produc
ție industrială, pentru înfăptuirea
neabătută a obiectivelor stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului.
In cadrul adunărilor au luat cuvintul primi-secretari și secretari ai
comitetelor județene de partid, care
au evocat bogatele tradiții de luptă
și muncă ale clasei muncitoare din
România,
semnificațiile
făuririi
Partidului Comunist Român — eta
pă nouă, superioară în mișcarea
noastră revoluționară — care a de
venit în ultimele două decenii un
adevărat partid de masă, nucleul
vital ai unui vast sistem democra
tic in continuă perfecționare. Vor
bitorii au evocat deosebita însem
nătate a marilor demonstrații anti
fasciste și antirăzboinice de la 1 Mai
1939, continuare firească a luptelor
purtate cu eroism, sub conducerea
P.C.R., de muncitorime, de toata
forțele progresiste din țară împotri
va fascismului și războiului, pentru
democrație, unitate și independență
națională, revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August 1944,
contribuția României la înfringerea
definitivă a fascismului. Au fost
evidențiate politica științifică, crea
toare a Partidului Comunist Român,
contribuția hotărîtoare a tovarășului
Nieolae Ceaușescu la afirmarea va
lorilor materiale și spirituale ale
noii societăți, mărețele victorii și
împliniri înscrise în anii construc
ției socialiste, mai ales în ultimele

două decenii, etapă pe care poporul
nostru o numește, cu legitimă mîn
drie patriotică, „Epoca Ceaușescu**.
într-o atmosferă entuziastă, de
profund patriotism, participanții la
adunări ău adresat COMITETULUI
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU, telegrame
în care se dă glas sentimentelor de
profundă dragoste și adîncă recu
noștință ale oamenilor muncii de la
orașe și sate, ale întregului nostru
popor față de conducătorul încercat
al partidului și statului nostru, to
varășul Nieolae Ceaușescu, patriot
și revoluționar înflăcărat, strălucit
strateg și ctitor de țară nouă,
militant de frunte al mișcării comu
niste și muncitorești internaționale,
pentru activitatea sa neobosită con
sacrată progresului patriei noastre,
al tuturor localităților țării, creșterii
bunăstării materiale și spirituale a
celor ce muncesc, pentru contribuția
sa hotărîtoare Ia edificarea societății
socialiste multilateral dezvoltate și
înaintare a României spre comu
nism, la statornicirea unui climat de
pace, destindere și colaborare între
toate statele lumii.
De asemenea, în telegrame se ex
primă sentimente de caldă prețuire,
dragoste și recunoștință față de to
varășa Elena Ceaușescu, remarcabil
om politic și savant de renume mon
dial, pentru tot ceea ce a făcut și
face pentru progresul neîntrerupt al
patriei, pentru viitorul fericit al na
țiunii, pentru pacea lumii.

ÎN ÎNTÎMPINAREA
ANIVERSĂRII
PARTIDULUI
ȘI A ZILEI DE 1 MAI
VÎLCEA : Succese
ale constructorilor
de hidrocentrale
de pe Lotru și Olt
Comuniștii. Întregul colectiv de
oameni ai muncii din cadrul Antre
prizei de construcții hidroenergetice
Olt-Superior intimpină glorioasa
aniversare a 65 de ani de la făuri
rea partidului și ziua de 1 Mai cu
un bogat bilanț. Relatăm două
remarcabile fapte de muncă. Pri
mul dintre acestea poartă sem
nătura minerilor din brigada ingi
nerului Anton Popescu și maistrului
Vasile Moraru, care, după o activi
tate tenace de aproape 4 ani, au
reușit să străpungă unul dintre cele
mai lungi tronsoane de galerie pen
tru captări secundare din Munții
Lotrului. Al doilea eveniment de
producție : devierea riului Olt in
zona viitoarei hidrocentrale Viștea,
asigurindu-se în acest fel condiții
ca membrii brigăzii de constructori
conduse de inginerul Constantin
Botez să treacă efectiv la execuția
noii centrale electrice in zona su
perioară a Oltului. Toate aceste in
formații ne-au fost relevate de Ion
Bolnavu. secretarul comitetului de
partid pe antrepriză, care. în în

cheiere, a ținut să ne Înfățișeze
încă un fapt dedicat celor două
sărbători :
— Este varha de devierea Oltu
lui în perimetrul hidrocentralei
de la gura Lotrului, prin barajul
deversor, asigurînd astfel condițiile
pentru începerea acumulării de apă
în lacul acestei noi centrale elec
trice care va fi dată în exploatare
în ultima parte a anului. (Ion
Stanciu, corespondentul „Scînteii").

VASLUI : Producție
suplimentară
cu consumuri materiale
și energetice reduse
Cu succese deosebite cinstesc ziua
de 1 Mai și gloriosul jubileu al
partidului oamenii muncii din in
dustria județului Vaslui. Desfășurînd larg întrecerea socialistă și
utilizind la înalți indici de eficien
tă utilajele din dotare, timpul de
lucru și materia primă, ei au reali
zat pe patru luni ale anului o
producție-marfă suplimentară in
valoare de 180 milioane lei. De re
marcat că acest însemnat spor de
producție a fost obținut în condi
țiile încadrării stricte tn normele
de consum și economisirii a peste

1100 tone metal, 4,7 milioane kWh
energie electrică și 10 500 tone com
bustibil convențional. Cele mai
bune rezultate au dobîndit colecti
vele de la întreprinderile „Meca
nica**, de materiale izolatoare.
„Textila" din Vaslui, de la între
prinderile ABROM și de rulmenți
din Birlad, „Moldotex" Huși și al
tele. (Petru Necula, corespondentul
„Scînteii").

CLUJ-NAPOCA :
Produse de înaltă
tehnicitate
La Combinatul de utilaj greu din
Cluj-Napoca a fost realizată pri
ma presă de 1 600 tone-forță. des
tinată întreprinderii de construcții
navale din Drobeta-Turnu Severin.
Această nouă realizare tehnică ro
mânească a fost proiectată dInstitutul de cercetări științifice și
inginerie tehnologică pentru sec
toare calde și face parte din pro
gramul de asimilare și fabricare în
țară a unei game largi de prese
mecanice și hidraulice pentru in
dustria constructoare de mașini și
pentru alte ramuri ale economiei
naționale. De remarcat este faptul
că, în ultima perioadă. în ca

In telegrame se exprimă, totodată,
adeziunea față de noile inițiative
constructive pe care România, pre
ședintele Nieolae Ceaușescu le în
treprind pentru oprirea cursului
periculos al evenimentelor din viața
internațională și înlăturarea primej
diei nucleare, pentru reluarea și
consolidarea politicii de destindere,
pace, colaborare și înțelegere inter
națională. Este relevat puternicul
ecou pe care îl au pe plan mondial
strălucitele demersuri și acțiuni de
pace ale României, ale tovarășului
Nieolae Ceaușescu, pilduitor exemplu
de luptător pentru soluționarea, în
interesul popoarelor, a marilor pro
bleme ce confruntă omenirea, o do
vadă incontestabilă a răspunderii pe
dare o manifestă față de prezentul
și viitorul umanității, pentru sal
varea de la dezastru a civilizației
umane.
într-o deplină unitate de cuget șl
simțire, in consens cu voința și as
pirațiile întregului * popor, partici
panții la adunări își exprimă hotărirea de a nu-și precupeți eforturile
pentru a traduce in viață orientă
rile și indicațiile date de secretarul
general al partidului, pentru a în
făptui mărețele obiective stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului,
conștienți că prin aceasta vor con
tribui la dezvoltarea generală a pa
triei, la afirmarea tot mai puternică
a României socialiste pe plan mon
dial, la edificarea păcii și colaborării
internaționale.
Adunările festive au fost urmate
de bogate spectacole artistice.

drul acestei mari unități in
dustriale clujene au fost fabrica
te pentru diverși beneficiari pes
te 200 tipuri de prese meca
nice și hidraulice. Totodată, au
fost asimilate și fabricate noi ma
șini și utilaje termojnergetice, in
tre care generatoare de injecție a
aburului in zăcăminte petrolifere
pentru creșterea factorului de ex
tracție a țițeiului, cilindri de la
minoare, arzătoare cu cupă rotati
vă pentru nave și alte mijloace
tehnice care pină nu de mult se
importau. (Marin Oprea, corespon
dentul „Scînteii"). i

IAȘI : Livrări
suplimentare la export
Colectivele de muncă din 8 În
treprinderi și unități economice
din județul Iași raportează Înde
plinirea înainte de termen a pre
vederilor la producția destinată
exportului pe primele patru luni
ale anului. La baza. acestui suc
ces obținut in cinstea aniversării
a 65 de ani de la făurirea partidu
lui și a zilei de 1 Mai se află
eforturile constante ale muncitori
lor și specialiștilor, pentru lărgirea
și diversificarea nomenclatorului
de fabricație in concordantă cu
exigențele pieței externe. îmbună
tățirea calității produselor. Cele 8
unități din industria ieșeană au li
vrat suplimentar la export mărfuri
în valoare de circa 15 milioane lei.
(Manole Corcaci, corespondentul
„Scînteii").

