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ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

în ziua de 1 mai 1986, la Co
mitetul Central al Partidului Co
munist Român, sub președinția to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România, s-a analizat si
tuația creată ca urmare a acci
dentului produs la Centrala atomoelectrică de la Cernobil, din zona
Kiev.

Comandamentul central de supra
veghere și control al calității me
diului înconjurător a raportat că
din măsurătorile efectuate pe teri
toriul țării noastre s-a constatat
că, în noaptea de 30 aprilie spre
1 mai a.c., au apărut unele creșteri
ale radioactivității in nord-estul
țării.
Pentru coordonarea tuturor mă
surilor necesare a fi luate, in raport

de situația creată, e-a instituit o
comisie de partid și de stat con
dusă de tovarășa Elena Ceaușescu,
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Consiliului Național al
Științei și Invățămintului.
Rețeaua națională de stații și la
boratoare urmărește, in continuare,
conform programului stabilit, radio
activitatea mediului înconjurător.
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Eroicului partid - calda recunoștință a tinerei
generații a patriei, angajamentul de a munci
cu dăruire, răspundere si patos revoluționar pentru
înflorirea HI ntiiiiă a Bomâniei socialiste
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TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,
i

OMAGIUL TĂRII LA SĂRBĂTOAREA MUNCII
Cu simțăminte de profundă mlndrie patriotică, încredere și op’imism, oamenii muncii din țara
noastră au cinstit ziua de 1 Mai,
măreața sărbătoare a muncii și a
făurarilor bunurilor materiale și
spirituale, Ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc. Pen
tru poporul român. Ziua muncii a
dobindit in acest an Înțelesuri și
semnificații deosebite, desfâșurindu-se in preajma gloriosului ju
bileu al Partidului Comunist Ro
mân. 65 de ani de eroică luptă re
voluționară, de slujire devotată a
cauzei poporului. Bogatul evantai
al manifestărilor sărbătorești, încu
nunat de adunarea festivă, des
fășurată in prezența tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU, secreta
rul general al partidului nostru,
președintele Republicii, a tovarășei
ELENA CEAUȘESCU, a ilustrat cu
mare forță expresivă indestruc
tibila unitate a națiunii noastre,
hotărirea întregului popor de a ac
ționa neabătut pentru înfăptuirea
exemplară a politicii partidului și
statului nostru, voința românească

de pace, prietenie. Înțelegere și
colaborare intre popoare.
Și-au aflat, înainte de toate, o
concludentă expresie în manifestă
rile sărbătorești consacrate Zilei
muncii mărețele înfăptuiri ale epo
cii pe care o străbatem, epocă de
strălucite împliniri socialiste, indi
solubil legată de numele, gindirea și activitatea tovarășului
Nicolae Ceaușescu. România de as
tăzi are, așa cum cu pregnanță s-a
relevat și la sărbătoarea muncii din
acest an. o economie puternică, ar
monioasă, dinamică, larg deschisă
noului, modernizării, cuceririlor re
voluției tehnico-științifice contem
porane. o economie care constituie
prin amplitudinea ritmurilor crește
rii, prin consecvența bătăliei pen
tru înnoire și progres tehnic o stră
lucită expresie a forței de creație
a unui popor liber, deplin stăpin
pe soarta sa, a marilor energii con
structive ale orînduiril socialiste în
România de astăzi. Așa cum s-a
evidențiat și la acest 1 Mai, s-a în
făptuit pe deplin năzuința înain
tașilor ca poporul să-și fie sieși stă

pin. făurindu-se, la inițiativa și eu
contribuția hotăritoare ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, un larg
cadru democratic, unic in felul său,
în care toți oamenii muncii sint
chemați să participe activ, efectiv,
nemijlocit Ia conducerea vieții
social-politice și economice a țării,
la elaborarea, adoptarea și înfăp
tuirea strategiilor de dezvoltare a
patriei. înfățișind chipul nou și
mindru al așezărilor țării, mărețele
ctitorii socialiste ale anilor pe care
li trăim, raportul muncitoresc de 1
Mai a evidențiat cu deosebita forță
adevărul că socialismul se constru
iește cu poporul și pentru popor, că
întreaga politică a partidului nostru
nu are țel mai inalt decit bună
starea și propășirea poporului, li
bertatea, independența și demnita
tea națiunii. Sărbătoarea muncii a
reprezentat totodată o strălucită
ilustrare a adeziunii întregului nos
tru popor la- politica partidului, in
care acesta vede propria lui politi
că, materializarea propriilor lui as
pirații. a dat expresie unității tutu
ror oamenilor muncii din țara noas

tră. fără deosebire de naționalitate,
in jurul partidului, al secretarului
său general, măreață cucerire a ani
lor
socialismului
consolida
tă
neabătut in anii „Epocii
Nicolae Ceaușescu'1, garanție a în
făptuirii mărețelor obiective stabili
te de istoricul Congres al XIII-lea
al partidului. ■
De 1 Mai 1986. oamenii mun
cii din țara noastră au dat totoda
tă glas simțămintclor de solidari
tate internațională care ii ani
mă. convingerii că toți cei ce mun
cesc din lumea intreagă, acționind
uniți, vor triumfa în lupta lor
pentru a trăi într-o lume mai bună
și mai dreaptă, o lume așezată pe
temelia principiilor de justiție so
cială, in care munca să fie prețuită
ca supremă valoare, iar făuritorii
tuturor valorilor și frumuseților
materiile și spirituale să fie ei în
șiși stăpinl pe roadele muncii lor.
In deplin consens cu vocația sa de
pace, de prietenie și colaborare,
probată de-a lungul unei istorii
(Continuare în pag. a V-a)

înfăptuirea neabătută a programelor de dezvoltare

economico-socială a patriei - voință unanimă,
profundă angajare a întregului popor
In cadrul manifestărilor omagiale consacrate sărbătoririi a 65 de ani
de la făurirea Partidului Comunist Român, in întreaga țară se desfășoară
simpozioane organizate de comitetele județene și municipal București ale
P.C.R.. de ministere, de alte instituții centrale, organizații de masă
și obștești.
Comunicările prezentate evocă cele mai semnificative momente ale
mișcării muncitorești din țara noastră, care au determinat actul de în
semnătate istorică al făuririi, la 8 mai 1921, a Partidului Comunist
Român, etapă nouă, superioară, atît pe plan politic și ideologic, cit și
organizatoric, în mișcarea revoluționară socialistă din România, luptele
poiitice și sociale desfășurate, sub conducerea partidului, de masele popu
lare împotriva fascismului și războiului, pentru răsturnarea regimului
burghezo-moșieresc, pentru victoria revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialistă de la 23 August și făurirea noii
orinduiri socialiste in patria noastră.
Este pusă in lumină eroica activitate a tovarășului Nicolae Ceaușescu.

conducătorul iubit și stimat al națiunii noastre, consacrată progresului
necontenit al patriei, sporirii bunăstării materiale și spirituale a între
gului popor. Simpozioanele prilejuiesc, in același timp, sublinierea ralului
decisiv al tovarășului Nicolae Ceaușescu in elaborarea, fundamentarea
și înfăptuirea întregii politici interne și externe a partidului si statului
nostru, mărețelor realizări dobindite de România socialistă, Îndeosebi in
perioada care a urmat după Congresul al IX-lea. al partidului, cea mai
bogată în împliniri din întreaga istorie a patriei.
Se subliniază caracterul realist, constructiv și dinamic al politicii de
pace. înțelegere și colaborare promovate consecvent de Partidul Co
munist Român, de România socialistă, în a cărei elaborare și înfăptuire
tovarășul Nicolae Ceaușescu are rolul determinant, politică ce a adus
țării noastre un binemeritat prestigiu internațional.
într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanta la simpozioane
au adresat telegrame tovarășului Nicolae Ceaușescu. secretar general al
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

TELEGRAME ADRESATE
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarâșe Nicolae Ceaușescu,
In aceste momente de aleasă Sărbătoare, prilejuite
de zilele de 1 Mai — Ziua internațională a oamenilor
muncii și 2 mai — Ziua tineretului din Republica
Socialistă România, tînăra generație a patriei, intr-o
deplină unitate de gind și faptă, .iși exprimă și cu
această ocazie deplina adeziune față de politica in
ternă și externă, profund științifică și consecvent
revoluționară, a partidului și statului nostru,
nețărmurita dragoste și recunoștință pentru neobosita
dumneavoastră activitate pe care o consacrați, cu
strălucită clarviziune și exemplar patos revoluționar,
înfloririi neîntrerupte a patriei, nobilelor idealuri ale
păcii, prieteniei și cooperării între toate popoarele.
Noi, tinerii României socialiste — muncitori, țărani,
intelectuali, elevi, studenți și militari — beneficiari
ai marii șanse istorice de a ne forma și afirma mul
tilateral in cea mai remarcabilă perioadă din bio
grafia nouă a patriei, unică in împliniri și prefaceri
revoluționare, „Epoca Nicolae Ceaușescu", vă în
credințăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar
general, că nu vom precupeți nici un efort pentru în
deplinirea în cele mai bune condiții a programelor de
dezvoltare economico-socială a țării, pentru exem
plara traspunere în viață a orientărilor și indicațiilor
dumneavoastră, pentru creșterea contribuției tinerei
generații la grandioasa operă de edificare a socialis
mului și comunismului pe străbunul pămint românesc.
Desfășurîndu-se în această perioadă de amplă emu
lație creatoare generată de apropiata aniversare a
făuririi partidului, sărbătorirea Zilei tineretului din
Republica Socialistă România oferă tuturor tinerilor
patriei un nou prilej de a vă adresa, din adincul
inimii, cele mai fierbinți mulțumiri pentru minunatele
condiții de muncă, viață și învățătură ce ne-au fost
create, pentru grija statornică pe care o acordați edu
cării comuniste, patriotice, revoluționare a tinerei ge
nerații.
Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că, siluind în centrul activității lor
educarea comunistă, revoluționară, in spiritul ideolo
giei și politicii Partidului Comunist Român, prin
muncă și pentru muncă, a tineretului, pe baza Pro
gramului de participare a tinerei generații la reali
zarea, in anul 1986, prin muncă patriotică, a unor
obiective de dezvoltare economico-socială a țării, or
ganizațiile U.T.C. și A.S.C. și-au adus o contribuție im
portantă la realizarea unor lucrări de producție, cercecetare și proiectare, au acționat consecvent pentru însu
șirea și aplicarea in practică de către tineri a celor mai
noi cuceriri ale revoluției științifico-tehnice contempora
ne, pentru continua perfecționare a pregătirii lor multi
laterale, pentru efectuarea unor lucrări din agricul
tură și investiții, recuperarea materialelor refolosibile.
Îndeplinind astfel, in cinstea zilei de 2 mai — Ziua
tineretului din Republica Socialistă România — 50
la sută din prevederile planului de muncă patriotică
al Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România pe acest an.
Ne angajăm să facem totul pentru a realiza întoc
mai măsurile adoptate în vederea creșterii eficienței
și modernizării întregii activități economieo-sociale
prin introducerea robotizării și automatizării, promo
varea mai accentuată a progresului tehnic, aplicarea
mal fermă a principiilor autogestiunii și autoconducerii muncitorești, manifestarea exigenței, fermității
și spiritului creator ca trăsături definitorii ale acti
vității fiecărui tinăr, indiferent de locul său de muncă
sau învățătură.
Aniversarea a 65 de ani de la făurirea Partidului
Comunist Român, eveniment crucial în istoria noastră
națională, și a 50 de ani de ia procesul luptătorilor
comuniști și antifasciști de la Brașov, în fruntea
cărora v-ați aflat dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general, exemplu suprem al
eroului patriot, luptător înflăcărat pentru libertatea,
demnitatea și fericirea poporului român, constituie
pentru tînăra generație a patriei un deosebit prilej

de intensificare a activității politico-organizatorice în
vederea amplei mobilizări a generațiilor de tineri la
înfăptuirea hotăririlor adoptate de Congresul al
XIII-lea al partidului, de creștere a preocupării pen
tru educarea, comunistă, revoluționară a tinerilor in
spiritul muncii, în vederea ridicării continue a con
științei revoluționare și făuririi - profilului spiritual al
schimbului de azi și de miine al constructorilor socia
lismului și comunismului, cultivind in rindurile tine
retului patriotismul socialist, principiile eticii și echi
tății socialiste, permanenta sete de cunoaștere, de
autoperfecționare și însușire a celor mai noi cuceriri
ale gindirii umane.
Urmind neabătut luminosul dumneavoastră exemplu
de muncă și viață comunistă, ne vom situa permanent,
cu dăruire și entuziasm in primele rinduri ale
grandiosului proces de devenire a patriei noastre so
cialiste, vom munci și vom învăța, ne vom pregăti
temeinic pentru muncă și viață, pentru a fi întot
deauna la înălțimea mandatului de onoare și încredere
conferit tineretului patriei, de puternică forță socială,
viitorul însuși al națiunii noastre socialiste.
Ne angajăm solemn în fața dumneavoastră, mult
Iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, in
consens cu sarcinile puse de partid in fața tinerei
generații, a organizației sale revoluționare, să acțio
năm hotărit pentru continuarea și intensificarea pro
cesului de educare comunistă, revoluționară a tinere
tului, pentru cunoașterea și prețuirea trecutului glorios
al poporului, a tradițiilor sale progresiste, revoluțio
nare, ridicate pe o nouă treaptă in opera de edificare
a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pămintul României, desfășurată sub conducerea partidu
lui nostru comunist, pentru a insufla și consolida în
conștiința tinerilor atașamentul puternic și mindria
legitimă față de realizările remarcabile obținute de
națiunea noastră socialistă în epoca de aur inaugurată
în istoria națională de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român.
Ne exprimăm încă o dată deplina noastră adeziune
la politica externă a partidului și statului nostru, al
cărei strălucit arhitect și neobosit promotor sinteți
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, consacrată triumfului nobilelor idealuri
de libertate, pace și progres în întreaga lume, elimi
nării pericolului unui război nuclear nimicitor, asigu
rării menținerii și consolidării păcii pe continentul
nostru Și in întreaga lume, edificării unui climat de
securitate, înțelegere și cooperare rodnică între na
țiuni.
Acum, în Anul Internațional al Păcii, care, printr-o
semnificativă succesiune, urmează Anului Internațio
nal al Tineretului — inițiativă de prestigiu planetar a
României socialiste — în spiritul vibrantelor dum
neavoastră chemări la acțiuni pentru oprirea cursei
înarmărilor, trecerea la măsuri ferme de dezarmare,
in primul rind de dezarmare nucleară, adresate tutu
ror popoarelor și națiunilor lumii, tineretul patriei va
acționa neabătut pentru consolidarea unității de voință
și acțiune a forțelor progresiste ale tinerilor de pre
tutindeni în vederea promovării aspirațiilor de liber
tate, înțelegere și progres ale popoarelor, afirmării
dreptului vital al întregii omeniri la viață, la pace.
In aceste momente de veritabilă sărbătoare și înaltă
efervescență politică generate de apropierea celei de-a
65-a aniversări a făuririi Partidului Comunist Român
— conducătorul încercat al poporului pe drumul
luminos al socialismului și comunismului — exprimîndu-vă încă o dată, din adincul inimii, sentimentele
de dragoste și prețuire ale tuturor tinerilor pa
triei, vă asigurăm, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că nu vom precupeți nici un efort
pentru ca, răspunzind vibrantelor chemări și insuflețitoarelor dumneavoastră îndemnuri, să transpunem
în viață istoricele hotăriri ale Congresului al XIII-lea
al Partidului Comunist Român, spre înflorirea necon
tenită a scumpei noastre patrii — Republica Socia
listă România.
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de participant» la simpozionul organizat de Comitetul municipal București al P.C.R.
Mult
Nicolae

stimate și
Ceaușescu,

iubite

tovarășe

Dînd expresie gîndurilor și sentimentelor de
nețărmurită dragoste și fierbinte recunoștință
ce le nutresc față de dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, comuniștii,
toți oamenii muncii din Capitală vă adresează,
din adincul inimilor, înaltul omagiu pentru
neobosita activitate revoluționară ce o consacrați, cu abnegație, cutezanță comunistă și dă
ruire patriotică, in fruntea partidului și statului,
spre binele și prosperitatea întregii națiuni,
pentru înălțarea scumpei noastre patrii pe cul-

mile cele mai luminoase ale socialismului și co
munismului.
In cadrul simpozionului a fost pus in eviden
ță, cu putere, atașamentul profund al oamenilor
muncii din Capitală față de politica științifică,
clarvăzătoare, a partidului, care s-a afirmat de-a
lungul întregului drum străbătut in cele șase de
cenii și jumătate de la făurirea sa ca forța
politică națională cea mai înaintată, asumindu-și
sarcina istorică de organizator și conducător al
luptei pentru independență și suveranitate na
țională, pentru transformarea revoluționară a
societății și progres social.
Evocind, din perspectiva mărețelor înfăptuiri
ale socialismului, acțiunile revoluționare din anii

grei ai ilegalității, vă exprimăm profunda noas
tră recunoștință, dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, Erou între Eroii na
țiunii, ctitor al României socialiste moderne,
care v-ați format și călit ca militant revoluțio
nar de seamă al partidului, ca strălucit condu
cător politic in nepieritoare momente de luptă
eroice ale clasei muncitoare.
Marile succese pe care le-am dobindit, Îndeo
sebi in cele peste două decenii ce au trecut de la
Congresul al IX-lea al partidului, in edificarea
noii orinduiri in patria noastră, relevă cu putere
justețea politicii Partidului Comunist Român in
soluționarea problemelor fundamentale ale ță(Continuare in pag. a III-a)

de participanții la simpozionul organizat de Comitetul județean Dolj al P.C.R.
Mult
Nicolae

stimate și
Ceaușescu,

iubite

tovarășe

Participanții Ia simpozionul omagial, organizat
de Comitetul județean Dolj al P.C.R. în cinstea
celei de-a 65-a aniversări a făuririi Partidului
Comunist Român, iși îndreaptă, in aceste mo
mente de aleasă sărbătoare, scumpă întregului
nostru popor, gindurile și sentimentele de
dragoste fierbinte și recunoștință profundă spre
dumneavoastră, mult
stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu. ctitorul României socialiste,
ilustru conducător de partid si de stat, aducindu-vă un cald și vibrant omagiu comunist.
La unison cu gindurile și sentimentele celor

peste 100 000 de comuniști doljeni. ale tuturor
locuitorilor județului nostru, participanții la
simpozion au evidențiat că profundele transfor
mări revoluționare pe care le-a cunoscut so
cietatea noastră in anii socialismului, cu deo
sebire in „Epoca Nicolae Ceaușescu" — pagină
de glorie și măreție fără egal in cartea de aur
a istoriei naționale — puternica dezvoltare a
economiei, științei, arfei si culturii, creșterea
nivelului de trai al poporului, afirmarea Româ
niei pe arena internațională, toate înfăptuirile
revoluționare ale poporului nostru reprezintă
cea mai strălucită atestare a justeței politicii
Partidului Comunist Român, caracterizată prin
aplicarea creatoare a principiilor socialismului

științific la condițiile social-istorice din patria
noastră.
Acum, cind ne aflăm in preajma aniversării
a 65 de ani de Ia crearea partidului, alături de
întregul popor, ne facem o datorie de onoare
de a aduce un fierbinte omagiu bogatei și
neînfricatei lupte desfășurate, sub steagul glo
rios al partidului nostru comunist, de dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu. care cu 50 de ani in urmă,
in cadrul procesului politic de la Brașov, ați
înfruntat cu dirzenie organele represive ale
exploatatorilor, iar la 1 Mai 1939, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu. ați avut rolul hotăritor in organizarea marii demonstrații anti-

Ziua tineretului—zi a muncii entuziaste,
a tinereții revoluționare
Tînăra generație, întregul nostru
popor au sărbătorit ieri, 2 mai,
ZIUA TINERETULUI. Marcarea
Zilei tineretului — devenită tradițio
nală — a dobindit. în această pri
măvară, o semnificație deosebită,
avind loc in condițiile in care în
treaga noastră națiune omagiază,
într-o atmosferă de puternică și
însuflețitoare angajare muncito
rească, patriotică, gloriosul jubileu
al împlinirii a șase decenii și ju
mătate de la făurirea Partidului
Comunist Român. Sub auspiciile
aniversării acestui eveniment de
însemnătate crucială in istoria pa
triei, Ziua tineretului s-a constituit
într-o impresionantă manifestare a
dragostei și recunoștinței nețărmu
rite a tinerei generații față de

partid, față de secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu,
pentru grija părintească cu care o
înconjoară in permanență, pentru
minunatele condiții de muncă și
viață, de afirmare și împlinire ce
i-au fost create.
Făcînd bilanțul rodnicei sale
activități, al remarcabilelor reali
zări obținute in entuziasta mun
că pentru țară, pentru dezvoltarea
și înflorirea ei continuă, tinăra ge
nerație a sărbătorit Ziua tineretu
lui cu profundă încredere în vii
tor, cu voința fermă de ,a fi întot
deauna la înălțimea încrederii și
exigențelor partidului, cu angaja
mentul solemn, revoluționar de a
participa, cu întreaga sa capaci
tate de muncă și creație, la înfăp

tuirea, alături de întregul popor, a
istoricelor hotărîri adoptate de
Congresul al XIII-lea al partidu
lui, a mărețelor obiective ale dez
voltării economico-sociale a țării
stabilite pentru cincinalul 1986—
1990. Cu asemenea ginduri, tinăra
generație a sărbătorit ziua sa prin
însemnate fapte de muncă, prin
ample manifestări culturale, artis
tice și sportive.
Prezenti ieri la sărbătorirea Zilei
tineretului, redactori si corespon
denți ai „Scinteii" relatează des
pre numeroase fapte de muncă și
diferite manifestări cultural-artistice si sportive ale tineretului din
toate colturile tării (in pagina a

IV-a).

(Continuare în pag. a IlI-a)

de participanții la simpozionul organizat de Ministerul Afacerilor Externe
Mult
Nicolae

stimate și
Ceaușescu,

iubite

tovarășe

întruniți la simpozionul omagial organizat în
cinstea celei de-a 65-a aniversări a făuririi glo
riosului nostru partid comunist — strălucită săr
bătoare a întregului popor român — comuniș
tii, oamenii muncii din Ministerul Afacerilor
Externe au evocat, cu profundă emoție și cu
sentimentele inălțătoare ale patriotismului, dru
mul eroic de luptă și izbinzi al clasei munci
toare din țara noastră pentru Împlinirea înal
telor idealuri de libertate socială și națională,
de democrație și progres, a aspirațiilor de
veacuri pentru unitate și independență națio

nală, pentru triumful socialismului pe pămintul României.
Omagiind gloriosul jubileu, s-a dat o vibran
tă expresie mindriei pentru mărețele realizări
obținute de poporul român, sub conducerea în
cercată a Partidului Comunist Român, in anii
luminoși ai socialismului, îndeosebi grandioase
le înfăptuiri ale epocii inaugurate de Con
gresul al IX-lea al partidului, de cind in frun
tea Partidului Comunist Român vă aflați dum
neavoastră. patriot și revoluționar înflăcărat,
conducător înțelept și clarvăzător, care v-ați
închinat întreaga viață și luptă bunăstării și
fericirii poporului, dezvoltării multilaterale a
patriei noastre. în tot ceea ce am înfăptuit în
acești ani iși găsește o strălucită expresie gin-

dirca și acțiunea dumneavoastră creatoare, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu.
spiritul novator, inalta cutezanță revoluționară,
știința de a aplica tezaurul de idei al materialis
mului dialectic și istoric, al socialismului ști
ințific la condițiile concrete ale țării noastre.
Ca activiști ai partidului in domeniul relați
ilor internaționale, oamenii muncii din Minis
terul Afacerilor Externe și-au exprimat mindria
patriotică și satisfacția deosebită față de inaltul
prestigiu de care se bucură astăzi in lume Parti
dul Comunist Român și Republica Socialistă
România, dumneavoastră personal, care ați intrat
(Continuare in pag. a IlI-a)
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MĂRTURIA ÎNALTEI CINSTIRI FAPTELE DE MUNCĂ ALE TĂRII
In zilele de 1 și 2 mai, pe șantierele muncii
In lntimpinarea mărețului eveniment aniversar de la 8 Mal — îm
plinirea a 65 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român — și a
zilei de 1 Mai, oamenii muncii de pe întreg cuprinsul tării au raportat
importante succese în îndeplinirea planului pe acest an, concretizate în
producții fizice suplimentare, în onorarea diferitelor contracte în
cheiate cu partenerii externi, in creșteri importante ale productivității
muncii, în asimilarea de produse noi, moderne, in economisirea unor în
semnate cantități de resurse materiale și energetice.
Sint realizări care ilustrează răspunsul muncitoresc, prin fapte, la vi
brantele chemări adresate tuturor oamenilor muncii, întregului popor de
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, de a acționa
cu abnegație și spirit revoluționar pentru a îndeplini in cele mai bune
condiții, la toți indicatorii calitativi și de eficientă, planul din acest
prim an al noului cincinal.
In unitățile pe care ne-am obișnuit să le numim cu „foc continuu",
ca și în alte întreprinderi, oamenii muncii s-au aflat la datorie in zilele
de 1 și 2 mai, înscriind pe graficele întrecerii socialiste noi și importante
rezultate. Prezenți în aceste zile intr-o serie de unități economice in care
pulsul muncii nu cunoaște contenire, corespondenți ai „Scinteii" au trans
mis vești despre activitatea plină de dăruire și răspundere a acestor
colective muncitorești.

Din subteran
și cariere - cărbune
peste plan
GOKJ : Mobilizate exemplar pen
tru a intimpina mărețul jubileu al
partidului cu realizări deosebite,
colectivele de muncă din cadrul
combinatelor miniere Rovinari si
Motru au marcat sărbătoarea mun
cii printr-o entuziastă angajare in
efortul de a da țării cit mai
mult cărbune. Continuînd ritmurile
înalte de lucru din luna aprilie,
minerii de la cariera Tismana I au
asigurat folosirea cu randament su
perior a utilajelor de excavare
și transport, extrăgînd peste plan
în zilele de 1 și 2 mai 10 000 tone
cărbune. în același spirit de res
ponsabilitate. de ordine si discipli
nă au acționat și colectivele de
muncă din carierele Rovinari■‘■Est,
Roșia-Jiu, Lupoaia și PeșteanaSud, care, prin folosirea cu indici
superiori a excavatoarelor cu rotor,
au obtinut. fiecare. în cele două
zile, producții suplimentare de
4 000—6 000 tone lignit. Colectivele
minelor subterane de la Motru și
Jilț, intre1 care s-au remarcat cele
de Ia minele Lupoaia. Leurda. Horăști, Tehomir și Dragotești, au de
butat în luna mai cu o sporire con
siderabilă a randamentului pe post
și depășirea sarcinilor zilnice de
plan. Ca rezultat al acestor meri
torii eforturi. 12 colective de mi
neri și-au depășit prevederile pla
nului, realizînd suplimentar in zi
lele de 1 și 2 mai circa 50 000 tone
cărbune energetic. (Dumitru Pru
nă, corespondentul ..Scinteii").
BIHOR : „Randamente sporite în
fiecare abataj !" lata deviza care
i-a mobilizat exemplar pe minerii
de la Voivozi, județul Bihor, in
debutul acestei luni. O deviză cu
deplină acoperire în fapte. In zi
lele de 1 și 2 mai. acest colectiv
fruntaș în întrecerea socialistă a
extras peste nivelul planificat 1 000
tone lignit.
— Aceste sporuri — ne spune
inginerul Mihai Iosub. directorul
întreprinderii — ne-au permis să
rotunjim la 100 000 tone lignit pro
ducția suplimentară realizată de la
începutul anului. Este un succes de
prestigiu, care atestă temeinica
pregătire a fronturilor de lucru,
creșterea productivității fizice pe
post, organizarea ireproșabilă a ac
tivității la nivelul fiecărei formații.
Un bilanț „rotund" al muncii
spornice cu care minerii bihoreni
au cinstit sărbătoarea muncii. în
fruntea întrecerii situîndu-se colec
tivele sectoarelor Cuzap, BudolNord și Vărzari. (loan Baza, co
respondentul „Scinteii").

cralovenl au recuperat aproape în
totalitate rămînerile în urmă la
producția de energie electrică din
primul trimestru, cauzate de vre
mea neprielnică. în zilele de 1 șl
2 mai, ei au pulsat în sistemul
energetic national circa 20 milioa
ne kWh energie electrică. Totoda
tă. s-au organizat schimburi de
lucru record pentru punerea la
punct a turboagregatului nr. 7 de
315 MW oprit pentru reparații, ac

ale formațiilor conduse de mais
trul Petru Cotuna și inginerul Dragoș Minulescu. Tot aici, planul la
gaze a fost depășit zilnic cu 200 000
Nmc, care se adaugă astfel celor
peste 22 milioane Nmc gaze comerciabile realizate peste plan în acest
an la schela din Pecica. (Tristan
Mihu(a, corespondentul „Scinteii").
BACAU : Petroliștii din. cadru]
Schelei de foraj Zemeș, județul Ba
cău, unitate fruntașă în întrecerea
socialistă pe țară, s-au aflat la da
torie, inregistrind adevărate recor
duri in producție. Sondorii din
brigada condusă de inginerul
Gheorghe Suditu, bunăoară, care
au încheiat forajul unei son
de cu 10 zile mai devreme
față de plan, au început în ziua de
1 Mai forajul unei, alte sonde de
medie adîncime, iar cei din briga
da condusă de inginerul Jenei An
drei, organizindu-și mai bine mun
ca, au început cu o săptămmă măi
devreme forajul la o nouă sondă.
Inginerul Boris Nazarevici, directo
rul tehnic al schelei, ne spunea că
in zilele de 1 și 2 mai, ca urmare a
măsurilor tehnice și organizatorice
speciale întreprinse la toate nive
lurile, nu s-a înregistrat nici o oră
stagnare in funcționarea utilajelor