SĂLAJ : Cărbune
peste prevederi
Acționînd cu toată hotărîrea pen
tru a intimpină cu noi fapte de
muncă aniversarea făuririi partidu
lui și ziua de 1 Mai, colectivul de
oameni ai muncii de la întreprin
derea minieră Sărmășag, județul
Sălaj, raportează realizarea în avans
a sarcinilor de plan la extracția de
cărbune pe primele patru luni ale

Spectacol omagial dedicat zilei de 1 Mai

și aniversării partidului

(Urmare din pag. a IlI-a)
poporului român, a dorinței sale da
a trăi intr-o lume a dreptății și omeniei. fără arme și fără războaie.
O chintesență a acestui deziderat al
României este cuvintarea tovarășu
lui Nieolae Ceaușescu la plenara
Frontului Democrației și Unității So
cialiste din luna martie a acestui an.
Se rostește solemn unul dintre frag
mentele cele mai semnificative ale
acestei cuvîntări : „în Anul Interna
țional al. Păcii ne adresăm tuturor
statelor, tuturor guvernelor și șefi
lor de stat, tuturor națiunilor eu
ropene și întregii lumi să ne unim
forțele, să acționăm cu înalt spirit
de răspundere față de popoarele
noastre, față de popoarele întregii
lumi, față de soarta planetei, a vie
ții pe planeta noastră, să facem to
tul pentru a asigura triumful rațiu
nii, triumful păcii în întreaga
lume".
Momentul ce aureolează Întregul
spectacol dedicat aniversării a șase
decenii și jumătate de la făurirea
Partidului Comunist Român și zilei
de 1 Mai îl constituie dntecul de
glorie a partidului, interpretat de
toți participanții la spectacol.

anului. Ca urmare a bunei întreți
neri și exploatări a utilajelor și in
stalațiilor din dotare, printr-o mai
bună organizare a producției și a
muncii, minerii sălăjeni au extras
peste prevederi 14 000 tone căr
bune net. (Eugen Teglaș, corespon
dentul „Scinteii").

ZLATNA : Constructorii
— ia înălțime !
Unul dintre obiectivele importan
te ale noii uzine de cupru aflate în
construcție în orașul Zlatna, jude
țul Alba, este coșul de dispersie a
gazelor amplasat pe o colină la
cota de 630 metri. Turnarea ra
dierului coșului de dispersie a ga
zelor a reprezentat una dintre cele
mai mari acțiuni la care au parti
cipat 30 autotransportoare de be
ton, 3 autopompe de turnat beton,
remorchere, buldozere. Aceste în
semnate forțe ale Antreprizei de
construcții industriale Alba lulia
au acționat neîntrerupt, zi și noap
te, pe durata a trei zile, turnînd in
corpul radierului .2 000 mc de be
ton. „Acțiunea 2 000", cum a fost
denumită, s-a încheiat in avans
față de grafic și permite realizarea
cu 11 zile mai devreme a soclului
de beton. întreaga operație de tur
nare a radierului coșului de disper
sie a gazelor constituie un veritabil
record înscris între faptele impor
tante de muncă prin care construc
torii din județul Alba cinstesc ani
versarea partidului și ziua de
1 Mai. (Ștefan Dinică, corespon
dentul „Scînteii").

BACĂU : Noi sonde
în circuitul economic
Hotăriți să întîmpine cea de-a
65-a aniversare a făuririi partidului
și ziua de 1 Mai cu noi și impor
tante fapte de muncă, petroliștii
din cadrul Trustului de foraj-extracție Moinești depun eforturi
susținute pentru scurtarea timpului
de foraj și punerea în funcțiune.

Ideile generoase ce au dat viață
Întregului spectacol sînt cuprinse
simbolic în cuvintele înscrise pe
marele fundal al scenei — „Româ
nia — Ceaușescu — Viitorul".
Spectacolul ia sfirșit intr-o at
mosferă de mare însuflețire. Răsună
Imnul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste — „ E scris pe tri
color unire". Realizatori și specta
tori scandează îndelung „Ceaușescu
— P.C.R.!“, „Ceaușescu și poporul!“,
expresie
a unității indestructibile
dintre partid și popor, dintre na
țiune și conducătorul său încercat.
Șoimi
ai patriei și pionieri
urcă la tribună șl oferă, cu
emoție
și bucurie, tovarășului
Nieolae Ceaușescu, tovarășei Elena
Ceaușescu frumoase buchete de
flori.
In această atmosferă entuziastă,
toți cel prezenți dau glas simțămintelor de stimă și deosebită dragoste
ale tuturor oamenilor muncii din
patria noastră față de secretarul ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nieolae Ceaușescu, dorinței lor fer
me de a urma neabătut partidul în
nobila bătălie pentru construirea so
cietății socialiste multilateral dezvol

înainte de termen, a tuturor son
delor destinate producției. Prin fo
losirea unor tehnologii noi. avan
sate, brigăzile de producție din ca
drul schelelor de foraj Zemeș,
Tîrgu Ocna, Comănești și Ghelința
au predat producției, în ultima
vreme, 12 noi sonde de mică și
medie adincime. forind peste pre
vederile planului mai mult de
3 000 metri. Aceasta a făcut ca ni
velul producției zilnice de țiței să
sporească simțitor față de aceeași
perioadă a anului trecut. Alte 7
sonde se află intr-un stadiu avan
sat de execuție și vor fi puse în
curînd în circuitul economic.
(Gheorghe Baltă, corespondentul
..Scînteii").

BALȘ : Instalație de înalt
randament pentru irigații
La întreprinderea mecanică pen
tru agricultură Balș, județul Olt,
a intrat in producția de serie o
instalație de țnalt randament des
tinată lucrărilor de irigații din agricultură, denumită IATF-300. Aceasta înseamnă o instalație de aspersiune cu tambur și furtun de
300 metri. Noul produs se distinge
printr-o complexitate sporită și o
înaltă productivitate. Practic, doi
mecanizatori pot supraveghea 8—10
astfel de instalații destinate irigă
rii tuturor tipurilor de culturi am
plasate pe terenuri plane sau cu
pante de pină la 5 la sută, pe di
recția de înaintare a dispozitivu
lui de udare. De subliniat că in
stalația poate fi utilizată atît în
sistemele de irigații, cit și în cele
neamenajate. (Mihai Grigoroșcuță,
corespondentul „Scinteii").