Chimiștii raportează
importante depășiri
la producția fizică
PITEȘTI : în zilele de 1 și 2 maî,
colectivul Combinatului petrochi
mic din Pitești s-a aflat la dato
rie cu toate forțele sale. O activi
tate intensă am întilnit în cadrul
instalației de polietilenă de joasă
presiune, unde în acest interval
s-au produs peste plan 30 tone de
polietilenă de cea mai bună cali
tate destinată exportului. S-a dis
tins schimbul II. condus de mais
trul Nicolae Coteanu, care a depă
șit planul cu 12 tone. S-au eviden
țiat operatorii chimiști Mihai Muscaliu. Liliana Dicu și Aurel Ciuraru. Graficele întrecerii socialiste
au înregistrat Importante depășiri
de olan și la Instalațiile de alcool
etilic, etilbenzen, copoiimeri stirenici. Cele două rafinării au prelu
crat și ele cantităti mai mari de ți
ței. La nivelul combinatului, depă
șirile de plan echivalează eu circa
1,5 milioane lei. (Gheorghe Cîrstea,
corespondentul „Scinteii").
TIRNAVENI : Ca Întotdeauna,
puternicul colectiv muncitoresc de
la marele combinat chimic din
Timăveni s-a aflat și în zilele de
1 și 2 mai in haine de lucru. Hotâriți să intîmpine cu rezultate
deosebite aniversarea gloriosului
jubileu al partidului, chimiștii de
aici au asigurat funcționarea ire
proșabilă a tuturor instalațiilor și
agregatelor. în cele două zile ale
lunii mai, ei au produs și livrat,
in plus față de sarcinile de plan,
peste 60 tone sulfat de aluminiu,
10 tone carbonat de bariu, precum
și insemnate cantităti de carbid,
bicromat de sodiu și altele.
(Gheorghe Giurgiu, corespondentul
„Scinteii").
TURNU MĂGURELE : Oamenii
muncii aflați la datorie pe marea
platformă industrială a Combina
tului de Îngrășăminte chimice
lurnu Măgurele au obținut, in zi
lele de 1 și 2 mai, rezultate deo
sebite in activitatea productivă.
Prin organizarea exemplară a mun
cii, prin asigurarea funcționării In
stalațiilor la parametri inalți s-au
realizat, peste prevederile de plan,
500 tone amoniac, 200 tone uree și
200 tone nitrocalcar — produse
destinate
partenerilor
externi.
(Stan Ștefan, corespondentul „Scin
teii").

Cantități sporite
de materiale
de construcții

Energeticienii mereu la datorie
PORȚILE DE FIER : Colectivul
întreprinderii electrocentrale Por
țile de Fier — unitate distinsă cu
înaltul titlu de Erou al Muncii So
cialiste — se situează, și in peri
oada care a trecut din acest an, pe
primul loc pe tară in marea între
cere socialistă. Hotărîti să pună
integral în valoare potențialul
energetic al Dunării, energeticienii
de la Porțile de Fier I au intimpinat ziua de 1 Mai cu un bilanț
de remarcabile succese. în cele pa
tru luni s-au pulsat in plus in sis
temul energetic national 145 mili
oane kWh energie electrică. Si în
zilele de 1 și 2 mai. oamenii mun
cii de aici s-au aflat permanent la
datorie, iar hidroagregatele au
funcționat ireproșabil. Marele flu
viu, dirijat cu precizie si fără
contenire, a „muncit" din plin.
Numai în aceste două zile. Hidro
centrala Porțile de Fier I a pro
dus 48 milioane kWh energie elec
trică. un adevărat record.
Și la Porțile de Fier II. cele 6
turbine (a șasea pusă în paralel cu
sistemul energetic national doar cu
citeva zile in urmă) au funcționat
fără întrerupere. S-au produs și
aici. în zilele de 1 si 2 mai. im
portante cantități de energie elec
trică. Așadar, cele două zile au fost
pentru energeticienii de la Porțile
de Fier 1 si .II zile ale muncii si
hărniciei, ale dăruirii si înaltei
răspunderi muncitorești. (Virgiliu
Tătaru, corespondentul „Scinteii").
MINTIA — DEVA : Energeticie
nii de la Termocentrala Mintia —
Deva, care se află in primele ri'nduri in producerea unor insemnate
cantităti de energie electrică pes,te prevederile de plan, au fost la
datorie și in zilele de 1 si 2 mai.
Inginerul Ieronim Rusan, direc
torul termocentralei, aflat prin
tre oamenii care lucrau de zor la
reparația grupului energetic nr. 3,
unde munca nu a contenit nici o
clipă, zi și noapte, ne spunea : „Am
produs peste prevederi in acest an
44 milioane kWh energie electrică
în condițiile efectuării reparării a
două grupuri energetice. Munca se
desfășoară la cele mai înalte cote
ale hărniciei și competentei pro
fesionale. Meseriașii noștri și co
lectivul de muncă de la Antrepri
za de construcții, reparații Si mon
taj uzine electrice s-au angajat să
reducă termenul de reparații al
grupului energetic nr. 3 cu 5 zile.
Aceasta înseamnă că în ziua glo
riosului jubileu al partidului, gru
pul energetic va produce din nou
energie electrică". (Sabin Cerbu,
corespondentul „Scinteii").
IȘALNIȚ.A : Prin mai buna fo
losire a instalațiilor, energeticienii

întreaga lor capacitate utilajele și
instalațiile din dotare, oamenii
muncii de la Combinatul metalur
gic Tulcea au realizat în zilele ele
1 și 2 mai, peste prevederile de
pian, 200 tone feroaliaje de înaltă
calitate. Cele mai bune rezultate
au obținut oțelarii de la cuptoare
le de feromangan afinat si cei de
la cuptorul nr. 5 din cadrul, secției
nr. 1 de feroaliaje. La aceste cup
toare, graficele de producție au
fost depășite, pe fiecare schimb,
cu 2—3 șarje. Tot in aceste zile,
pe platforma combinatului tulcean
a intrat în circuitul productiv al
doilea cazan de .recuperare a ener
giei gazelor arse de la cuptoarele
de feroaliaje, care asigură.o eco
nomie de combustibil de 15 000
tone pe ah. (Ncculai Amihulesci,
corespondentul „Scinteii").

In hala turbinelor de la întreprinderea de mașini grele București
Foto : Sandu Cristian
țiune în care s-au evidențiat formafiile conduse de Constantin Ioana, Pătru Iovipale, Pătru Iovan,
Ion Bucur. Sabin Mitrică, Ion
Iordache. Mihai Drăghici, Ion Godeanu și Grigore Vucea. (Nicolae
Băbălău, corespondentul „Scin
teii").

Zile de producții
record la extracția
țițeiului
BUZĂU : Pentru harnicul colec
tiv al Schelei de producție petrolie
ră Berea, județul Buzău, zilele de
1 și 2 mai au fost zile record in
producție, de angajare deplină pen
tru a da patriei cit mai mult țiței
și a cinsti prin realizări deosebite
gloriosul jubileu al partidului. Asigurind funcționarea la parametri
optimi a întregului pare de sonde,
petroliștii din cele 7 brigăzi de pro
ducție au reușit să extragă și sâ
livreze suplimentar economiei na
ționale, în aceste zile, peste 60 tone
de țiței, 600 000 Nmc gaze și 8 tone
de gazolină. Faptul că, începind
din luna aprilie, producția zilnică
de țiței a sporit și au fost date in
exploatare cu 10 zile mai devreme
încă două sonde noi, permite pe
troliștilor de Ia Berea să recupere
ze într-un timp foarte scurt restan
țele din primele luni ale anului.
(Stelian Chiper, corespondentul
„Scinteii").
ARAD : Fructuoase au fost aceste
zile de muncă și pentru petroliștii
de Ia Schela de producție petrolieră
Pecica, unde au intrat in funcțiune
două noi sonde. In felul acesta, in
zilele de 1 și 2 mai aici , s-au ex
tras cu cite 10 tone țiței mai mult
decît in zilele anterioare, prin stră
daniile deosebite ale brigăzii a doua,
conduse de inginerul Petre Florea,

de la sonde.
(Gheorghe Baltă, corespondentul „Scinteii").

Metal mai mult,
de calitate
superioară
HUNEDOARA : Zilele de 1 și 2
mai au fost și pentru siderurgiștii
hunedoreni zile rodnice, de mun
că și hărnicie. După cum ne spu
nea și tovarășul Iacob Topliceanu,
secretarul comitetului de partid
din Combinatul siderurgic Hune
doara, toți cocsarii, furnaliștii și
oțelarii de aici sint ferm hotăriți
6â intimpine cu succese deosebite
gloriosul jubileu al partidului.
Printr-o organizare exemplară a
muncii și asigurarea funcționării
la capacitate a modernelor instala
ții și agregate, siderurgiștii hune
doreni au produs in primele două
zile ale lunii mai, peste prevederi,
35 tone cocs metalurgic, 200 tone
fontă și 340 tone oțel de calitate
superioară. (Sabin Cerbu, cores
pondentul „Scinteii").
GALATI : Acționînd cu multă
energie și dăruire în muncă, side
rurgiștii gălățeni au obținut, in zi
lele de I și 2 mai, noi și importante
realizări. Astfel, oamenii muncii
din cadrul uzinei cocsochimice au
reușit să producă peste prevederile
de plan aproape 400 tone cocs me
talurgic, furnaliștii au livrat oțelărijlor in plus 75 tone de fontă lichi
dă, iar oțelarii au înscris pe grafi
cul întrecerii, suplimentar, 430 tone
oțel. La rîndul lor, laminoriștii din
cadrul laminorului de tablă groa
să nr. 1 au produs peste prevederi
250 tone tablă groasă. (Ștefan Dimitriu. corespondentul „Scinteii").
TULCEA. Printr-o organizare
superioară a muncii, folosind la

HOGHIZ : Zilele de 1 și 2 mai
au însemnat pentru cimentiștii de
la Hoghiz. județul Brașov, o nouă
și elocventă dovadă a angajării
plenare, patriotice de a da tării
mai mult ciment, material atit de
solicitat de șantierele tării. Bene- .
ficiind de efectele unor măsuri aplicate in ultima perioadă, cum ar
fi modernizarea elevatoarelor pe
verticală, căptușirea cuptoarelor
cu cărămizi magnezito-cromatice fa
bricate in tară si adaptarea pro
cesului de ardere la condițiile im
puse de noile materiale utilizate,
cimentiștii din Hoghiz au reușit
să realizeze in cele două zile o
cantitate de 10 200 tone ciment, cu
200 tone peste prevederi. Aceasta
înseamnă un plus de 100 tone ci
ment zilnic fată de media lunii
aprilie, cind aici, la Hoghiz, s-a
înregistrat cel mai înalt nivel de
producție din ultimele sase luni.
(Nicolae Mocanu, corespondentul
„Scinteii").
FIENI : între oamenii muncii de
la Combinatul de lianți și azboci
ment din Fieni care au asigurat in
zilele de 1 și 2. mai buna funcțio
nare a cuptoarelor de clincher, mo
rilor de ciment, utilajelor- și in
stalațiilor din celelalte sectoare de
activitate s-au aflat Mihai Ghinoiu, Petre Tudor, Iulian Angheîina, Titi Andon, Constantin Nistor. împreună cu colectivele din
care fac parte, ei au produs peste
prevederi, in acest interval de
timp, 1 000 tone ciment și 500 tone
var, care se adaugă celor 45 000
tone ciment și 7 000 tone var ob
ținute suplimentar. in primele
patru luni. Bilanțul pe această pe
rioadă al unității mai cuprinde o
economie de 322 000. kWh energie
electrică și 000 tone combustibil
convențional. (Gheorghe Manea,
corespondentul „Scinteii").
BICAZ : „Ne aflăm în plină des
fășurare a săptăminii-record. alo
cărei succese le dedicăm măreței
aniversări a făuririi Partidului
Comunist Român și zilei de 1 Mai"
— ne spunea tovarășul Ilie Tărniceru, secretarul comitetului de
partid de la Combinatul de lianți
și azbociment Bicaz. în cele două
zile de sărbătoare cuprinse in
această săptămină, functionînd fără
întrerupere, liniile de fabricație au
mers din plin, la întreaga capaci
tate, reaîizîndu-se peste indicatorii
zilnici 400 tone ciment și 1150 mp
plăci azbociment.
Cimentul fabricat în aceste zile
la Bicaz este de calitate supe
rioară, destinat construcțiilor hidro
tehnice. Tot in aceste zile, s-au
expediat partenerilor externi 1 200
tone ciment. (Constantin Blagovici, corespondentul „Scinteii").

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

Vîrsta tinereții constructive,
virsta tinereții revoluționare
Drum drept, drumul de luptă al întregii țări, al
întregului popor condus de portidul comunist in în
fruntarea cu dușmanul fascist cotropitor. Nepieritoare
rămîn in istoria neamului nostru zorile de foc ale re
voluției noastre, socialiste, bătălio pentru ființa noas
tră națională, pentru independență și suveranitate
reale, pentru un alt viitor, de poce și de construcție
o noii lumi, mal drepte, în care echitatea și împli
nirea umană multilaterală, într-o societate lipsită de
exploatarea omului de către om, ou fost înscrise cu
litere de aur pe stindordul partidului încă de la
creoreo sa, cu 65 de ani in urmă. Ctitorirea noii lumi
pe pămintul românesc a început cu jertfe, cu sacri
ficii, cu dăruire și abnegație revoluționara, prin exemPe cheiurile de granit
macaralele rulează înainte
si înapoi pe sine de fier.
Săgețile lor se apleacă,
prind în cîrlige baloturi de
mărfuri, le ridică, le ro
tesc. le coboară în calele
largi ale navelor.
Nu. în zilele acelea. în
nopțile acelea de august
’44, puținele macafale da
De cheiuri încremeniserăGloanțe loveau în otelul
lor. Ricoșau cu fluierături
sinistre. Muncitorii înar
mați și ostașii noștri lichi
dau rezistentele hitleriste.
★

De cum se Inserează,
pune stăpinire pe oraș si
pe mare puternica lamă de
lumină a zveltului far am
plasat oe țărm In dreptul
kilometrului l. cum i se
«pune punctului aflat dea
supra șantierului naval.
Lumina, cu Intermitente,
fixează un cerc cu o cir
cumferință uriașă. Raza
mobilă prinde In fascicu
lul ei ta Intervale regula
te. ecluza de la Agigea —
terminalul canalului Dună
re — Marea Neagră — de
cupează siluete de diguri
de larg, siluete de nave. *glomeratia -urbană, târgu
rile frămintate ale mării.
Nu. cele citeva nopți de
august '44 nu erau nici
măcar punctate de lumina
vechiului far de la capul
digului, tar ale cărui ros
turi acum au încetat ; nop
țile acelea erau violent
sfîșiate de fulgerările scur
te. ros-albastre. ale mitra
lierelor care măturau cu
gloanțe
cheiurile.
care
spărgeau pur si simplu re
zistenta hitleristă la Agi
gea. creind largi breșe
pentru ostașii si muncitorii
portului porniți la asalt aeuora faimoasei baterii de
coastă Tirpitz.
*
Cum vil dinspre nord oe
autostrada București ■—
Constanta, de oe ultima
creastă de deal, după ce ai
lăsat în urmă comuna Ovidiu, orașul tti răsare în
tată dintr-odată. — front
de clădiri pastelate — im
presionantă dantelă arhi
tecturală din beton 61 sti
clă. Cele cinci Tomisuri
noi salută prietenos pe fie
care oaspete.
Nu. acolo unde sînt as
tăzi Tomisurile. unde ele
se desfac lăsind să pătrun
dă autostrada in oraș, nici
In vis nu și-ar fi închipuit
cineva că va fi vreodată
limita de nord a orașului.
Acolo erau lanuri de po
rumb. care, in zilele si
nopțile de foc ale lui au
gust ’44. se transformaseră
într-o ingenioasă ambusca
dă. Intr-o ghilotină de un
fel cu totul deosebit. De o
parte si de alta a înguste!
șosele — albă panglică de
piatră pe care se rostogo
lea veselă luna — ostașii
și muncitorii înarmați pîndeau înaintarea puternice
lor coloane hitleriste. Auto
camioane pline cu trupă —
mii de soldați — automitraliere. autotunuri. înain
tau pe sosea murdărindu-i
albul pe care se juca luna,
năzuind să prindă în cleș
te orașul și portul. Ostașii
noștri și muncitorii înar
mați zdrobeau cotropitorul
cu neclintită voință de
luptă, cu vitejie, cu înflă
cărat patriotism.
în zilele si nopțile ace
lui august ’44 de foc. aici,
la malul mării, la fel ca în
întreaga tară.
★

Portul...
Nu. vechile locuri ale
bătăliilor de atunci nu mai
pot fi recunoscute. Poate
cheiurile din bazinul ini
tial ? Dar nici măcar aces
tea, pentru că sint împinzite de tot felul de clădiri
cu destinație productivă si
de o pădure de macarale
moderne, in necontenită
mișcare, lucrind harnice la
derularea mărfurilor. Por
tul. el însuși. în ultimele
două decenii 's-a' mărit de
trei ori. cuprinzind hecta
re si hectare din aria mă
rii. transformate în alte și
alte platforme portuare si
bazine specializate oe ti
puri de mărfuri. înspre sud
— dig nou de larg, lung de
kilometri întregi, pornit
din țărmul Agigei. de sub
botul de deal pe care erau
amplasate tranșeele fostei
baterii Tirpitz.
Privim de Ia tnăltimea
țărmului vasta panoramă a
portului, așa cum ni se în
fățișează ea acum. Incercind să distingem locul da
nelor noi si al celor vechi.
Un păienjeniș de catarge,
de coșuri și etrave de nave
împiedică privirea să des
copere forfota de mașini,
de camioane, de autosti-

vuitoare. Le bănuim miș
carea neobosită, rational
distribuită pe platformele
de granit unde se derulea
ză zilnic peste 120 000 tone
de mărfuri. în zorii revo
luției de eliberare socială
și națională, antifascistă si
antiimperialistă.
portul
Constanta se număra prin
tre porturile mijlocii ale
sud-estului european. As
tăzi. prin cantitatea de
mărfuri rulate, este socotit
al zecelea dintr-un număr
de circa două mii de por
turi cite sint in lume !
Comentariile. în această
privință, sint de prisos 1

piui comuniștilor care ou fost tot timpul in fruntea
bătăliei cu dușmanul cotropitor și apoi în fruntea bă
tăliei pentru clădirea edificiului socialist. Piscul cel
moi înalt a) victoriei o prins chip măreț și cutezător
prin făurirea epocii celei mai bogote în cuceriri și
ctitorii socialiste, „Epoco Nicolae Ceaușescu".
Ne oprim astăzi, în acest anotimp al marilor și
profundelor transformări, de structură, în înfățișarea
tuturor localităților țării, asupra orașului de Io Marea
cea Mare, prima poartă o României spre lume Constanța, Oraș Erou al Muncii Socialiste, încercînd
so-i schițăm virsta tinereții sole constructive revolu
ționare.

privință comentariile nu-și
mai au rostul !
Ne uităm în jur. Vechile
silozuri construite de An
gliei Saligny, uriașe, altă
dată intr-o incintă popu
lată doar cu citeva maga
zii ; astăzi se integrează
armonios in peisaj, in rîndul celorlalte clădiri mo
numentale. nu mai sur
prind prin dimensiuni. în
tr-o latură a lor. in zidă
ria cenușie, se mai văd
urmele proiectilelor de mi
tralieră. singurele semne
ale bătăliei din acel August
’44. neșterse de timp. Mi
le-a arătat un docher mai

Pe locul marilor bătălii
conduse de partid

Unul din noile bulevarde ale Orașului de la Mare, mîndră ctitorie a „Epocii Nicolae Ceaușescu"

în stînga. jos. este eclu
za de la Agigea. Tocmai
își deschide porțile înspre
mare. Două nave de trans
port venind de la Dunăre,
pe grandiosul canal Du
năre — Marea Neagră —
mindră ctitorie a „Epocii
Nicolae Ceaușescu" — pă
trund in Constanta-sud, in
sunet asurzitor de sirenă.
Pentru citeva clipe ne rea
ducem din memorie imagi
nea uriașului șantier al
ecluzei, așa cum era el cu
doi-trei ani în urmă, cu
forfota lui umană, cu
convoaiele de autobascu
lante. cu benzile transpor
toare. venind din adîncul
Dobrogei. Se mal puteau
urmări pe atunci conturu
rile vechii plaje de la Agi
gea. fosta statie de cale fe
rată cu pereții roșii, răma
să singuratică in incinta
noului port. Toate acestea
s-au petrecut parcă într-un
trecut foarte indenărtat.
Timpul are altș ritmuri,
mult mai alerte, depăsindu-ne. de multe ori. De
neașteptate. puterea de
percepție. Da. totul s-a pe
trecut demult. Si in con
tinuare. aici, peisajul sa
schimbă cu o viteză ame
țitoare, Totul s-a modelat,
sau se remodelează c.u re
peziciune. dind relief pre
cis proiectului grandios al
unui complex portuar mo
dern. racordat la nevoile
mereu crescinde ale dina
mismului economiei noas
tre socialiste.
Am străbătut platforme
le de depozitare a mărfuri
lor românești destinate
exportului : mașini de tot
felul, utilaje sofisticatei
tractoare.
autocamioane,
locomotive, o gamă bogată
de produse ale chimiei...
Grăitoare imagine despre
forța industriei noastre
socialiste ! Un amănunt —
pe aceste platforme din
vechiul port se depozita
altădată cheresteaua pen
tru export. Cheresteaua,
lemnul Carpatilor. unul
dintre cele trei articole oe
care Ie putea oferi lumii
România trecutului. Le nu
mim și ne celelalte' două :
cerealele și țițeiul. Atit !
Si importam tot ce însem
na utilai industrial sau
produse înalt prelucrate.
Raportul, acum, este total
schimbat. Nici in această

virstnic. SI mi-a «pus po
vestea lor. Poveste pe care
am relatat-o la începutul
acestui reportai, cu înțe
lesul că tot ce s-a petre
cut atunci este piatră de
temelie la tot ce s-a clădit
măreț pină acum în anii
socialismului, cu deosebire
în ultimele două decenii
care, si aici. Ia Con
stanta. înseamnă ctitorii
le impunătoare ale. Epocii
Nicolae Ceaușescu.
Urcăm spre oraș. pe
moderna autostradă care a
luat locul abruptei șosele
de piatră în serpentină de
acum 20 de ani. Ne oprim
la piciorul noului far —
săgeată monumentală de
beton dominînd portul. Se
vede de aici, ca-n palmă,
întregul șantier naval —
uzina de nave de unde au
fost lansate la apă. rînd
pe rind. si au luat calea
mărilor si oceanelor, mi
neralierele si petrolierele
de mare tonaj — de la 55 000
tdw pină la 150 000 tdw.
Sint navele-amiral ale unei
flote comerciale românești,
construite în șantiere ro
mânești, cu o capacitate de
aproape 4 000 000 de tone.
Navele-amiral
construite
aici. în șantierul ctitorit de
secretarul general al parti
dului.
în docuri se văd
clar siluetele altor nave
aflate in construcție : ful
geră aparatele de sudură,
care leagă uriașele blocsectii unele de altele : se
rotesc macaralele. care
poartă. în legăturile lor de
otel.
motoarele
navale
făurite de resiteni. introducîndu-le în adincurile
viitoarelor nave. O uzină
complexă, cu geometrii de
beton, otel si sticlă. Acolo,
înăuntru, se desfășoară
munca de extremă finețe,
care dă naștere pretențioa
selor echipamente necesare
cetăților plutitoare. Elec
tronica. cibernetica sînt.
aici, in halele impunătoa
re. la ele acasă.
Orașul...
Mai întîi. ne-a vorbit
despre oraș un constructor,
șeful de echipă Mihai Rusănescu de la Trustul de
antrepriză generală pentru
construcții industriale Con
stanta. E om tinăr. Si-a
inceput munca in port cu
vreo 15 ani in urmă —
acolo a invătat meseria oe
șantierul de construcție a

marelui doc al șantieru
lui naval. îsi aminteș
te cu emoție momen
tul inaugurării lucrărilor
în prezenta tovarășului
Nicolae Ceaușescu.
— De nenumărate ori.
povestește el. tovarășul
Nicolae Ceaușescu a venit
în mijlociii constructorilor
constănteni. cu prilejul vi
zitelor de lucru, stabilind
împreună cu noi ampla
samentul noilor construcții
ale orașului, parcurgind
cu piciorul locul viitoare
lor șantiere, al viitoarelor
artere de circulație, al noi
lor platforme industriale.
La Midia, la Palas. la Medeea. la Năvodari. Am
construit așa cum ne-a in
dicat. asa cum ne-a sfătuit
dinsul. Iată, după părerea
mea. Constanta a devenit
în ultimii 15—20 de ani
unu] dintre cele mai fru
moase orașe ale tării, numărîndu-se. totodată, si
printre cele mai tinere, cu
toate că documentele ne
spun că are virsta de 26 de
secole. Și. în același timp,
a devenit si unul dintre
cele mai puternice centre
Industriale ale tării.
Constructorul are drep
tate. Constanta a trăit însă
Întotdeauna prin portul
său. Portul era axul exis
tentei sale. Ritmurile por
tului erau ritmurile de
viată ale sale. Si a rămas.
Intr-o bună privință, legat
destul de puternic de acti. vitatea portuară, care îijr
'lesneste desfășurarea a
circa 95 la sută din expor
tul și importul tării. Peste
40 000 de oameni ai mun. cil constănteni sînt sufletul
acestei activități. Dar res
tul. pină la aproape 200 000,
cit e numărul persoanelor
ocupate In sfera producției
în municipiul de la mare,
lucrează pe platformele in
dustriale ale orașului.
în partea sudică se află
platforma industrială a .
Palasului cu obiectivele in
dustriei construcțiilor de
mașini, ale celei ușoare,
ale celulozei si hîrtiei. ale
materialelor de construcții
și energetice. Aici era car
tierul Medeea — umilă
așezare suburbană trans
formată în cîtiva ani in
tr-un cartier modern de
toată frumusețea.
în partea nordică —
platforma chimică si petro
chimică de la Năvodari si
Capul Midia, uriaș spațiu
al unei industrii de mare
performantă tehnică. între
aceste două platforme si
datorită lor, orașul s-a re
clădit din temelii, crescind
in două decenii de citeva
ori. în anul 1950. Constanta
avea o populație de 80 000;
astăzi, are aproape 450 000.
O creștere spectaculoasă
care. într-un alt timp isto
ric. ar fi ridicat probleme
insurmontabile privind via
ta economică, locurile de
muncă, locuințele si tot ne
cesarul edilitar de ordin so
cial-cultural. Pentru a ne
face o părere însă despre
dinamismul
extraordinar
al construcțiilor de locu
ințe și de echipament ur
ban modern, vom arăta că.
in ultimii 20 de ani. peste
80 la sută din cetățenii
Constantei s-au mutat in
locuințe noi.
— Constanta veche rămîne din ce în ce mai
mică, iar cea nouă e din
ce în ce mai mare. mai
modernă, mai frumoasă —
ne spunea inginerul Ilie
Georgescu, directorul Trus
tului antrepriză generală
de construcție. Să-i spu
nem oraș tinăr ? în reali
tate e un oraș nou.
frumos construit, potri
vit viziunii novatoare a
ctitorului lui. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Si se
înnoiește mereu. Este un
oraș fără periferii; mo
dern. care se deschide
acum si mai mult sore
mare, prin noile construc
ții de pe noul Bulevard al
Mării. Am fost cinstiți,
acum doi ani. cu înaltul
titlu de Oraș-Erou al Mun
cii Socialiste. Faptul aces
ta ne obligă si mai mult.
Muncim în așa fel îneît să
fim tot timpul Ia înălțimea
acestui titlu de supremă
onoare.
Constanta — prima poar
tă a tării spre lume — la
cea de-a 65-a sărbătoare
aniversară a partidului,
trăiește intens bucuria ma
rilor realizări ale con
strucției socialiste si co
muniste.
Locuri ale marilor bătălii
conduse de partid pentru
victoria libertății și dem
nității României.
pentru
viata fericită, liberă a ce
lor ce muncesc.
Dionisie ȘINCAN
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GLORIOSULUI JUBILEU AL PARTIDULUI, AL UNITĂȚII
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POPORULUI ÎN JURUL PARTIDULUI, AL TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