HUNEDOARA:
Consumuri energetice
reduse
In Combinatul siderurgic Hu
nedoara se acordă o deosebită
atenție reducerii consumurilor e

tate și înaintarea României spre co
munism.
Din
partea
tovarășului
Nieolae Ceaușescu, a tovarășei
Elena Ceaușescu a fost oferit ar
tiștilor, tuturor participanților la
reușita spectacolului un frumos coș
cu flori.
★

Spectacolul a fost realizat în regia
artistică a lui Hero Lupescu. Condu
cerea muzicală : Sergiu Eremia.
La spectacol și-au dat concursul
Leopoldina Bălănuță, Cristina Deleanu, Rodica Mureșan, Angela Ioan,
Adela Mănculescu, Lucia Mureșan,
Mariana Baboi, Aurelia Gavril, Silviu Stănculescu, Gelu Nițu, Mircea
Albulescu, Gheorghe Cozorlci, Ale
xandru Repan, Vasile Boghiță, Eugen Ungureanu, Vasile Filipeacu,
Daniel Tomescu, Eusebiu Ștefănescu,
Mihai Dinvăle, Emil Șerban, Dorin
Firu, George Alexandru. Mircea
Creții, Costel Constantin.
La reușita spectacolului și-au dat
concursul mari formații corale, or
chestrale, de balet șl de dansuri
populare laureate ale Festivalului
național „Cîntarea României", elevi,
studenți și militari.
(Agerpres)

nergetice. In acest scop, cuptoarele
tehnologice de la oțelăria Siemens
Martin II au fost dotate cu cazane
recuperatoare și instalații de ră
cire prin vaporizare. Cu ajutorul
acestora se recuperează o cantitate
de căldură echivalentă cu consu
mul a circa 50 000 tone combusti
bil convențional pe an — energie
reintegrată în circuitul productiv.
In prezent, la oțelăria electrică
nr. 2 este în curs de finalizare in
stalația de preîncălzire a încărcă
turii metalice cu gaze arse rezul
tate de la cuptoarele de 100 tone,
iar în perioada imediat următoare
se vor efectua și alte lucrări de
perfecționare și modernizare a
unor tehnologii de lucru menite
să conducă la reducerea consumu
rilor energetice. (Sabin Cerbu, co
respondentul „Scinteii"),

SIBIU : înnoirea
și diversificarea
producției
Preocupările oamenilor muncii
de la întreprinderea „Automecanica“ Mediaș privind înnoirea și
diversificarea producției s-au ma
terializat în realizarea unui auto
tren de transport confecții și mo
bilă cu o capacitate de 100 mc. El
răspunde necesității de creștere a
capacității utile de transport, de
reducerea consumului de carbu
ranți și materiale. De asemenea, la
întreprinderea de utilaje și piese
de schimb Sibiu a fost asimilat un
autocamion forestier cu remorcă
de 24 tone dotat cu macara hi
draulică de 7 tone forță/metru.
Realizat în colaborare cu alte în
treprinderi de specialitate și cu
componente care se fabrică în țara
noastră, noul autocamion reprezin
tă o variantă complexă, cu per
formanțe ridicate, a produsului
realizat de colectivul de oameni ai
muncii de aici în anul trecut. (Ion
Onuc Nemeș, corespondentul „Scîn
teii").
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Viața economico-socială
a localităților patriei

A APĂRUT:

NICOLAE CEAUSESCU
9

Cuvîntare la Congresul Uniunii Generale
a Sindicatelor din România

11,00 Sărbătoarea muncii. Editorial (co
lor)
11,10 Uniți sub tricolor, sub roșu steag
(color). Ctntece șl versuri patrio
tice, revoluționare
11,S0 Primăvara (color). Balet pe mu
zică de Cornel Trăllescu. Selecțlunl
1S.00 Muzică de promenadă (color).
Program Interpretat de Muzica
Reprezentativă a Armatei
12.20 Cîntec drag pe plaiul muncii (co
lor) . Mușlcă populară
ÎS,00 Telex
13,05 Album de sărbătoare (parțial co
lor) • Clntec in ZI de Mai • Tra
diții vlbrînd de poeme — versuri
• Rîde Iarăși primăvara — coruri
muncitorești • Cintă țara-n săr
bătoare — ctntece șl jocuri popu
lare • Telesport • Tot ce are
țara mal frumos. Zilelor de săr
bătoare, sărbătoarea florilor • In
Bucureștiul iubit — moment muzlcal-coregraflc • Sub soare de
mai — pagini muzicale de mare
popularitate • Din frumusețile
patriei — film documentar • Pămlntul românesc, leagănul nostru
— muzică ușoară
18,30 Opereta ctntă șl dansează (color)
17,05 Partidul — inspirator și făuritor
al civilizației socialiste roma
nești. Arta monumentală — o
artă pe măsura epocii noastre
17.20 Tineri laureațl ai Festivalului na
țional „Clntarea României" șl al
unor
concursuri
Internaționale
(color)
17,« Țară scumpă, Românie — muzică
populară (color)
18,03 Tara mea azi (color). Strălucitor
Intll de Mal In anul 63 al parti
dului. Reportaj
18,25 Partidului, Imn din Inimi de copil
(color). Program de cîntece $1
versuri pionierești
18,45 1001 de seri (color). Desene ani
mate
19,00 Telejurnal
14,15 Odă partidului, patriei șl muncii
(color). Spectacol organizat de

Consiliul Culturii șl Educației
Socialiste, Consiliul Central al
U.G.S.B., Comitetul Central al
U.T.C., U.A.S.C.R., Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor.
Ministerul
Apărării
Naționale,
Radlotelevlzlunea Împreună cu Co
mitetul municipal București al
P.C.R.
Film artistic: „Clprlan Poruțnbescu“ (color). Producție a Studiou
lui cinematografic „București".
Cu : Vlad Rădescu, Tamara Crețulescu, EmanolI Petruț, Emilia
Dobrln, Sebastian Papalanl, Dan
lonescu, ' Clody
Bertoia, Dina
Cocea, Ioana Bulcă, Toma Caragiu, Aurel Tudose, Amza Pellea,
Emil Coșeru, Iurte Darie. Carmen-Maria Strujac,
Constantin
Rauțchl.
Scenariul
șl
regia :
Gheorghe Vltanidls
Telejurnal
Sub cer senin. In nopți de mai
(color). Romanțe șl cintege În
drăgite
închiderea programului

80.30

22,20
22.30
23,00

VINERI, I MAI
11.30 Telex
11,35 Tineri tn primăvara țării (color)
13,00 Album de primăvară (parțial co
lor)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal
19,15 A fl tinăr In anul 65 al partidului
(color). Documentar
19.30 Cu tinerețea noastră îți mulțumim,
partid 1 Spectacol llterar-muzlcalcoregraflc realizat cu prilejul Zi
lei Tineretului din Republica So
cialistă România (color)
20,10 Tinerețea noastră — tinerețea
epocii Ceaușescu (color). Emisiune-concurs realizată tn colabo
rare cu Comitetul Central al
Uniunii Tineretului • Comunist,
Consiliul Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România
șl Consiliul Național al Organi
zației Pionierilor. Participă repre
zentativele județelor Buzău, Har
ghita, Hunedoara șl Satu Mare
21.30 Ani frumoși al tinereții noastre.
Muzică ușoară (color)
21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

De la Comandamentul central de supraveghere
și control al calității mediului înconjurător
în legătură Cu avaria produsă la
centrala atomoelectrică de la Cernobil din U.R.S.S., stațiile și labora
toarele din rețeaua națională de con
trol al radioactivității mediului în
conjurător care desfășoară- o activi
tate permanentă de măsurare și su

praveghere a nivelurilor radioactivi
tății aerului, apei și solului din țara
noastră nu au constatat nici o creș
tere a acestor niveluri, care se si
tuează în limitele normale.
Măsurările continuă, conform pro
gramului stabilit.

OFICIALA
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vremea

Prima tragere LOTO 2 a lunii mai

Duminică, 4 mai 1986, Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport or
ganizează prima tragere LOTO 2
din această lună, prilej de noi ciștiguri in autoturisme „Dacia 1300“
și importante sume de bani. Bile
tul de participare (10 lei varianta)
poate fi completat cu una variantă
achitată sută la sută sau cu patru
variante achitate in cotă de 25 Ia
sută. Indiferent de cota jucată, fie
care bilet are drept de participa
re și ciștiguri la toate cele trei
extrageri a cite patru numere,
care însumează 12 numere din 75.
Se poate cîștiga cu 3 numere din
4 ale fiecărei extrageri, cu 3 din 8
ale extragerii I și a II-a luate la
un loc, cu 3 din toate cele 12 nu
mere ale extragerilor I, a II-a și a
IlI-a luate la un loc, precum și cu
2 numere din cele 4 numere ale
uneia dintre cele trei extrageri.
Simbătă, 3 mai, este ultima zi
de participare.

teatre
1 MAI
• Teatrul Național (14 7171, sala
mică) : Ioneștll — 18; (sala Atelier) :
Iflgenla — 18,30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) :
Concert
simfonic. Dirijor : Modest Cicbirdan.
Solist : Andrei Vieru — 19
• Teatrul de operetă
(14 80 11) :
Parada melodiilor — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Trenurile mele — 18,30
• Teatrul „C.I. Nottara" (59 31 03,
sala Studio) : Martorii sint de față
— 19
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Cum s-a făcut de-a rămas
Catlnca fată bătrlnâ — 18,30; (sala
•
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Colectivul de muncă al întreprin
derii de utilaj minier din Tîrgu
Jiu — modernă creație industrială
a cincinalului trecut — acționează
susținut pentru creșterea gradului
de tehnicitate și sporirea continuă
a fabricației de utilaj minier desti
nat noilor capacități productive
din bazinele carbonifere ale Olte
niei. Ca urmare, in perioada care
a trecut din acest an au fost reali
zate și livrate. în devans noi repere
și subansamble — poduri de legă
tură, macarale de 5—10 tone, concasoare de cărbune, brațe meta
lice de depunere și alte repere, ce
intră în structura liniilor de excavare și transport din carierele de
lignit. în prezent se află in stadiu
avansat de montaj căruciorul cu
bandă pe șenile nr. 4, utilaj com
plex de înaltă tehnicitate, care con
stituie mîndria colectivului de aici.
Prin intensificarea procesului de
asimilare și modernizare tehnolo
gică, tînăra întreprindere tirgujiană va realiza în acest an o mare
parte din componentele excavatoa
relor românești cu rotor port-cupe
și din structura mașinilor de haldat
de mate capacitate. (Dumitru
Prună).