ÎNFĂPTUIREA NEABĂJUȚÂAPROGR^^

ECONOMICO-SOCIALĂ A PATRIEI — VOINȚĂ UNANIMĂ,
PROFUNDĂ ANGAJARE A ÎNTREGULUI POPOR
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
de pirticipantii la simpozionul organizat

de Conitetul municipal București al P.C.R.
(Urmare din ag. I)

rii, capacitate: sa organizatorică șl politi
că de a uni energiile clasei muncitoare,
țărănimii și itelectualității in opera de
făurire conștintă a propriului lor viitor.
Realitatea lumnoasă a acestor ani glorioși
de muncă eroiă și avintată a validat ade
vărul că progiesele obținute de poporul
român in țoale domeniile sint indisolubil
legate de prodigioasa contribuție pe care
dumneavoastră ați adus-o și o aduceți la
elaborarea și Iranspunerea în viată a po
liticii profund științifice a partidului și
statului noștri, la dobindirca. in perioa
da pe care o numim, cu indreptătită mindrie patriotică „Epoca Nicolae Ceaușescu",
a celor mai de scamă izbinzi din existen
ta multimilenară a patriei.
Lucrările simpozionului au pus tn evi
dentă faptul că succesele remarcabile obți
nute in acest răstimp în dezvoltarea economico-socială a tării, în ridicarea conti
nuă a nivelului de trai material și spiri
tual al celor ce muncesc, în lărgirea și
adincirea democrației socialiste, în procesul
de formare a omului nou, în promovarea
pe plan internațional a unor acțiuni și ini
țiative de larg răsunet mondial, apreciate
drept contribuții de seamă la soluționarea
complexelor probleme ale lumii contempo
rane, pentru salvgardarea păcii, încununea

ză vocația constructivă a eroicului și ta
lentatului nostru popor.
Vă exprimăm recunoștința vie pentru
meritele nepieritoare pe care dumneavoas
tră, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
le aveți in elaborarea și înfăptuirea stra
tegiei și tacticii dc edificare a noii orinduirij in deplin consens cu interesele și
aspirațiile supreme ale poporului, pe pâmintul scump al patriei, avind ferma con
vingere că, acționind sub conducerea dum
neavoastră înțeleaptă pentru transpunerea
în viață a indicațiilor și orientărilor de ex
cepțională valoare teoretică și practică in
vederea modernizării structurilor produc
ției, creșterii eficienței in toate domeniile,
vom înfăptui exemplar istoricele hotâriri
ale Congresului al XIII-lea al partidului.
In aceste momente, cind aniversăm un
eveniment cu profunde semnificații în is
toria patriei, omagiul fierbinte pe care co
muniștii, oamenii muncii din Capitală îl
aduc partidului, dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
eminentul nostru conducător, ctitorul
genial al noului destin al națiunii, il con
stituie faptele însuflețitoare de muncă, an
gajamentul de a nu precupeți nici un efort
pentru a realiza sarcinile de plan pe acest
an și pe întregul cincinal, contribuind la
sporirea aportului Bucureștiului la progre
sul neintrerupt al României pe drumul glo
rios al socialismului și comunismului.

de participanții la simpozionul organizat

de Comitetul județean Dolj al P.C.R.
(Urmare din pag. I)

fasciste și antirăzboinice care au avut un
puternic ecou in lumea întreagă.
Dăruirea și abnegația comunistă, patrio
tismul înflăcărat și înaltul spirit de sa
crificiu puse in slujba intereselor vitale ale
națiunii, afirmate încă din anii tinereții
dumneavoastră revoluționare, au fost puse
cu putere în evidentă în întreaga perioadă
ce a urmat Congresului al IX-lea al parti
dului, cind puternica dezvoltare economico-socială a Doljului, a țării intregi, con
tinua intărirc și afirmare a rolului politie
conducător al partidului, avintul fără pre
cedent pe care l-a cunoscut construcția so
cialistă in toate domeniile poartă pe
cetea de lumină a personalității, gin-

dirii și acțiunii dumneavoastră revo
luționare, profund creatoare și originale.
In aceste zile sărbătorești, cind ne am
plificăm necontenit eforturile pentru a de
dica noi și tot mai semnificative izbinzi in
muncă jubileului partidului, facem legămint solemn in fața partidului, a dumnea
voastră, mult iubite și stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom munci cu ab
negație și elan revoluționar pentru ca în
făptuind mobilizatoarele obiective stabilite
de cel de-al XIII-lea Congres al P.C.R., să
contribuim intr-o măsură mereu mai mare
la înaintarea patriei noastre spre orizon
turile tot mai luminoase de progres, civili
zație și bunăstare, spre visul de aur al
omenirii — comunismul.

participanții la simpozionul organizat

tră, mult iubite si stimate tovarășe secre
tar general, simbol al unității de voință si
de ideal al- națiunii noastre, pentru mate
rializarea exemplară a sarcinilor si obiec
tivelor stabilite de Congresul al XIII-lea.

de participanjii la simpozionul organizat

de Comitetul județean Alba al P.C.R.
Mult stimate șl iubite
Nicolae Ceaușescu,

_____ __ ca mare “
în conștiin a umanității
Erou1 al
Păcii. Ei au dat o inaltă apreciere activității
care---------o desfășuprodigioase și
ș» dinamice pe ---rați, poziției și inițiativelor dumneavoastră —
contem-
pcrsonalitat e proeminentă a lumii contem
porane, mi iitant de frunte al mișcării co
pen-
muniste și muncitorești internaționale pen
tru apărare a bunului celui mai de preț al
dezar-
omenirii — pacea, pentru înfăptuirea dezar
mării, în pt imul rind a dezarmării nucleare,
pentru o lume fără arme șl fără războaie.
Prin activitatea pe care o desfășurat! in
fruntea partidului și statului pentru ca in
relațiile internaționale să triumfe rațiunea,
pentru ca între țări și popoare să existe
numai limbajul înțelegerii, să fie eliminate
cu desăvirșjre orice manifestări ale politicii
de asuprire', forță și dictat, numele dumnea
voastră reprezintă astăzi un simbol și stin
dard al luptei pentru democratizarea vieții
internaționale, pentru instaurarea unei noi
ordini economice și politice, pentru o lume
mai bună și mai dreaptă.

Simpozionul a prilejuit, totodată, expri
marea, de către toți participants, a pro
fundei recunoștințe și stimei deosebite față
de tovarășa academician doctor inginer
Elena Ceaușescu, exemplu strălucit de
dăruire și abnegație pentru înfăptuirea po
liticii partidului și statului, reprezentant și
promotor eminent al științei românești, sa
vant de renume mondial.
La această scumpă aniversare a întregu
lui nostru partid și popor, exprimindu-ne
mindria de a fi membri ai gloriosului
Partid Comunist Român, vă asigurăm, mult
iubite și stimate tovarășe secretar general
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa și in
viitor cu fermitate și răspundere pentru
transpunerea in viață a Programului parti
dului și a istoricelor hotâriri ale celui de-al
XIII-lea Congres, pentru a traduce cu per
severență in practică strălucitele dumnea
voastră inițiative pe plan internațional vizind amplificarea și aprofundarea relațiilor
polilico-diplomatice. economice și culturalștiințifice ale României socialiste cu cele
lalte țări ale lumii, pentru promovarea po
liticii de pace, dezarmare și ințelegere in
ternațională.

de participanjii la simpozionul organizat
de Comitetul județean Argeș al P.C.R.
Mult stimate ți iubite
Nicolae Ceaușescu,

tovarășa

Participanții Ia simpozionul dedicat îm
plinirii a 65 de ani de la făurirea glorio
sului nostru partid, înălțător moment pe
care comuniștii și intregul nostru popor îl
sărbătoresc intr-o atmosferă de puternică
unitate și angajare revoluționară, vă ex
primă cele mai calde sentimente dc sti
mă și prețuire, de profundă recunoștință
și înalt respect pentru strălucita activitate
pe care ați desfășurat-o și o desfășurați
in fruntea partidului și statului, pentru
inestimabila contribuție pe care o aduceți
Ia întărirea și afirmarea tot mai puternică
a forței politice conducătoare a partidului
nostru in istorica operă de zidire a orinduirii socialiste și comuniste pe pămintul
scumpei noastre patrii.
Acum, cind întreaga țară cinstește cu
mindrie patriotică drumul eroic, de luptă
și victorii parcurs de gloriosul nostru
partid in cei 65 de ani de existență, arge
șenii, împreună cu toți fiii patriei, iși în
dreaptă gindul, cu recunoștință și respect,
spre dumneavoastră, omul și revoluționa
rul patriot, dirz și înflăcărat, ale cărui viață
și activitate s-au împletit cu viața și acti
vitatea partidului, cu lupta sa eroică pen
tru făurirea noului destin al României.
Gindurile noastre se îndreaptă, de ase
menea, către tovarășa Elena Ceaușescu,
remarcabil om politic și militant comunist,
savant de reputație mondială, care, îm
preună cu dumneavoastră, a luptat pentru
cauza dreptății și libertății celor ce mun
cesc, pentru demnitatea și fericirea po
porului român, iar. in prezent, in funcțiile
de inaltă răspundere pe care le îndepli

nește in conducerea partidului și a guver
nului aduce o importantă contribuție la în
făptuirea politicii interne și externe a
partidului și statului nostru.
Dorim să subliniem, și cu acest pri
lej, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu. marea dumneavoastră
contribuție la creșterea si întărirea parti
dului, la imprimarea unui suflu nou și a
unui puternic dinamism întregii activități
ce se desfășoară in țara noastră.
Pentru marile succese pe care le-au ob
ținut in această perioadă pe calea progre
sului și bunăstării, a înfloririi multilaterale
a patriei, oamenii muncii, toți locuitorii
județului Argeș, alături de intregul nostru
popor, poartă Partidului Comunist Român,
dumneavoastră personal, mult stimate și
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. cea mai
fierbinte recunoștință. Pentru intregul nos
tru partid și popor, dumneavoastră sinteti
un inalt exemplu de revoluționar, patriot,
de luptător neobosit pentru afirmarea in
lume a ideilor nobile de colaborare și în
țelegere intre națiuni, de destindere inter
națională, de independență, suveranitate,
de pace și colaborare intre toate statele
lumii.
Se bucură de un larg ecou pe arena mon
dială acțiunile pe care partidul și țara
noastră le întreprind — la inițiativa dum
neavoastră — pentru eliminarea politicii
de forță și dictat, pentru soluționarea tu
turor problemelor dintre state numai pe
cale pașnică.
La această sărbătoare solemnă a făuririi
Partidului Comunist Român, participant!!
la simpozionul nostru si-au exprimat hotărîrea de a acționa cu fermitate, strins
uniți în jurul partidului, a! dumneavoas

tovarășe

Cu cele mai nobile șl înălțătoare senti
mente de mindrie patriotică, participanții
la simpozionul omagial organizat cu prile
jul aniversării a 65 de ani de la făurirea
gloriosului nostru partid vă adresează din
adincul inimilor, intr-un glas cu toți cei ce
trăiesc și muncesc pe meleagurile județu
lui, impreună cu țara intreagă, cele mai
fierbinți mulțumiri pentru neobosita și

nepieritoare pe care le aveți față de partid
și-a găsit și iși găsește o puternică expre
sie in voința fierbinte și de nestrămutat a
tuturor comuniștilor, a întregii națiuni,
care, alegindu-vă Ia Congresul aj IX-lea
in funcția supremă de conducere in Parti
dul Comunist Român, și-a reconfirmat cu
strălucire, în mod unanim, această istorică
opțiune la toate congresele ce au urmat,
ilustrind cu putere vrerea tuturor fiilor
patriei de a vă ști mereu in fruntea parti
dului și țării, a luptei pentru făurirea des-
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• Sentimente de înaltă prețuire,
ț
* dragoste și recunoștință față de mul

tilaterala și prodigioasa activitate
ț a tovarășului Nicolae Ceaușescu
pentru edificarea socialismului pe
pămintul României

ț • Măreața aniversare a partidului
* — prilej de afirmare a unității de

ț
*
*

*
*

I gind și faptă, de acțiune revoluționa
î ră a națiunii noastre, in jurul par
tidului, al secretarului său general

*

• însuflețită adeziune la politica

*

de Ministerul Afacerilor Externe
(Urmare di n pag. I)

’

Ne afirmăm și de această dată hotărirea
nestrămutată că vom munci cu și mai mul
tă abnegație pentru Înălțarea scumpei
noastre patrii pe noi culmi de civilizație și
progres.

*

1i_____

*
*

j

eroica activitate revoluționară pe care o
desfășurați in fruntea partidului și a po
porului, pentru modul strălucit in care
conduceți, cu nesecată înțelepciune și clar
viziune. opera de edificare a socialismului
și comunismului pe pămintul patriei.
Reprezintă o profundă realitate, pe de
plin impărtășită de intreaga noastră națiu
ne, faptul că, sub puternicul imbold al
laborioasei dumneavoastră activități teore
tice și practice, fundamentată pe aplicarea
creatoare a adevărurilor generale ale so
cialismului științific, a materialismului dia
lectic și istoric, la condițiile concrete din
țara noastră. Partidul Comunist Român
este astăzi un partid puternic, strins legal
de mase și urmat cu incredere de intregul
popor, care militează neabătut pentru pro
gresul și inflorirca multilaterală a patriei,
pentru bunăstarea tuturor cetățenilor ei,
pentru promovarea fermă a idealurilor no
bile ale colaborării și păcii in intreaga
lume. Recunoștința vie față de meritele

tinului nou al României socialiste. In
această perioadă de luptă eroică și mărețe
realizări, pe care istoria o consemnează cu
litere de aur prin numele marelui său cti
tor — „Epoca Nicolae Ceaușescu" — in
treaga noastră națiune vede, cu legitimă
mindrie, in dumneavoastră, mult stimate
și iubite tovarășe secretar general, pe con
ducătorul profund devotat cauzei partidu
lui și poporului, care unește și orientează
energiile creatoare ale întregului popor
spre împlinirea unui țel grandios, a unor
înfăptuiri fără egal in intreaga existență
multimilenară a patriei.
In aceste momente solemne, vă asigu
răm, mult stimate și iubite tovarășe secre
tar general Nicolae Ceaușescu, că. omagiind
eroicul nostru partid, sintem hotăriți să
facem totul, cu răspundere și angajare re
voluționară, pentru infăptuirea politicii
interne și externe a partidului și statului
nostru, a mărețelor obiective stabilite de
Congresul al XIII-lea al partidului.

de participanții la simpozionul organizat
de Comitetul județean Vîlcea al P.C.R.
Mult Iubite și stimate
Nicolae Ceaușescu,

tovarășe

Aducind un fierbinte omagiu gloriosului
jubileu al partidului, participanții la sim
pozionul consacrat sărbătoririi a 65 de ani
de la făurirea Partidului Comunist Român,
ne exprimăm, in numele tuturor celor ce
trăiesc și muncesc pe aceste meleaguri,
sentimente de adincă mindrie patriotică
pentru marile izbinzi dobindite pe drumul
edificării noii orinduiri in patria noastră.
Dăm glas gindurilor de adincă recunoștință
și nețărmurită dragoste fată de dum
neavoastră, mult stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu, cel mai de seamă tiu
al națiunii, patriot înflăcărat și interna
ționalist consecvent, eminent revoluționar,
strălucită personalitate, care întruchipat!
cele mai alese virtuți ale neamului româ
nesc, dintotdeauna iubitor de progres și

civilizație, de pace și înțelegere cu po
poarele de pe toate meridianele planetei.
In eroica istorie a țării, a partidului.
Congresul al IX-lea, care v-a ales in func
ția supremă de conducere a partidului, a
inaugurat o etapă de adinei prefaceri re
voluționare, cea mai dinamică și mai
strălucită din intreaga existentă a națiu
nii noastre.
Datorăm gindirii dumneavoastră cuteză
toare, contribuției de inestimabilă valoare
teoretică și practică ce o aduceți la edi
ficarea orinduirii noastre noi, încrederii ce
o acordați capacității creatoare a oameni
lor muncii puternicul avint revoluționar ce
a cuprins intreaga noastră viată eco
nomică, socială și politică, acest profund
și permanent proces de democratizare —
unic in felul său — care s-a amplificat și
se amplifică permanent prin participarea
maselor la conducerea treburilor statului
și societății. Acest fertil cadru de afirma

mărețe, urmind strălucitul dumneavoastră
exemplu de neobosită activitate revolu
ționară, vă asigurăm solemn, și cu acest
prilej, mult iubite și stimate tovarășe
secretar general, că vom face totul pentru
a transpune in viață hotăririle Congresu
lui aj XIII-lea al partidului, pentru a ne
aduce o contribuție tot mai însemnată Ia
dezvoltarea scumpei noastre patrii, Repu
blica Socialistă România.

de participanții la simpozionul organizat
de Comitetul județean Botoșani al P.C.R.
Mult stimate și iubite tovarășe secretar
general,

Participanții la simpozionul dedicat ani
versării a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român iși îndreaptă cu
venerație gindurile către eroicul și glorio
sul nostru partid, către dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat
al partidului și poporului nostru, care v-ati
consacrat, din anii tinereții, intreaga viață
și activitate luptei revoluționare, înfăptui
rii intereselor și aspirațiilor maselor mun
citoare.
Vor rămîne veșnic înscrise în istoria po
porului nostru pilduitoarea dumneavoastră
atitudine revoluționară din procesul luptă
torilor comuniști și antifasciști de la Bra
șov, de la care se împlinesc anul acesta
cinci decenii, precum și neobosita activi
tate pe care ați desfășurat-o, împreună cu
tovarășa Elena Ceaușescu, in organizarea
și conducerea marii demonstrații antifas
ciste de la 1 Mai 1939, punct dc referință
in desfășurarea luptei antifasciste pe plan
european.
Așa cum atestă realitatea, cea mai rod
nică perioadă din istoria poporului român
este perioada inaugurată de Congresul ai
IX-lea, de cind în fruntea partidului și a
țării vă aflați dumneavoastră, mult stima
te și iubite tovarășe secretar general. In
acest ev de istorie nouă, de puternică dez
voltare multilaterală a țării, de afirmare
plenară a umanismului socialist, do ridi

care a demnității omului Ia rangul de va
loare supremă in societate. Partidul Co
munist Român, sub înțeleaptă dumnea
voastră conducere, s-a afirmat ca un ne
întrecut arhitect, ctitor de țară nouă și
prosperă. Prin prodigioasa dumneavoastră
activitate. România a cunoscut un dina
mism și o înflorire fără precedent in toate
domeniile vieții economice, politice, știin
țifice, culturale, afirmindu-se ca un stat
independent și suveran, respectat intre na
țiunile lumii, dumneavoastră avind contri
buții dintre cele mai originale și construc
tive la soluționarea marilor și complexelor
probleme ale lumii contemporane.
In tot ce am înfăptuit în această perioa
dă in județul nostru am simțit, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
valoarea inestimabilelor dumneavoastră
orientări și indicații date în timpul vizi
telor de lucru.
însuflețiți de luminoasele perspective pe
care le deschide Congresul al XIII-lea al
partidului, strinșî uniți în jurul partidului,
a) dumneavoastră, mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne reafirmăm
nestrămutata credință in victoria socialis
mului și a comunismului, pentru care v-ați
consacrat intreaga viată și vă asigurăm că,
urmînd exemplul dumneavoastră de mun
că. nu vom precupeți nici un efort pentru
transpunerea exemplară în fapte a poli
ticii partidului, pentru continua înflorire a
scumpei noastre patrii, Republica Socia
listă România.

de participanții la simpozionul organizat
de Comitetul județean Călărași al P.C.R.
Mult iubite și stimate
Nicolae Ceaușescu,

* internă și internațională a partidului
*
și statului nostru, unanimă hotărire
* de a îndeplini exemplar obiectivele
* stabilite de Congresul al XIII-lea
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re a personalității umane a generat și in
județul Vîlcea transformări radicale, co
muniștii, oamenii muncii materializind cu
entuziasm hotăririle partidului, sarcinile și
orientării^ dumneavoastră, mult iubite și
stimate tovarășe secretar general, clădind
o economic nouă, puternică și modernă.
Cu cele mai alese sentimente de grati
tudine ce vi le purtăm, asemenea între
gului popor, pentru toate aceste înfăptuiri

tovarășe

In almosfera solemnă, de puternică vi
brație patriotică și angajare revoluționară,
cind întregul nostru popor cinstește glori
oasa aniversare a 65 de ani de la făurirea
eroicului nostru partid, participanții Ia
simpozionul organizat cu acest prilej de
comitetul județean de partid vă adresea
ză dumneavoastră. Erou intre Eroii neamu
lui, ctitorul României noi, socialiste, pro
eminentă personalitate a lumii contempo
rane, în numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din județul Călărași, un
profund și respectuos omagiu, sentimentele
de nemărginită dragoste, inaltă prețuire și
recunoștință.
In toate marile acțiuni revoluționare,
dumneavoastră v-ațî situat in permanentă
în clocotul luptelor maselor pentru apăra
rea intereselor supreme ale poporului, pen
tru cauza independentei și suveranității pa
triei, pentru victoria revoluției de la 23 Au
gust 1944.
Slujind cu pilduitor devotament și clo
cotitoare energie interesele vitale ale pa
triei și poporului, de edificare a socialis
mului în România, dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
vă afirmați în ponștiința contemporaneită
ții ca o proeminentă personalitate a vieții
internaționale, ca ilustru promotor al celor
mai înalte idealuri ale poporului nostru,
de înțelegere și colaborare, de apărare a
cauzei independentei și suveranității po
poarelor, a dreptului fundamental al oa
menilor la viată, la pace, la existentă li
beră și demnă. România — Ceaușescu —

Pace sint, astăzi, cuvinte de rezonanță
universală, ce întrunesc sentimente de una
nim respect pe toate meridianele lumii.
Împreună cu intreaga națiune, comuniș
tii, toți oamenii muncii din județul Călă
rași — ridicat la o nouă viată materială și
spirituală in anii de după Congresul al IXlea, prin politica înțeleaptă a partidului
— vă adresează profundul lor omagiu, sen
timentele de nețărmurită recunoștință pen
tru grija permanentă acordată dezvoltării
economico-sociale a județului. înfloririi
sale necontenite, ridicării la cotele comu
niste ale patriei.
La glorioasa aniversare a Partidului Co
munist Român, din adincul inimilor, comu
niștii, toți oamenii muncii de pe meleagu
rile călărășene dau glas, totodată, celor
mai respectuoase ginduri de gratitudine și
înaltă considerație fată de tovarășa
academician doctor inginer Elena Ceaușescu,
eminent om politic și savant dc reputație
mondială, pentru contribuția prețioasă ce
o aduce la elaborarea și infăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului și sta
tului, Ia dezvoltarea științei și culturii, la
afirmarea geniului creator al poporului
român.
în aceste momente solemne, vă încredin
țăm. mult stimate și iubite tovarășe
Nicolae Ceaușescu, că vom acționa cu toa
tă fermitatea pentru îndeplinirea și depă
șirea sarcinilor ce ne revin din progra
mele de dezvoltare economico-socială a
patriei, pentru înfăptuirea exemplară a
hotărîrilor Congresului al XITI-lca, a Pro
gramului partidului de făurire a societății
socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism.

de participanții la simpozionul organizat

de Comitetul județean Dîmbovița al P.C.R.
Mult iubite și stimate
Nicolae Ceaușescu,

tovarășe

La această sărbătoare, prin care întreaga
(ară cinstește împlinirea a 65 de ani de
la făurirea Partidului Comunist Român,
continuatorul celor mai înaintate tradiții de
luptă ale clasei muncitoare, ale poporu
lui nostru, comuniștii, oamenii muncii din
județul Dimbovita iși exprimă simțămin
tele de nețărmurită dragoste, profundă
stimă, unanimă prețuire și aleasă recunoș
tință față de partid, de dumneavoastră,
mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, patriot și revoluționar
înflăcărat, profund devotat clasei munci
toare, care v-ati avintat din anii tinereții
în lupta comuniștilor pentru libertate so
cială, pentru eliberarea țării și instaurarea
puterii populare.
în aceste momente omagiale afirmăm, pe
temeiul de nezdruncinat al faptelor, că. in
desfășurarea grandiosului proces al fău
ririi noii orinduiri, cel de-al IX-lea Con
gres, care v-a încredințat, in numele parti
dului, al poporului, funcția supremă de
conducere a națiunii noastre socialiste, a
constituit un act politic fundamental, de o
covirșitoare însemnătate pentru destinele
României. Sub impulsul concepției și ac
țiunii dumneavoastră revolutionarc, de
eminent conducător, strălucit ginditor, ini
tiator și promotor consecvent al noului,
partidul a elaborat strategia de largă per
spectivă a construcției socialismului în pa
tria noastră, asigurind dezvoltarea multila
terală, dinamică a economiei, științei și
culturii, a înălțării țării pe cele mai înalte
piscuri de progres și civilizație.
Toate succesele de seamă obținute în
ultimele două decenii ■— perioadă in
trată definitiv în istoria patriei, in

conștiința poporului, sub simbolica de
numire de „Epoca Nicolae Ceaușescu" —
Ie datorăm concepției și cutezanței dum
neavoastră revoluționare, care ați imprimat
un curs nou muncii eroice a poporului nos
tru pentru edificarea socialismului și co
munismului.
Comunicările prezentate în cadrul sim
pozionului au reliefat contribuția dum
neavoastră decisivă la elaborarea și fun
damentarea politicii de industrializare so
cialistă și repartizare armonioasă a for
țelor dc producție pe întreg teritoriul ță
rii, de valorificare largă, rapidă a cu
ceririlor revoluției științifice și tehnice, de
dezvoltare echilibrată a tuturor ramurilor
economiei naționale, a tuturor sferelor de
activitate socială, infăptuirea unei profun
de revoluții in agricultură, accelerarea pro
cesului de dezvoltare intensivă, perfecțio
narea laturilor calitative de eficiență a în
tregii activități.
Justețea acestei politici inteleptc, profund
științifice, promovată de dumneavoastră,
mult
iubite
și
stimate
tovarășe
Nicolae Ceaușescu, este grăitor ilustrată
de marile înfăptuiri obținute de județul
Dîmbovița in perioada care a trecut dc Ia
Congresul al IX-lea al partidului.
Simpozionul a evidențiat cu putere am
plele deschideri pe care le-ați dat politi
cii externe a partidului și statului nostru,
rolul
dumneavoastră determinant in
elaborarea și promovarea politicii externe
a partidului și statului.
Participanții la simpozion, comuniștii, toți
locuitorii județului susțin apelurile vibrante
și acțiunea fermă ale dumneavoastră pen
tru o lume fără arme și războaie, o lume
a egalității și dreptății, a largii conlucrări
internaționale.
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2 MAI-ZIUA TINERETULUI
zi a muncii entuziaste, a tinereții
revoluționare
9
9
„Partidului — omagiul
tinereții noastre"
BRAȘOV. Sala sportului din Bra
șov a găzduit vineri un spectacol
omagial consacrat aniversării a 65
de ani de la făurirea Partidului Co
munist Român, Zilei tineretului din
Republica Socialistă România — săr
bătoare a muncii și creației. Cintecele șl versurile închinate parti
dului, iubitului conducător, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, au reflec
tat angajarea responsabilă a tinerei
generații din județul Brașov în În
făptuirea politicii interne și externe
a partidului și statului nostru, dra
gostea și atașamentul nețărmurit față
de partid, față de secretarul său
general.

PITEȘTI, Ziua tineretului a fost
marcată la Pitești de spectacolul
omagial „Partid al păcii și omeniei*',
prezentat in piața centrală a mu
nicipiului. în aceeași zi. formații ar
tistice ale tinerilor au susținut spec
tacolul intitulat „Ani luminoși ai ti
nereții noastre". Pe stadionul din
orașul Topolovenl, Ziua tineretului a
fost marcată de spectacole susținute
de formațiile artistice fruntașe din
localitate și de întreceri sportive.
(Gheorghe Cirstea).
ROȘIORI DE VEDE. La 2 mal, In
orașul Roșiori de Vede s-a Inaugu
rat Casa de cultură, a științei si teh
nicii pentru tineret, primul obiectiv
de acest fel din județul Teleorman.
Noul edificiu, cu o ținută arhitecto
nică modernă, are un profil com
plex. răspunzlnd cerințelor culturaleducative. tehnico-aplicative si re
creative ale tineretului. Există aici
o sală de spectacole cu peste 300
de locuri, săli pentru cercurile teh
nico-aplicative și pentru repetițiile
formațiilor artistice, bibliotecă, punct
de informare si documentare politico-ideologică. discotecă si altele. Cu
prilejul inaugurării, a avut loc un
amplu spectacol muzical-literar-

BUCUREȘTI. De ziua lor, tinerii
Capitalei au acționat la locurile de
muncă, în Întreprinderile cu foc con
tinuu, pentru realizarea exemplară a
sarcinilor de plan, a exportului, pen
tru valorificarea superioară a mate
riilor prime și combustibililor. Ast
fel, sub deviza „Ziua tineretului — zl
a producțiilor record", brigăzile de
tineret de la „Izolatorul", „Mecani
că fină", întreprinderea de elemen
te pentru automatizări au participat
la activități de muncă patriotică în
sprijinul producției, realizind lucrări
în valoare de peste 350 000 iei.
Importante succese în activitatea
productivă au raportat de ziua lor
tinerii de la întreprinderea „23 Au
gust", întreprinderea de protecții anticorosive și utilaje speciale, Danu
biana, care, organizați In „schimburi
de onoare", au contribuit la realiza
rea și depășirea sarcinilor de plan.
Îndeosebi la export.
Brigada de producție șl calitate a
tineretului de la întreprinderea de
mașini grele București a realizat
piese și subansamble a căror valoare

coregrafic Intitulat „Partidului —
omagiul tinereții noastre", si s-au
deschis expoziții foto-documentare
și de carte social-politică. dedicate
gloriosului jubileu al partidului nos
tru. (Stan Ștefan).