ANINA : Tehnologie
de mare eficiență
O nouă tehnologie de execuție a
fost aplicată cu succes de către
colectivul de oameni ai muncii din
cadrul întreprinderii de antrepriză
construcții-montaj Caraș-Severin
la realizarea rezervorului de
2 500 mc pentru inmagazinarea
apei necesare satisfacerii cerințe
lor de consum in noul oraș Anina.
Noul procedeu constă în înlocuirea
execuției în variantă monobloc cu
structuri prefabricate, asigurând
reducerea cu 35 la sută a consu
mului de beton și scurtarea cu 70
la sută a duratei de construcție a
acestui obiectiv. (Ion D. Cucu).

BOTOȘANI : Un nou
ansamblu de locuințe
Constructorii de locuințe din ju
dețul Botoșani au dat în folosință
primele 250 apartamente din cele
aproape 1 700 planificate pe anul
în curs. Cu acest prilej, in muni
cipiul reședință de județ s-a inau
gurat un' nou ansamblu de locuințe
(Săvenilor I). care va însuma pînă
la sfîrșitul anului peste 800 apar
tamente. (Silvestri Ailenei).

în localitățile urbane din județul
Bacău, care dispun de stații de
epurare a apelor reziduale, au fost
puse în funcțiune instalații de pro
ducere a biogazului. La Bacău,
bunăoară, prin construirea și pu
nerea în funcțiune, de curind, a
unei noi capacități, cantitatea de
biogaz obținută a sporit cu circa
470 000 metri cubi pe an. în afara
utilizării în procesul tehnologic
propriu, al stației de epurare, biogazul obținut este utilizat și la în
călzirea unui cuptor pentru topit
aliaje neferoase în industria mică
și a unei sere construită în ime
diata apropiere a stației. Cantita
tea de biogaz care prisosește, în
deosebi în sezonul cald, este îmbu
teliată, pe baza unei tehnologii ori
ginale, in recipiente construite pe
plan locâl. . Prin utilizările date
biogazului obținut la stația de epu
rare din Bacău se realizează anual
o economie de circa 800 tone com
bustibil convențional. (Gheorghe
Baltă).
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TÎRGU JIU : Produse noi,
de înaltă tehnicitate

BACĂU : Economii
de combustibil

Terminația
seriei
obligațiunilor
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INFORMEAZĂ
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obligațiunii

a obligațiunilor C.E.C, Ieșite ciștigătoare la tragerea la sorți lunară din
30 aprilie 1986

Institutul de meteorologie șl hidro
logie comunică timpul probabil pentru
Intervalul 1 mai (ora 20) — 4 mal
(ora 20). In țară : Vremea va fi caldă
Ia început, apoi se va răci treptat,
lncepînd din nord-estul țării, iar ce
rul va fi temporar noros. Se vor sem
nala ploi locale, ce vor avea și ca
racter de averse, însoțite de descăr
cări electrice, în prima parte a in
tervalului In sudul șl estul țării șl
Izolate In rest. In zona1 montană șl pe
alocuri In regiunile nordice, trecător,
ploaia se vâ transforma în lapoviță
șl ninsoare. Vîntul va sufla slab pînă
la moderat, cu intensificări locale în
»udi*l țării din
sectorul estic șl tn
esttfl țării din sectorul
nordic cu
35—50
km la oră. Temperaturile
minime vor fl cuprinse între 2 șl 12
grade, mâl cobortte In ultima noapte
în depresiuni șl nordul țării, unde vor
fi condiții de producere a brumei. Iar
eele maxime între 12 șl 22 de grade,
mal ridicate In prima zl In sud-vest.
în București : Vremea va fl caldă la
Început, apoi se va răci. Cerul va fl
temporar noros. Va plouă sub formă
de averse la Începutul Intervalului.
Vlnt. Slab pînă Ia moderat, cu unele
intensificări trecătoare din sectorul
nord-estlc. Temperaturile minime vor
oscila Intre 7 șl 10 grade, Iar cele ma
xime între 17 șl 20 de grade.

*
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Cursa înarmărilor
agravează pericolul unei catastrofe nucleare
Reuniunea Ia nivel înalt de la luanda

TELEORMAN : Preocu
pări pentru înnoirea și
modernizarea producției
A intrat in tradiția colectivului
de muncă de la întreprinderea de
mașini electrice Turnu Măgurele —
ctitorie a „Epocii Ceaușescu" — să
întîmpine marile evenimente din
viața țării cu rezultate remarcabi
le în producție. în perioada pre
mergătoare gloriosului jubileu al
partidului și sărbătorii de la 1 Mai,
au fost organizate zile și săptămini record in producție. Tot aici
a fost introdus în fabricație un nou
produs de înaltă tehnicitate. Este
vorba de un motor electric cu uti
lizări în domeniile energetic și me
talurgic. în zilele următoare vor
mai fi asimilate in fabricație alte
două tipuri de motoare electrice.
— înnoirea producției — ne spu
ne inginerul Vasile Scarlat, direc
torul întreprinderii — constituie
pentru noi un important capitol
dintr-un amplu program de măsuri
care vizează modernizarea tehno
logiilor, creșterea productivității
muncii, valorificarea superioară a
resurselor materiale și energetice.
Sîntem hotăriți ca și in 1986, prin
eforturi susținute, printr-o mai
bună organizare a muncii șl fo
losirea cu randament sporit a ma
șinilor și utilajelor din dotare, să
ocupăm un loc de frunte în între
cerea socialistă pe țară. (Stan Ște
fan),

LUANDA 30 (Agerpres). — La
Luanda s-au încheiat lucrările ce
lei de-a Vl-a reuniuni la nivel
înalt a țărilor africane de limbă
portugheză — Angola, Capul Vefde, Guineea-Bissau, Mozambic,
Sao Tome și Principe. Arătind că
aberanta cursă a înarmărilor agrai vează pericolul unei catastrofe nu’ cleare ce amenință însăși existenl ța omenirii, cei cinci șefi de stat
! s-au pronunțat pentru crearea de
' zone denuclearizate in lume, inl clusiv în regiunea Oceanului Indian. Comunicatul reafirmă spriji-

| ROMA 30 (Agerpres). — In prinl cipala piață din orașul italian Co1 miso a avut loc un miting in caț drul căruia participanții, militanți
pentru pace din întreaga regiune,
s-au pronunțat împotriva conti
nuării cursei înarmărilor, pentru

într-o zonă
Pentru transformarea Pacificului
1
fără arme. atomice!
TOKIO 30 (Agerpres). — In ora
șul Naha — centrul administrativ
din insula niponă Okinawa — s-au
încheiat lucrările conferinței re
prezentanților mișcărilor antinu
cleare din țările asiatice și ale ba
zinului Oceanului Pacific. Dezba
terile au evidențiat necesitatea in
tensificării acțiunilor în vederea
transformării Pacificului intr-o

Pe rîul Romani, In zona orașului
Horezu, au fost date în exploatare
două microhidrocentrale, primele
din cele 10 amenajări energetice
de acest fel care se vor realiza în
județul Vilcea în 1986. Cele două
microhidrocentrale, care au fost
racordate zilele acestea la sistemul
energetic național, vor realiza în
acest an o producție de energie
electrică superioară nivelului de
consum industrial și casnic necesar
orașului Horezu. Alte amenajări
energetice similare se află în exe
cuție pe cursurile de apă Luncavăț, Bistrița, Cerna și Boia. (Ion
Stanciu).

Colectivele de'muncă din cadrul
Trustului de antrepriză generală
pentru construcții-montaj Galați
au accelerat ritmurile de execuție
pe șantiere, reușind să predea la
cheie oametnițor muncii gălățeni
250 de noi apartamente. Mal buna,
organizare a activității pe șantie
rele de construcții a condus la
atingerea unui ritm de 15 aparta
mente realizat^ pe zi, ceea ce asi
gură îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de plan și a angajamente
lor asumate de constructori. Dato
rită eforturilor depuse, în primele
4 luni ale anului au fost realizate
și predate la cheie 785 apartamen
te in marile cartiere muncitorești
„Dunărea" „I.C. Frimu" și „Siderurgiștilor Vest". Numai în perioa
da care a trecut de la Congresul al
IX-lea al partidului, în localitățile
județului Galați au fost construite
73 500 de apartamente. (Ștefan Dimitriu).

CĂLĂRAȘI : Drum fru
mos de intrare în oraș
Pe drumul national București —
Călărași — Constanta au început
lucrările de deviere intre kilome
trii 112 și 122 pentru noua variantă
crin care se va face intrarea în
municipiul de pe malul Borcei.
Noua variantă va traversa lacul
Iezer, va continua oe digul cana
lului navigabil care face legătura
intre Borcea si noul port siderur
gic. într-o zonă deosebit de pito
rească. (Mihai Dumitrescu).

dezarmare. în cursul mitingului,
la care au luat parte, de aseme
nea, reprezentanți ai comitetelor
regionale de luptă pentru pace,
s-a cerut desființarea bazei de ra
chete nucleare ale N.A.T.O. de la
Comisa, informează agenția ANSA.

*
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zonă a păcii, lipsită de arme nu- \
cleare. Totodată s-a afirmat impor- ;
tanța neadmiterii in porturile Pa- *
cificului a navelor militare cu arme l
nucleare lai bord
oora sau cu propulsie
propulsie ,măsurile ț
nucleară, sprijinindu-se
i. .'
adoptate in acest sens <"de Noua l
ele Solo
Solo- ’
Zeelandă, Vanuatu, Insulele
mon și o serie de orașe din
t" Ja- »
ponia.

„Mesaje pentru pace"
PARIS 30 (Agerpres). — Lupta
pentru pace cunoaște forme din ce
in ce mai variate de expresie, in
clusiv pe plan artistic — toate intruchipind năzuința ca pe planeta
, albastră să nu mai fie niciodată
ț războaie. Recent — scrie ziarul

„L’Humanitâ" — tn fațai sediului )
UNESCO din Paris, un _grup. de 1
300 de tineri a prezentat o serie :’
de „mesaje pentru pace". Intre ț
acestea, s-a aflat si un poem. în 1
care laitmotivul fiecărei strofe era t
„Lumea nu vrea război, ea luptă i
pentru dezarmare".

Reuniunea de la Alger a partidelor magrebiene
ALGER 30 (Agerpres). — La Al
ger a avut loc o reuniune consa
crată marcării celei de-a 28-a ani
versări a „Conferinței de la Tanger",
care a exprimat voința comună a
popoarelor magrebiene de a acționa
în direcția dezvoltării economice, so
ciale, a consolidării independentei
lor, pentru realizarea unității între
țările Magrebului.
Participanții — lideri ai Frontului
de Eliberare Națională din Algeria,
Uniunii Socialiste a Forțelor Popu
lare și Partidului Istiqlal din Maroc
și Partidului Socialist Desturian din
Tunisia — au dat publicității un co
municat comun. Partidele magrebie
ne — se arată — consideră necesa
ră, in actualul context, cind situa- ția în Mediterana a cunoscut o de
gradare, iar forțele imperialiste men
țin tendințele de dominație și păs
trare a actualei ordini economice
mondiale, să se, intensifice efortu
rile pentru crearea condițiilor unei
cooperări între popoarele din zonă,
in direcția eliminării dependențelor
de ordin economic și cultural, Întă
ririi solidarității lor. Este ralevată
voința popoarelor Magrebului arab
de a acționa pentru menținerea și
consolidarea independenței și identi
tății lor, hotărîndu-se un program
complex de acțiune, care include,
între altele, instituirea unei comisii
consultative, rezultată din organis
mele legislative ale acestor țări, în
sărcinată cu examinarea problemelor

privind edificarea unui Magreb arab,
părțile angajîndu-se să întreprindă
toate demersurile necesare pentru
tinerea primei reuniuni a acestei co
misii, cit mai curind posibil.
Delegațiile participante la Intîlnlre
au fost primite de președintele Al
geriei, Chadli Bendjedid.

'

14 020 000

Cîștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciștigurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.
Plata ciștlgurilor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile
C.E.C.
La obligațiunile C.E.C. din seriile
000001—099999 care au numerele Cu
rente cuprinse între 81—200, la .con
fruntarea cu listă oficială primul
zero de la serie nu se ia în consi
‘
derare.

Gluleștl, 18 04 85) : Arta conversației
— 18.30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (sala SavOy, 15 56 78) : Belmondo
al If-lea — 19; (sala Victoria, 50 58 65):
Eu vâ fac să rideți — 19
• Ansamblul „Rapsodia
română"
(13 13 00) : Pe sub cetini la Izvoare
— 18; (la Teatrul de vară „23 Au
gust") : Clnt de dor că-mi placa
viața — 18
Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) 1
Î)ntre
caftan și smoking — 18
• Circul București (10 41 95) : Circul
Mare din Moscova — 15; 18,30

8 MAI
• Teatrul Național (14 7171, sala
Atelier) : Idolul șl Ion Anapoda —
18,30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert
simfonic. Dirijor : Modest Cichlrdan.
Solist : Andrei Vieru — 19; (sala
Studio) : „Laureațl al concursurilor

• în cinstea zilei de 1 Mai și a
sărbătoririi celei de-a 65-a aniver
sări a făuririi Partidului Comunist
Român, clubul sportiv Voința Bucu
rești a organizat o serie de compe
tiții omagiale la care au participat
sportivi și sportive din asociațiile
cooperativelor din Capitală.
Iată câștigătorii : handbal : femi
nin : COOP. „Tehnometalica"; mas
culin : „Prestarea"; volei : feminin :
„Prestarea" ; masculin : „Chimica".
La cros primul loc a fost ocupat de
Laura Chivu de la cooperativa „Spo
rul".

• Echipa secundă de ciclism a
României a participat la tradiționala
competiție „Turul Niedersachsen",
cursă ciclistă desfășurată pe șoselele
din R.F. Germania de-a lungul a 15

, Internaționale*. Mlrela Plța — vioară
— 17,30
• Opera Română (13 18 57) t
Rlgoletto — 18
• Teatrul de operetă
(14 80 11) :
Examene, examene — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Labyrintul — 18,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mielul
turbat — 19
• Teatrul de comedie
(16 64 60)»
O dragoste nebună, nebună, nebună
— 19; (la Teatrul de vară „23 Au
gust") : Boema, bucuria mea — 18.30
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03,
sala Studio) : Sentimente șl naftali
nă — 19
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18,30;
(sala Gluleștl,
18 04 85) :
Cum s-a
făcut de-a rămas Catlnca
fată
bătrlnâ — 18,30
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tânase“ (sala Savoy, 15 56 78) : Pomplliu
de Pompadour — 19; (sala Victoria,

etape, care au Însumat 1 639 km.
Dintre cicliștii români cel mai bine
s-a comportat Nicolae Aldulea, si
tuat pe locul 2 în clasamentul că
țărătorilor.
• Antrenorul selecționatei de fot
bal a Spaniei, Miguel Munoz, a co
municat lotul de 22 de jucători pen
tru turneul final al campionatului
mondial din Mexic.
Din lot fac parte cinci jucători ai
echipei F.C. Barcelona : portarul
Xavier Urruticoechea, fundașul Ju
lio Alberto, mijlocașii Victor Munoz,
Ramon Caldere și atacantul Francis
co Carrasco.
Fotbaliștii spanioli vor pleca In
Mexic la 11 mai, urmind să evolueze
in grupa D, alături de formațiile
Braziliei, Irlandei de Nord și Alge
riei.