REȘIȚA. Din multitudinea de ac
țiuni dedicate acestui important eve
niment din viata tinerei generații a
patriei, la care au fost angrenați
peste 15 000 de tineri din toate loca
litățile județului Caraș-Severin. sint
de remarcat fazele finale ale unor
concursuri cu temele „65 de ani de
la făurirea Partidului Comunist Ro
mân". „File de istorie", simpozioa
nele șl sesiunile de comunicări si
referate, spectacolele muzical-coregrafice „Tinerețe — anii tăi de aur"
și cel susținut de ansamblurile de
cîntece și dansuri „Doina" și „Cu
nuna Semenicului", precum și car
navalul tineretului, organizat în sea
ra zilei de 2 Mai. la Casa științei și
tehnicii pentru tineret din Reșița.
(Ion D. Cucu).
SIBIU. „Ziua tineretului" a fost
sărbătorită și în județul Sibiu prin
ample manifestări politico-educative,
cultural-artistice si sportive, la care
au participat zeci de mii de tineri.
Astfel. In municipiile Sibiu șl Me
diaș, în orașele Agnita. Cisnădie șl
Dumbrăveni au continuat să se des
fășoare fazele municipale ale con
cursului județean „Ctitorii ale Epocii
Nicolae Ceaușescu". dedicat aniver
sării a 65 de ani de la făurirea Parti
dului Comunist Român. în acest
context, la cluburile tineretului din
Mediaș și Agnita, la Casa de cultură
a tineretului din Sibiu au fost or
ganizate expoziții de carte socialpolitică sub genericul „Din gindirea
social-politică a secretarului ge
neral
al partidului.
tovarășul
Nicolae .Ceaușescu". expoziții vizio
nate de numeroși tineri. (Ion Onus
Nemeș).

depășește un milion de lei. Acțlonînd sub genericul „Educație, Eco
nomie, Energie", uteciștil de la Cesarom au economisit in această săptămlnă materii prime, materiale șl
energie In valoare de 237 000 lei.

carburanți și cheltuieli de produc
ție in valoare de 1,2 milioane lei.
(George Mihăcscu),
SLATINA. în județul Olt, cei peste
19 000 de tineri din principalele uni
tăți economice au depus in această
săptămînă eforturi susținute pentru
realizarea angajamentelor asumate
in cinstea zilei de 2 mal — Ziua
tineretului. Uteciștii din această
parte a țării raportează realizarea
peste plan a 8 tone aluminiu, 10
tone țiței, 30 tone electrozi grafit,
10 tone utilaj alimentar, 6 000 mp țe
sături și alte produse Importante
economiei naționale.
De notat că toate aceste realizări
se datoresc voinței nestrămutate a
tinerilor ca prin faptele lor de mun
că să-și dovedească încă o dată
profundul lor atașament fată de po
litica înțeleaptă a partidului și sta
tului nostru, marea lor prețuire fată
de cel mai -iubit prieten al tinerilor,
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului.

BOTOȘANI. „Vom marca ziua ti
neretului contribuind la amenajarea
lacului din Codrii Ipoteștilor, al lui
Mihai Eminescu" — au hotărît nu
meroși tineri din municipiul și ju
dețul Botoșani. De ce aici 7 Ne-a
răspuns Iulia Rotariu, prim-secretar
al comitetului județean al U.T.C. :
„Inițiativa de a pune mal bine în
valoare, sub raport educativ, locu
rile copilăriei celui mal. de seamă
poet national aparține comitetului
județean de partid. Tineretul botosănean și-a făcut un act de onoare
din a participa prin muncă patrio
tică la efectuarea tuturor lucrărilor
de amenajare, peste 300 dintre noi
consacrind acestui scop șl Ziua ti
neretului". în ce constau lucrările
efectuate pînă acum 7 „Lacul codri
lor albastru" — cum l-a denumit
Eminescu — a fost decolmatat și reamenajat. în mijlocul albiei i-a
creat o insulă, în jurul căreia »-au
adus „flori de nuferi", iar pe mar
gini — sălcii plingătoare. Hărți tu
ristice, instalate tncepind cu Casa
memorială de la Ipotești, prezintă
căile de acces spre celelalte locuri
care l-au inspirat poetului unele
dintre creațiile sale. „Amenajarea
Întregii zone, ne Informa interlocu
toarea. «e va încheia oină la sfirsitul
lunii mai. astfel incit pe 15 iunie
«ă realizăm aici o nouă ediție a
concursului consacrat tinerilor poeți
— „Porni Luceafărul..." (Silvestri
Ailenei).

NEAMȚ. Socotind că cel mai pre
țios omagiu adus aniversării fău
ririi partidului este munca noastră,
cei 1 100 de uteciști din combinatul
nostru au hotărît să declare ziua de
2 mal — Ziua tineretului drept zi re
cord in producție — ne spune Că
tălin Mihalache, secretarul comite
tului U.T.C. de la Combinatul de

prelucrare a lemnului din Piatra
Neamț. Intr-adevăr, in această zi ti
nerii de aici, care dețin ponderea
în numărul personalului, și-au dove
dit din plin entuziasmul și hărnicia,
în secția de producere a plăcilor
aglomerate din lemn, unde media de
virstă a personalului nu depășește
25 de ani, in această zi s-au fabricat
suplimentar 2 900 mp de PAL, cu
aproape un sfert mai mult decit
prevederile planului zilei respective.
Prin strădania formațiilor de lucru
conduse de uteciștii Gheorghe Văleanu, Gheorghe Roman. Gheorghe
Avăcăriței și alții, Întreaga pro‘ ducție realizată a fost de cel mai
înalt nivel calitativ, fiind destinată
în parte șl exportului, O altă sec
ție cu personal tinăr este cea de
producere a mobilei de artă. Aici,
formațiile de sculptori conduse de
uteciștii Nicolae Tudoria și Gheor
ghe Aioanei au realizat ornamente
pentru 50 de garnituri de sufragerie
destinate unor beneficiari externi.
(Constantin Bîagovici).

FOCȘANI. Sărbătoarea tinereții a
fost marcată și in județul Vrancea
prin numeroase fapte de muncă. Așa,
de exemplu, la întreprinderea meta
lurgică din Focșani aportul tineri
lor la finalizarea cu două zile mai
devreme a reparațiilor capitale la
laminorul de sirmă a fost decisiv.
Echipele constituite din tineri laminoriști și lucrători din cadrul atelie
rului mecanic și-au propus, și au
reușit, ca în ziua respectivă să pre
dea la cheie linia de laminare In ve
derea Începerii producției înainte de
termenul prevăzut inițial. Se cîștigă
în acest fel o producție pentru pla
nul lunii mal în valoare de peste 5
milioane lei. în altă unitate cu foc
continuu, la Combinatul de celuloză
și hîrtie din Adjud, tinerii au hotărît
ca 2 Mai să constituie zi-record de
producție și rezultatele Înregistrate
au fost pe măsura acestei inițiative.
In secția de confecții carton ondulat
producția suplimentară obținută a
depășit 30 tone, tar Ia Instalația de
hîrtie s-au realizat aproape 55 tone
de produse numai din materiale re
cuperabile, aduse spre valorificare

de tinerii din combinat și din orașul
Adjud.
Acțiuni de muncă dedicate Zilei ti
neretului au fost organizate și in
comunele județului. Prin participarea
tinerilor din comunele Vidra, Homocea, Bălești, Paltin, Soveja și din alte
așezări au fost curățate și îngrijite
in ziua respectivă peste 100 ha de pă
șuni. Șantierele locale ale tinerilor
din comunele Măicănești, Ciorăști,
Șuraia ș.a. au realizat lucrări de fi
nisare la canalele de irigat și dese
cări in valoare de peste 50 000 lei.
Alți numeroși tineri au participat la
plantarea legumelor în cimp, la lu
crările de Întreținere în solarii, la
efectuarea unor activități de sezon in
plantațiile viticole. (Dan Drâgulescu).

concursuri pe ramuri de sport clștigătorilor conferindu-li-se „Cupa Ti
neretului".
La cluburile tineretului și la casele
de cultură au avut loc manifestări
cultural-educative, consacrate Zilei
tineretului, la care și-au dat con
cursul cele mai bune formații artis
tice de amatori și profesioniste din
Capitală, laureate ale Festivalului
național al muncii și creației „Cîntarea României".

tive. Formațiile artistice ale tineretu
lui de la întreprinderea de vagoane.
Combinatul de îngrășăminte chimice
și întreprinderea de mașini-unelte
și-au dat concursul la manifestări
cultural-artistice și educative de
mare amploare. De o mare populari
tate s-au bucurat și manifes
tările sportive. Astlel, în cadrul
„Cupei U.T.C.", peste22 000 de tineri
din Arad, Chișineu Criș, Lipova,
Ineu, Șebiș, Nădlac, Slntana, Vinga, Pecica și Guraionț s-au în
trecut la mai multe liscipline spor
tive — fotbal, handbil. atletism, te
nis de masă, volei, d'istan Mihuța).

BAIA MARE. în atmosfera speci
fică marilor noastre sărbători, tinerii
din județul Maramureș au adus și cu
prilejul Zilei tineretului un fierbinte
BUZĂU. în ziua d< 2 mai, de la
omagiu de recunoștință partidului la
primele ore ale dimi reții. străvechea
CLUJ. Sub semnul glorioasei ani aniversarea apropiată a gloriosului urbe
a Buzăului a unoscut mani
versări a partidului, organizațiile său jubileu. Peste 15 000 de tineri au
festarea plenară a tțieretii. vigorii
U.T.C. din întreprinderi, de pe ogoa luat parte la spectacolele cultural- și
frumuseții. La ta 9 a înce
re și din instituțiile județului Cluj artistice găzduite de cluburile ti put faza municipală a concur
neretului din Baia Mare și Sighetul sului „Trec detașanentele cinau sărbătorit ziua de 2 Mai cu reali
zări remarcabile. în această săp- Marmației. precum și la carnavalu tind", a celor peste 2 6)0 de tineri in
tămină mii și mii de tineri rile tineretului de la casa de cultură uniforme albastre, care se pregătesc
din Vișeul de Sus. Cavnic, Somcuta pentru apărarea patriei. Concomi
de la Combinatul de utilaj greu,
întreprinderile Armătura. Terapia, Mare, Tîrgu Lăpuș, Desești ș.a. tent,
au avut loc numeroase compe
SANEX, din Cluj-Napoca, Între
(Gheorghe Susa).
tiții sportive la tenis de cîmp și de
prinderea chimică și Combina
ALBA IULIA. Mii de tineri din masă, volei, handbal și popice. De la
tul de lianți și materiale refractare
din Turda. Combinatul de fibre, celu localitățile județului au participat la ora 11, numeroase formații ar
loză și hirtie și întreprinderea de pre manifestările cultural-sportive și tistice de amatori din unități eco
lucrarea lemnului din Dej ș.a. au distractive organizate de Ziua tine nomice si licee, laureate ale ediției
participat la schimburi și zile record retului. în Aiud, la Casa orășenească 1985 a concursului județean „Cel
in producție, realizind produse fizice de cultură, a fost prezentat un amplu mai bun continuă", au susținut, în.
cerute de beneficiarii interni și la spectacol cu genericul „Tinerii — fata unui numeros public, spectaco
export în valoare de .peste 1,2 mi constructorii socialismului", la care lul intitulat „Un cintec pentru pa
lioane lei. Totodată, tinerii de pe și-au dat concursul formații artistice cea lumii". Programul a cuprins: re
de versuri, de muzică însoa
cele 6 șantiere locale ale tineretului de amatori din întreprinderile, insti citaluri
ră. populară, momente prezentate de
cuprinse in programul de participa tuțiile și școlile orașului. în muni brigăzile artistice, prin care tinerii
re la realizarea prin muncă patrio cipiul Alba Iulia și orașul Zlatna și-au exprimat recunoștința si ata
tică a unor obiective economico-so- au fost organizate carnavaluri ale ti șamentul fată de patrie și partid,
ciale au efectuat pină acum lucrări neretului. Seri distractive pentru ti fată de tovarășul Nicolae Ceaușescu,
în valoare de 1,6 milioane lei. De ase neret au avut loc în comunele Ri- profunda adeziune la politica de
menea. au fost intensificate acțiunile metea. Roșia Montană. Lopadea pace, colaborare, destindere și secu
de colectare a materialelor refolosi- Nouă și altele. (Ștefan Dinlcă).
ritate internațională promovară de
bile, la care au participat, în cinstea
IAȘI. în județul Iași manifestările România socialistă. (Stelian Cliiper).
zilei de 2 Mal, peste 16 060 de tineri, cultural-artistice și sportive consa
aceștia colectind și predînd pentru crate sărbătorii Zilei tineretului au
COVASNA. Tinerii din înțtreprin
a fi valorificate 500 tone fier vechi, antrenat un mare număr de formații derile si instituțiile județului Covas50 tone hîrtie, 4 tone textile. 17 000
na. din unitățile agricole de stat si
sticle și borcane, reprezentind o va artistice, care au susținut spectacole cooperatiste, din școli au participat
atractive.
Intre
acestea,
spectacolul
loare de peste 1,5 milioane lei. (Ma
in ziua de 2 Mai la diferite acțiuni
susținut de fanfarele și ansamblu cultural-educative si sportive dedi
rin Oprea).
rile artistice ale combinatelor de fire cate zilei tinerelului din țara noastră.
sintetice și de utilaj greu, de la în La casele de cultură și căminele cul
treprinderea de mașini-agregat șt turale au fost organizate spectacole
mașini-unelte speciale și de la o se cultural-artistice și distractive. Mii
expoziția
rie de facultăți de ia Universitatea de tineri au vizionat
„Al. I. Cuza" șl Institutul agronomic documentară „Momente din istoria
partidului" și cea pe tema „Munca
a-a desfășurat sub genericul „Baladă — principal izvor al Împlinirii per
•cestui pămint". (Manole Corcaci).
sonalității umane", care Întrunește
ARAD. Zțci da mii de tineri din lucrări reprezentative ale artiștilor
plastici covăsneni si care reflectă
întreprinderile, instituțiile si școlile realizările
județului In special In
ve și cultural-artistice. In. organiza-, județului Arad au participat, cu en perioada de după cel de-al IX-lea
rea Comitetului municipal București--, tuziasmul vlrstți lor. Ia ample ma Congres ai partidului. (Constantin
al U.T.C. au avut loc numeroase nifestări e’.rlt’ural'-RTtistice și spor Timaru).