• După patru etape, in Turul ci
clist al provinciilor italiene conduce
cehoslovacul Jiri Skoda, urmat de
italianul Maurizio Fondriest (la
1T0”) și cubanezul Alonzo Gonzales
(la 1T8”). Etapa a patra a re
venit la sprint lui Valeri Malașenkov
(U.R.S.S.), înregistrat pe distanța de
130 km cu timpul de 3h 17’39”.

89 58 65) : Eu vă fac să rideți — 19
• Ansamblul „Rapsodia română"
(13 13 00) : Pe sub cetini la Izvoare
— 18
• Teatrul
„Țăndărică*
(15 23 77) :
Ileana Sinziana — 11
• Circul București (10 41 95) : Circul
Mare din Moscova — 10; 15; 18,30

cinema
• Cunună de lauri — S; 15, Salutări
de Ia Agigea — 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 lîngă debarcader — 11;
13; 17,15; 19,30: CAPITOL (16 29 17)

CONVORBIRI. Grupurile comu
ne de lucru ale C.C. al P.S.U.G. șl
fracțiunii parlamentare a P.S.D. din
IBundestagul vest-german s-au reu
nit, la Berlin, în cadrul celei de-a
treia întilniri. în centrul convorIbirilor — relatează agenția A.D.N.
— s-a aflat problema creării în Eu
ropa centrală a unui coridor liber
de arme nucleare. Au fost discuItate, de asemenea, aspecte legate
de inițiativa celor două partide cu
privire la crearea in Europa a unei
, zone libere de arme chimice, pre
I

• Tineretul României socialiste — 9;
15; Acasă — 11; 13; 17; 19 : LUMINA
(14 74 16)
• „Ciclul de filme românești*4. De
tașamentul
„Concordia*4 :
BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20
• „Zilele filmului Istoric românesc**.
Columna: VICTORIA (16 28 79) — 9;
12; 15,15; 18,30
• Al patrulea gard lingă debarcader:
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
• Pe malul sting al Dunării albas
tre : FESTIVAL (15 63 84) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Program special pentru copil —
9; 11; 13, Mușchetarii în vacanță —
15; 17; 19 : DOINA (16 35 38)
• Facerea lumii :
TIMPURI NOI
(15 6110) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Drumul oaselor : FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

— La sediul Națiunilor Unite din
New York s-au deschis lucrările se
siunii de primăvară a Consiliului
Economic și Social al O.N.U.
(E.C.O.S.O.C.).
Ca și la sesiunile precedente ale
E.C.O.S.O.C., una dintre temele dis
cuțiilor va fi situația tineretului în
lumea contemporană. Un loc de sea
mă îl va ocupa îmbunătățirea co
ordonării și informării în vederea
asigurării condițiilor pentru aplica
rea în practică a liniilor directoare
privind programe de viitor in dome
niul tineretului și urmărirea punerii
lor în aplicare, document de mare
semnificație politică, adoptat prin
consens la Conferința mondială a
O.N.U. pentru Anul Internațional al
Tineretului, acțiune desfășurată ca
urmare a unei valoroase inițiative s
României.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — După , zează zvonuri potrivita cărora dîniol
cauza -avariei la centrala atomoelec-ț.to
cum transmite agenția T.A.S.S.. la
trică.ar fi murit mii", de oameMl”''
centrala atomoelectrică de la Cer
nobîl continuă lucrările in vederea
După cum s-a mai anunțat, au înce
lichidării urmărilor avariei. în urma
tat din viață două persoane, au fost
măsurilor adoptate, în ultimele 24 de
spitalizate 197, dintre care 49 au pă
ore emanația de substanțe radioacti
răsit spitalul după examenul me
ve a scăzut, nivelurile radiațiilor în
dical. întreprinderile, colhozurile,
zona centralei și în complexul cen
sovhozurile și instituțiile funcțio
tralei au scăzut.
nează normal.
Măsurătorile efectuate de specia
liști cu ajutorul aparatelor de con
Consiliul de Miniștri al Ucrainei
trol atestă că nu se produce o reac
a anunțat că, potrivit datelor Comi
ție în lanț de fisiune a combustibilu
siei guvernamentale, situația radia
lui nuclear, iar reactorul este
țiilor la centrala atomoelectrică de
înăbușit.
Ia Cernobîl și în zona învecinată se
Au fost declanșate lucrări în ve
îmbunătățește. Starea atmosferei îri
derea curățirii sectoarelor infestate
restul regiunii și orașului Kiev nu
din zonele învecinate. Pentru aces
este îngrijorătoare. Calitatea apei
te lucrări sini folosite detașamente
potabile în rîuri și rezervoare co
respunde normelor. Starea mediului
specializate, dotate cu tehnică mo
înconjurător se află sub observația
dernă și mijloace eficiente.
continuă.
, Unele agenții occidentale difu-

e scurt
DECLARAȚIE. Referindu-se, în
cadrul unei conferințe de presă, la
relațiile dintre Statele Unite și
I Uniunea Sovietică, secretarul ge
neral al O.N.U., Javier Perez de
Cuellar, și-a exprimat regretul că
Inu s-a întreprins incă nimic pen
tru pregătirea adecvată a apropia
tei întilniri la nivel înalt sovietoamericane. „Problemele dintre cele
Idouă state nu sînt numai ale lor,
ci și ale noastre. Avem astfel drep
tul să cerem să acționeze pentru
I îmbunătățirea relațiilor dintre eie"
— a subliniat secretarul general al
O.N.U.

Sesiunea Consiliului Economic
al O.N.U,
Și
NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).

In legătură cu avaria de la centrala atomoelectrică
de la Cernobîl

ILE DE PRESA
|

NAȚIUNILE UNITE 30 (Ager
pres). — La New York continuă
lucrările celei de-a 40-a sesiuni a
Adunării Generale a O.N.U., pentru
a analiza dificultățile financiare cu
care este confruntată organizația.
Vorbind în numele „Grupului
celor 77", reprezentantul Iugoslaviei
a declarat că aceste dificultăți au
de fapt un caracter politic și că ele
se datorează încercărilor de a slăbi
și limita rolul organizației și al
întregului sistem al Națiunilor Uni
te, de a submina principiile egali
tății suverane a’ statelor și a de
mocrației pe baza cărora a fost
creată organizația mondială. în
același sens a vorbit și delegatul
Indiei.
Organizația Națiunilor Unite, •
subliniat reprezentantul U.R.S.S.,
este necesară tuturor statelor inte
resate în menținerea păcii, reali
zarea dezarmării, creării unei lumi
mai bune, lipsite de războaie,
foamete și sărăcie, tuturor țărilor
care iși apără interesele naționale,
pe baza dreptului inalienabil de
a-șl hotărî destinul, fundamentata
pe principiile suveranității, inde
pendenței și egalității. Reprezen
tantul R.P. Chineze a afirmat că
politica guvernului american față
de O.N.U. constituie cauza directă
a actualei crize. Toate statele mem
bre, mari sau mici, puternice sau
mai puțin puternice, trebuie să aibă
drepturi egale în exprimarea punc
telor lor de vedere și în valoarea
votului.

Din partea Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

INFORMAȚII SPORTIVE
• Ieri la Rîmnicu Vilcea s-a dis
putat meciul dintre formațiile Chi
mia Rîmnicu Vilcea și Steaua Bucu
rești, contînd pentru etapa a 27-a
a campionatului diviziei A la fotbal.
Oaspeții au obținut victoria cu sco
rul de 4—0 (2—0), prin golurile în
scrise de Bdioni (min. 19). Stoica
(min. 42), Bifurcă (min. 64) și Iovan
(min. 80).

Dezbaterile din
Adunarea Generală
asupra diiicultăților
financiare cu care este
confruntată organizația

1 Demonstrație în favoarea desființării bazei de rachete
î
de la Comiso

VÎLCEA
Noi microhidrocentrale
puse în funcțiune

GALAȚI : Număr sporit
de apartamente pentru
oamenii muncii

nul față de principiile mișcării de
nealiniere, imperativul încetării
conflictelor militare, mai ales in
sudul Africii, subliniind necesita
tea extinderii colaborării pe baza
respectării suveranității și egali
tății între state.
In declarația privind situația din
sudul continentului se condamnă
politica agresivă a R.S.A. față de
țările africane independente din
„prima linie", sprijinul acordat de
S.U.A. și celelalte state occidentale
grupărilor contrarevoluționare din
Africa australă.

NAȚIUNILE UNITE

cum șl de ultimele propuneri ale
U.R.S.S. de reducere a armamen
tului convențional și a trupelor pe
continent. în cadrul convorbirilor
au fost înregistrate progrese. S-a
convenit ca cea de-a patra întâlnire
să aibă loc la 30 maj la Bonn.

CEA DE-A II-A EDITIE A TIRGULUI INTERNATIONAL DE LA
OSAKA — Japonia, la care au
participat firme din 62 de țări, în
tre care și România, a luat sfirșit
la 30 aprilie. Întreprinderile româ
nești au expus o gamă variată de
produse ale industriei chimice,
ușoare, alimentare , aviatice. Au
fost prezentate, de asemenea, posi
bilitățile oferite de țara noastră
pentru promovarea turismului, pre
cum și condițiile de cură balneară
și tratament cu produse și metode
originale românești. Standul româ
nesc s-a bucurat de aprecieri din
partea oficialităților, specialiștilor
și publicului nipon.
LA GENEVA se desfășoară lu
crările sesiunii Comitetului pregă
titor al celei de-a doua conferin
țe pentru examinarea acțiunii Con

• Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 :
EXCELSIOR
(65 49 45)
— 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Clipa de răgaz : G R IV IȚ A
(17 08 58) — 9; 11; 13; 15; 17; 19,
AURORA (35 04 66) — 9; 11; 13; 15;
17; 19
• Adela : BUZEȘTI
(50 43 58) —
14,30; 16,30; 18,30
• Mihai Viteazul: FLAMURA (85 77 12)
— 9; 12,15; 15,30; 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
• Ultima
noapte
de
dragoste î
UNION (13 49 04) — 9; 12; 15; 18
• Avaria : LIRA (3171 71) — 15;
17; 19
• Zbor periculos : DRUMUL SĂRII
(3128 13) — 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

venției cu privire la Interzicerea
elaborării, producerii și stocării de
arme bacteriologice (biologice) și
toxice, ca și distrugerea acestora.
Urmează să fie stabilită perioada
In care va avea loc conferința.

GUVERNUL NORVEGIAN de
centru-dreapta a fost înfrînt In
Storting (parlament) cu ocazia pre
zentării programului său de măsuri
economice, informează agențiile
Reuter și France Presse. In con
secință, premierul Kaare Willoch a
anunțat că va prezenta demisia
guvernului său șefului statului.

CONFLICTUL DINTRE iftAN
ȘI IRAK. Un purtător de cuvînt
militar irakian, citat de agenția
I.N.A., a anunțat că forțele ira
niene au încercat să declanșeze un
atac în zona Fao. Trupele Ira
kiene, sprijinite de aviație, au
stăvilit ofensiva, cauzînd trupelor
atacatoare pierderi mari. în secto
rul de nord al frontului, forțele
irakiene au trecut la ofensivă,
instalîndu-și controlul intr-o serie
de sectoare. Pe de altă parte, din
Teheran, agenția IRNA informea
ză că forțele iraniene au întreprins
cu succes o ofensivă in peninsula
Fao, unde au înaintat câțiva
kilometri și au ocupat poziții noi
pe direcția Fao — Basra. în ca
drul operațiunii, au fost distruse
patru brigăzi irakiene. Trupele
iraniene îșl consolidează pozițiile

• Din prea multă dragoste: COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19
• Vară sentimentală :
PACEA
(71 30 85) — 15; 17; 19
• 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 73)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Cantemir : MIORIȚA (14 27 14) —
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Un petic de cer : POPULAR
(35 15 17) — 15; 17; 1©
• Horea: COSMOS (27 54 95$ — fl;
11,30; 14; 16,30; 19
• Un comisar acuză :
FLACARA
(20 33 40) — 15; 17; 19
• Evadarea: ARTA (213186) — 9;
11; 13; 15; 17; 19
• Imposibila iubire : CULTURAL
(83 50 13) — 9; 12,30; 16; 19
• Ciprian
Porumbescu :
PRO
GRESUL (23 94 10) — 15; 18,39
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Mărețe idei revoluționare pe steagul de luptă al comuniștilor români
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SOLIDARITATE MILITANTA, ACTIVĂ
CU FORȚELE ÎNAINTATE DE PRETU
„Acționăm —ca și în trecut — pentru întărirea solidarității internaționale cu toate forțele
revoluționare, cu partidele comuniste și muncitorești, cu partidele socialiste, social-democrate,
cu forțele de eliberare națională, cu alte partide și forțe democratice, antiimperialiste, avînd deplina
convingere că întărirea solidarității și unității acestor forțe constituie o cerință de importanță
hotărîtoare pentru politica de pace, de dezarmare, pentru respectul independenței fiecărei națiuni,
pentru progresul economic și social al tuturor popoarelor
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NICOLAE CEAUSESCU
Solidaritatea militantă, activă cu forțele
înaintate de pretutindeni a constituit dintotdeauna o trăsătură definitorie a clasei
muncitoare, a mișcării muncitorești din
România încă de la intrarea sa pe marea
scenă a istoriei. Ziua de 1 Mai, Ziua solida
rității internaționale a celor ce muncesc, a
constituit un fericit prilej de evocare a
acestor tradiții. Cronicile vremii au con
semnat astfel nenumărate fapte ce pro
bează slujirea cu credință și spirit de sa
crificiu a marelui ideal al solidarității.
Întrupat din cele mai fierbinți năzuințe
și aspirații ale poporului, Partidul Comu
nist Român a îmbogățit aceste legături,
dezvoltînd solidaritatea cu forțele revolu
ționare, cu popoarele din întreaga lume în
lupta comună împotriva exploatării și asu
pririi, pentru făurirea unei lumi a liber
tății și dreptății sociale.
In anii de cind se află la cîrma destine
lor țării, Partidul Comunist Român, catalizînd energiile maselor muncitoare spre

obiectivul fundamental al edificării socia
lismului și comunismului, manifestă, tot
odată, o înaltă răspundere pentru cauza
socialismului și păcii în lume, solidaritatea
cu lupta forțelor democratice, a popoarelor
de pe toate continentele pentru libertate și
progres constituind deviza de frontispiciu
a întregii sale politici internaționale.
Constituie unul din marile merite ale
secretarului general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, faptul că, pe baza unei
profunde analize științifice, materialist
dialectice a dezvoltării istorice, a eviden
țiat conținutul și cerințele solidarității in
ternaționale în epoca actuală — solidarita
te într-o amplă viziune, cuprinzind toate
detașamentele clasei muncitoare, ale miș
cării revoluționare, toate forțele progre
siste, antiimperialiste. Sub semnul acestui
imperativ, partidul nostru militează activ
pentru întărirea unității tuturor partidelor
comuniste și muncitorești, a tuturor forțe
lor social-politice înaintate, subliniind că

Întreaga istorie a mișcării muncitorești din România stă grăitoare
mărturie că ideea solidarității a fost înscrisă cu litere de aur pe
steagul de luptă al revoluționarilor români, ea inspirind participarea
la nenumărate acțiuni solidare.
• Revoluționari români au fost
prezenți la revoluția de la 1848 din
Franța, iar mai tîrziu pe baricade
le Comunei din Paris, opărind pri->
mul nucleu proletar din lume.
• In ultimul deceniu al secolu
lui trecut și în prima parte a se
colului al XX-lea, socialiști români

au participat activ la congrese șl
mari manifestări consacrate luptei
împotriva războiului imperialist.
• • Ample acțiuni au fost orga
nizate in țara noastră în semn de
solidaritate cu participanții la re
voluția burghezo-democratică din
Rusia din 1905.

O pagină glorioasă în cronica solidarității internaționale a miș
cării muncitorești din țara noastră a fost înscrisă in timpul Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie, cînd numeroși militanți socialiști ro
mâni au participat nemijlocit, cu arma în mînă, atît la desfășurarea
revoluției, cit și la apărarea tînărului stat sovietic împotriva interven
ției imperialiste. In fotografie : revoluționari români în cadrul unul
detașament internațional pentru apărarea revoluției.

unitatea este izvorul forței și chezășia
succesului în lupta pentru transformarea
înnoitoare a societății, pentru asigurarea
păcii în lume.
In acest spirit, partidul nostru dezvoltă
strinse relații de colaborare și solidaritate
cu partidele comuniste și muncitorești, so
cialiste și social-democrate, cu mișcările
de eliberare națională, cu partidele demo
cratice din țările în curs de dezvoltare.
Multitudinea și diversitatea acestor relații
sînt indisolubil legate de activitatea
neobosită' a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
de nenumăratele sale contacte, întîlniri și
convorbiri cu conducători ai partidelor și
mișcărilor progresiste din întreaga lume.
Această vastă activitate în slujba cauzei
solidarității a asigurat partidului nostru
un loc marcant in mișcarea revoluționară
mondială, făcind ca Partidul Comunist
Român, secretarul general al partidului să
se bucure de profundă stimă și înalt pres
tigiu pe toate meridianele.

BĂTĂLIE PENTRU CAUZA LIBERTĂȚII
POPOARELOR
Nepieritoare pagini de solidaritate internațională a înscris Partidul
Comunist Român in anii de grea cumpănă pentru întreaga omenire —
anii celui de-al doilea război mondial. Ample și viguroase acțiuni au
fost desfășurate de partidul comunist, in colaborare cu celelalte forțe
democratice din țară, împotriva ascensiunii fascismului.

• Comuniștii români și-au ridicat
cu fermitate glasul împotriva dic
tatului de la Miinchen, a Anschluss-ului, manifestîndu-șl solida
ritatea fierbinte cu popoarele Ceho
slovaciei și Austriei, iar apoi, după
ce hitleriștii au aprins vîlvătăile
războiului, cu popoarele Poloniei,
Iugoslaviei, Greciei, Albaniei și ale
celorlalte țări cotropite de hitleri ști;
• In modul cel mai hotărît co
muniștii români au militat împotri
va războiului antisovietic. P.C.R. a
organizat lupta de rezistență, a
inițiat, cu prețul sacrificiului su
prem a numeroși militanți, multi
ple și cutezătoare acțiuni de sa
botare a mașinii de război fasciste,.
• Partidul Comunist Român a
fost inspiratorul amplei mișcări a
tuturor forțelor patriotice pentru ie
șirea din război și întoarcerea ar
melor contra hitlerismului.
•

• Armata română, alături de
armata sovietică, a luptat cu eroism
pentru eliberarea Ungariei. Peste
42 700 de militari români — morți,
răniți sau dispăruți — s-au jertfit
pentru eliberarea a 1 237 de loca
lități.
• Purtîndu-șl mal departe cu
vitejie steagurile de luptă, armata
română a participat la eliberarea
Cehoslovaciei (1 722 de localități
— 66 495 morți, răniți sau dispăruți
din rlndul diviziilor române) și apoi
la eliberarea Austriei, pină la vic
toria finală asupra hitlerismului.
• Totodată, numeroși patrioți
români și-au înscris cu cinste nu
mele în panteonul luptei antifas
ciste, participind în mișcările de
rezistență din Uniunea Sovietică,
Franța, Cehoslovacia, Iugoslavia și
din alte țâri.

Ducind mai departe bogatele tradiții ale mișcării muncitorești din
țara noastră, Partidul Comunist Român a îmbinat organic, încă de la
făurirea sa, slujirea cu abnegație a intereselor fundamentale ale ma
selor muncitoare, ale poporului român cu fidelitatea neclintită față
de principiul nobil al solidarității internaționale.

• La puțin timp de la făurirea
sa, Partidul Comunist Român, su
pus el însuși prigoanei regimului
burghezo-moșieresc, a organizat
acțiuni de protest împotriva valu
lui de teroare ce a urmat instau
rării fascismului într-o serie de țări.
• Numeroase adunări de pro
test au fost organizate de P.C.R.
pentru eliberarea lui Gheorghi
Dimitrov și Ernst Thălmann.
• Glasul de solidaritate al po
porului român s-a ridicat cu hotărire în apărarea Spaniei republi
cane. Ca răspuns la chemările

P.C.R., In țară s-au creat comite
te de ajutorare a poporului spa
niol. Circa 600 de patrioți ro
mâni s-au înrolat ca voluntari în
brigăzile Internaționale din Spa
nia.
• Cu profundă simpatie și so
lidaritate au urmărit comuniștii, for
țele democratice din România lupta
poporului chinez pentru eliberarea
națională. Comitetele de acțiune
create din inițiativa partidului au
strîns fonduri destinate revoluționa
rilor chinezi, iar un grup de medici
au plecat ca voluntari în China.

■

PENTRU UNITATEA MIȘCĂRII COMUNISTE
Întreaga activitate internaționali a Partidului Comunist Român se desfășoară sub semnul
unei remarcabile continuități in promovarea cauzei prieteniei, unității de acțiune și colaborării
partidelor comuniste și muncitorești.
• La baza relațiilor sale cu celelalte partide
vorbirile dintre conducerea P.C.R. șl reprezentanții
comuniste și muncitorești, partidul nostru așază
celorlalte partide comuniste și muncitorești «-au
principiile deplinei egalități în drepturi, neameste
statornicit ca o metodă permanentă de lucru, intîlcului în treburile interne, independenței, autono
nirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și con
miei fiecărui partid în elaborarea strategiei și tac
ducătorii celorlalte partide contribuind la întărirea
ticii sale revoluționare, pornind de la interesele
relațiilor noastre de prietenie și solidaritate.
fundamentale ale propriului popor, de la condițiile
• Partidul Comunist Român întreține relații de
concrete în care acționează.
colaborare cu peste 200 de partide comuniste șl
• Partidul nostru promovează larg dialogul cu
muncitorești, socialiste și social-Semocrate, partide
celelalte partide comuniste și muncitorești, în acest
de guvernămînt din țările în curs de dezvoltare șl
sens schimburile de experiență, intîlnirile și connealiniate, alte forțe democratice și progresiste.

ALĂTURI

re tuate detașamentele muncitorești

Constituie unul din marile merite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu de a fi elaborat un
concept nou, o viziune nouă despre unitate și solidaritate In epoca noastră. O viziune largă
străină oricăror îngustimi sau limitări artificiale, menită să includă dezvoltarea relațiilor cu o vastă
paletă de forțe politico-sociale și in primul rind intre toate detașamentele clasei muncitoare.
• Pornind de la realitatea că sînt multe pro
confruntă omenirea in ansamblu impun o abordare
bleme de interes comun în abordarea și soluțio
nouă, unirea tuturor forțelor care se pronunță
narea cărora partidele comuniste, socialiste șl so
pentru realizarea principiilor socialiste.
cial-democrate pot și trebuie să acționeze in co
• In concepția partidului nostru, colaborarea
mun, secretarul general al partidului nostru a
dintre comuniști șl socialiști pe plan național, ca
formulat teza necesității realizării unei adevărate
și la scară internațională, are o însemnătate esen
reconcilieri istorice între comuniști și socialiști.
țială pentru realizarea aspirațiilor vitale ale oame
• Partidul nostru subliniază că problemele ce
nilor muncii, pentru dezvoltarea democratică a vie
confruntă o țară sau alta, ca șl problemele ce
ții internaționale.
•

SPRIJIN FERM MIȘCĂRILOR UE ELIBERARE NAȚIONALĂ

Coloană o armatei române, pe frontul antihitlerist
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Solia de pace și prietenie, solie de solidaritate pentru cauza libertății și independenței
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P,e~a lungul lntregU existențe a partidului nostru nu s-a aflat popor angajat In lupta pentru
doblndirea independenței naționale, pentru apărarea neatirnării sale care să nu se fi bucurat de
sprijinul activ și solidaritatea comuniștilor, a poporului român.
• România socialistă a acordat un sprijin ho
tru Eliberarea Palestinei au fost semnate docu
tărît, multilateral popoarelor din colonii, noilor
mente care au marcat primele recunoașteri Inter
state independente, fiind totodată coautoare a nu naționale ale acestor mișcări ca reprezentante le
meroase rezoluții ale O.N.U. în vederea lichidării
gitime ale popoarelor respective.
definitive a ultimelor vestigii ale colonialismului.
• Țara noastră este membră a Consiliului O.N.U.
• Cu prilejul contactelor și întîlnirilor dintre to
pentru Namibia, acționînd ferm in sprijinul drep
varășul Nicolae Ceaușescu și lideri ai mișcărilor de
eliberare națională din Zimbabwe, Angola, Mozam- tului inalienabil al poporului namibian la o viață
bic, Namibia, cu reprezentanți ai Organizației penliberă, independentă.