Ample manifestări educative
și cultural-artistice
BUCUREȘTI. într-o atmosferă ti
nerească, in Capitală s-au desfășurat
de Ziua tineretului acțiuni sporti-

CONSTANȚA. Brigadierii Șantie
rului național al tineretului _de la
Canalul Poarta Albă — Midia — Nă
vodari au sărbătorit ziua de 2 Mal,
Ziua tineretului, prin muncă. Astfel,
în această zi, el au încheiat pregă
tirile pentru Inundarea tronsonului
de canal realizat de tineret în lun
gime de 5 km, eveniment care va
avea loc In cinstea aniversării a 65
de ani de la făurirea partidului.
După cum ne Informează tovarășul
Constantin Andrei, comandantul șan
tierului, tot cu acest prilej briga
dierii raportează, suplimentar, rea
lizarea excavațiilor pe 1 400 metri
liniari din șenalul navigabil al ca
nalului la tronsonul care străbate
lacul Tașaul, și depășirea sarcinilor
de plan pe perioada care a trecut de
la Începutul anului cu 28 la sută fn
condițiile realizării unor economii la

------------------------------------ ÎN CADRUL COMPETIȚIEI NAȚIONALE „DACIADA" --------------------------------------

TINERII TĂRII LA STARTUL MARELUI CROS POPULAR,
ORGANIZAT IERI ÎN TOATE LOCALITĂȚILE PATRIEI
Competiție de mare popularitate,
veritabilă olimpiadă a sportului românesc

Marile crosuri, celelalte acțiuni
sportive de masă organizate in Capi
tală și în toate localitățile tării cu
prilejul „Zilei tineretului" au pus in
evidență, incă o dată, însemnătatea
și popularitatea marii competiții na
ționale „DACIADA", sub egida
căreia s-au desfășurat.
Menită să conducă la dezvoltarea
intensă și multilaterală a sportului
ca mijloc de împlinire a personali
tății umane, înscrisă cu un rol im
portant in ansamblul muncii educati
ve și pentru asigurarea sănătății ti
nerilor, competiția națională „Daciada“ — inițiată de secretarul ge
neral
al
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu — se adresează
cetățenilor de toate viratele și pro
fesiile, bărbați și femei, tineri și
virstnici, atrăgindu-i în practicarea

sistematică a exercițiilor fizice, spor
tului și turismului.
De-a lunguj celor patru ediții des
fășurate pină acum, obiectivele com
plexe ale „Daciadei" au stimulat
energiile si ambițiile sportive, com
petiția dobindind o popularitate ne
limitată și atrăgind cu fiecare an noi
și noi participanți : 6 milioane în
prima ediție — 8 milioane in ediția
a patra. Fapt relevant pentru am
ploarea fără precedent pe care a cu
noscut-o mișcarea sportivă de masă
în acești ani. in paralel cu Între
cerile organizate succesiv pentru de
semnarea campionilor „Daciadei",
sub aceeași generoasă egidă au apă
rut șl s-au încetățenit o seamă de
inițiative care au ounoscut repede o
mare popularitate : festivaluri ale
sportului muncitoresc, festivaluri ale
sportului feminin, crosuri ale tinere
tului, „Serile Daciadei". Stimulind
asemenea acțiuni sportive de masă,
„Daciada" le adună in uriașul său
fluviu competitiv, imtregindu-le, tot
odată, prin alte activități, cu valențe
educative, ca Simpozionul național
„Daciada" și „Ștafeta Daciadei". De
exemplu. „Ștafeta Daciadei" —
care se organizează în fiecare an, pe
trasee diferite — îmbină în mod
fericit caracterul de întrecere cu pro
paganda pentru sport ; în anul 1985,
Anul Internațional al Tineretului,

„Ștafeta Daciadei" a avut deviza
„Participăre-Dezvoltare-Pace" și a
marcat „Săptămina mondială a con
diției fizice și sportului" — acțiune
inițiată la recomandarea UNESCO.
Organizată in sistem unitar, „Da
ciada" cuprinde nu numai întreceri
de masă, ci și de performanță, ofe
rind un cadru larg de dinamizare și
dezvoltare a ramurilor de sport, a
rezultatelor românești de virt In
competițiile internaționale pentru
„mai repede, mai sus, mai puternic".
Numeroase campionate locale și na
ționale se desfășoară (anual Ia nive
lul județelor; din doi in doi ani cu
finale pe țară) — sub egida „Dacia
dei". Ca și Însăși Cupa României
(anual — la fotbal, handbal, rugbi șj
alte discipline sportive), „Daciada"
se dovedește, astfel, o veritabilă
olimpiadă a sportului românesc.
Apreciind in mod deosebit amploa
rea și rolul „Daciadei" în mobiliza
rea maselor la practicarea sistema
tică și organizată a mișcării fizice
și a sportului, Comitetul Internațiorial Olimpic a hotărit includerea ei
între marile manifestări sportive
populare din lume pe care le patro
nează direct. Marele cros popular al
„Daciadei" — organizat ieri. 2 mai,
cu prilejul Zilei tineretului din Re
publica Socialistă România In toate
localitățile tării — a constituit prima
manifestare sub egida C.I.O.

I RECUNOAȘTEREA DE CĂTRE C.I.O. A AMPLORII j
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Vineri s-a desfășurat tn Capitală marele cros al In organizarea • competiției naționale „Daciada" :
„Daciadei". competiție sportivă aflată sub egida Co- Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Generală a
mitetului International Olimpic (C.I.O.), tn cadrul ac- Sindicatelor din România, Ministerul Educației și întiunilor de promovare pe plan internațional a spor- vățâmintului. Consiliul Național al Organizației Pionierilor. Uniunea Asociațiilor Studentildr Comuniști
tului de masă.
La manifestare, care a avut loc la Pavilionul expo- din România, Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșeițional din Piața Scinteii. a fost prezent Juan Anto- teșugărești și Uniunea Națională • Cooperativelor
nio Samaranch, președintele C.I.O. El a Inminat cu Agricole de Producție.
acest prilej Drapelul Comitetului International OlimC.I.O. a dat «tartul crosului, la care
pic Comitetului Olimpic Român, pentru activitatea auPreședintele
fost prezenti peste 20 000 de participant!.
desfășurată in vederea dezvoltării educației fizice și
mișcării sportive de masă prin competiția națională
*
In aceeași ti, In întreaga tară au fost organizate
„Daciada". Totodată, au fost conferite diplome ale
forului olimpic internațional principalelor organizații crosuri de masă. Ia care au luat parte. In total, peste
cu atribuții in activitatea sportivă din tara noastră și un milion de tineri si tinere.
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La start, pe traseu și la sosire —
printre participanții din Capitală
Numărul celor aflațf la startul ma
relui cros popular al „Daciadei" orga
nizat in Capitală este impresionant
— peste 20 000. Tineri și maturi (nu
lipsesc nici... pensionarii), cu toții
iubitori ai sportului, ai mișcării in
aer liber, ai alergării pentru sănă
tate. Momentele dinaintea startului
sint pentru fiecare un nou prilej de
bucurie, de emoții chiar — crosul
acesta, de proporții fără precedent,
pe un traseu în premieră, făcind
parte din marea competiție româ
nească „Daciada" inclusă de Comi
tetul Internațional Olimpic in rin-

dul celor mal Importante manifes
tări sportive populare din lume.
Bucuria participării Ia un aseme
nea eveniment este dublată de do
rința, chiar dacă nu de toți manifes
tată, de a se comporta cit mai bine.
Minutele și emoțiile premergătoare
se scurg repede și... iată startul.
Participanții pornesc cu elan, cu
bucurie, cu veselia ce o presupune de
fiecare dată intilnirea cu sportul.
Distanțele de parcurs sint modera
te, diferite, pe categorii de virstă.
In prima lui parte, traseul este co

mun, ceea ce creează un plus da
bună dispoziție, de încurajări reci
proce pentru... terminarea cursei pe
un loc Cit mai onorabil. Alergarea
este relaxată, ușoară la început, dar
6pre linia de sosire ritmul devină
mai vioi. Rind pe rînd, rămin în
dreptul cite unei linii de sosire cei
de la 800 m și 1 000 m, ceilalți alergind în continuare spre 1 500 m,
2 000 m și 3 000 m. Pentru concurenții din categoria „veterani" traseul
a măsurat 2 000 m (femei) și 3 000 m
(bărbați).

Am stat de vorbă cu nai mulțl
concurenți — înainte de slart, ime
diat după sosire. „Ne,a făcut
o mare plăcere participarea la
acest cros" — ne spunj in nu
mele celor 50 de tineri pe care
l-a îndrumat, Maria Constintinescu,
fostă handbalistă de Înaltă perfor
manță, componentă a reprezentati
vei României ciștigătoare a titlului
mondial in 1956, 1960 și 19®. Fericiți
de a fi participat la marele cros al
„Daciadei" se arată și tinărul mun
citor tipograf Octavian Pittariu (de
la C.P.C.S.), Vasile Soci (tehnician
la I.P.A.), sau Ion Samoilă (inginer
la Ministerul Industriei Alimentare).
Alături de ei și „decanul de virstă"
al participanților Ia acest mare cros,
Iosit Cociu (84 de ani).
Tot ieri, in Capitală. Consiliul
municipal pentru educație fizică și
sport și Comitetul municipal al
U.T.C. — cu sprijinul federațiilor de
specialitate — au organizat la com
plexul sportiv „Tineretului" o sea
mă de demonstrații șl întreceri spor
tive de masă sub egida „Daciadei".
Au participat aproximativ 3 500 de
tineri — membri ai asociațiilor și
cluburilor sportive. S-au desfă
șurat întreceri Ia handbal, volei,
baschet, badmington, rugbi, cu par
ticiparea echipelor ciștigătoare ale
etapelor pe sectoare. Pe terenul cen
tral au avut loc o demonstrație de
gimnastică ritmică și sportivă, con
cursuri la o serie de probe atletice,
demonstrații de aeromodele, rachetomodele, automodele, concursuri de
carturi.
Grupaj realizat de

Ion DUM1TRIU,
Gheorghe M1TROI
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LA SĂRBĂTOAREA MUNCII

Brigadier—adică a construi pentru patrie

lapovită, ca «1 pe vreme semnătura muncii lor va
bună. Foc continuu, între fi operă împlinită, arteră
ținut la temperatura înal vie in reintinerita Capita
tă a angajamentului de în lă, brigadierii vor putea ti
bertatea
șl
demnitatea
tării
;
Uus(Urmare din pag. I)
ceput de drum. Anul tre mindri de efortul lor de
trînd ferma lor voință de a urma
cut, brigadierii au avut re acum.
multimilenare. poporul român a
neabătut partidul, de a înfăptui
I-am văzut încleștați
zultate peste cele mai op
sărbătorit Ziua muncii sub semnul
timiste prevederi. Primul bărbățește in lupta contraexemplar politica sa, hotărirea lor
cronometru
cu natura ;
trimestru al acestui an —
angajării militante In vederea În
de a intări necontenit unitatea na
văzut
schimbind
lunile cele mai nefavora i-am
făptuirii
marilor comandamente
țiunii noastre în jurul partidului,
bile din an in construcții — cursul apei și chipul locu
ale epocii contemporane : salv
centrul vital al societății noastre.
s-a încheiat, de asemenea, lui. Au inălțat deal in cimgardarea păcii, oprirea cursei Înar
1 Mal 1986. Sărbătoarea muncii
cu depășiri Însemnate la pie, aii netezit albie pentru
mărilor, trecerea de urgență la
a aflat poporul român la începutul
toate categoriile de lucrări. viitoarele ape, au muncit
dezarmare — și In primul rind la
Astfel, planul la excavați! și s-au călit pentru viitoa
unui nou cincinal, la începutul
dezarmarea nucleară — instaurarea
s-a realizat in proporție de rele șantiere, pentru vii
unei noi etape de muncă si de
unei noi ordini economice și poli
aproape 150 la sută ; la tor...
creație, în cursul căreia iși pro
Intre cei peste 550 de
turnări betoane — peste
tice internaționale. Și cu acest pri
pune însufletitoare obiective : tre
brigadieri, 60 sint elevi ai
lej, oamenii muncii din țara noas
cerea de la stadiul de tară socia
Liceului industrial nr. 1
tră au chemat pe cei ce muncesc
listă in curs de dezvoltare la sta
din județul Maramureș
Pe Șantierul național al tineretului
de pretutindeni să înțeleagă marea,
(anul I), iar 40 sint studiul de țară mediu' dezvoltată,
uriașa lor putere, să-și unească
denți ai Facultății de con
realizarea unei dezvoltări intensi
„Amenajarea
complexă
a
riului
Dîmbovița"
inimile și cugetele într-o unică
strucții din Iași (anul II).
ve a economiei sale, a unei noi
Ei au venit aici să-și veri
voință, impunind înfăptuirea arză
calități a muncii si a vieții. Iată
fice practic cunoștințele
toarelor lor aspirații : dreptul oa
de ce Ziua muncii a fost pentru
hidrotehnică șl fără să-i 160 la sută ; la transport acumulate în școală, să
menilor, al popoarelor la pace, la
poporul
român
un
prilej
de
a-și
cunoști
pe
brigadieri
—
dea piept cu viața adevă
auto
—
aproape
130
la
sută.
viață liberă, la existentă și dez
după ce, de mai bine de Iar planul valoric a înre rată, să se formeze pentru
afirma hotărirea sa de a acționa
voltare de sine stătătoare.
jumătate de an ți-ai oprit, gistrat, firește, un plus șantierele viitorului. Cei
neabătut pentru înfăptuirea măre
Manifestările sărbătorești de 1
zilnic, in trecere, privirea corespunzător : peste 60 lâ lalți brigadieri sint, cu
țelor
obiective
stabilite
de
Con

Mai, cele prilejuite de Ziua ti
pe întinderea mișcătoare a sută. In acest trimestru, toții, meseriași neintrecuți,
gresul
al
XIII-lea
al
partidului,
de
neretului s-au desfășurat în acest
șantierului Lacul Morii, din 9 000 mc beton, cit cu recrutați de comitetele ju
a urca o nouă treaptă înspre piscu
poți spune că ai, cit de cit, prinde barajul perimetral, dețene U.T.C. din cei mai
an sub semnul apropiatului jubileu
rile
de
lumină
ale
civilizației
socia

cunoștințe in legătură cu s-au turnat peste 7 500 mc, buni muncitori. Au venit
al Partidului Comunist Român —
liste și comuniste. Cu indreptătire
ceea ce inseamnă și un urmind ca lucrarea să se aici, fiecare, cu dorința de
65 de ani de glorioasă existență și
se poate deci afirma că 1 Mai 1986
mare șantier, și un colec încheie la sfirșitul lunii a fi tot printre cei mai
luptă a acestuia. Prin vibrante ac
tiv' de constructori unul și iunie, cind se va începe buni, de a se dovedi demni
a fost sărbătorit de poporul român
țiuni politico-educative, s-a dat și
unul. Șansa trecătorului montajul utilajului tehno de titlul de brigadier. In
cu sentimente de profundă mindrie
se dă glas sentimentelor de înaltă
anonim a fost sporită, de logic. De asemenea, din cei tre ei, numele unor tineri
pentru mărețele sale realizări si.
cinstire față de eroica istorie a
sigur,
și de poziția geogra mai bine de trei kilometri ca Iosif Pop (fierar-betodeopotrivă, cu fata spre viitor, cu
fică a locului ; venind din și jumătate cit reprezintă nist) sau Ion Cățoi (betopartidului nostru, istorie de luptă,
convingerea
că
va
înfăptui,
prin
spre Militari, ai senzația digul din partea stingă a nist) sint bine cunoscute. Ei
de jertfă, de consecventă acțiune
munca sa avintată, prin inițiativă
că ți se deschide, sub ochi, barajului, peste un kilo au venit ca muncitori-conrevoluționară In slujba celor mai
și spirit gospodăresc, sub condu
un mare album in mișcare. metru și jumătate se află structori și, după citeva
Înalte idealuri ale poporului. In
Ziua, utilaje gigantice, for la cota finală, iar ampriza luni de șantier, li s-a în
cerea partidului, toate obiectivele
aceste zile, mai mult ca oricind,
fotind și zumzăind ca un este curățată pe o porțiune credințat conducerea unor
actualului cincinal, dovedind lumii
gindurile cele mai luminoase s-au
roi de albine, animă peisa de aproape un kilometru și echipe din punctele-cheie
că aici, pe vechiul plai al Mioriței,
îndreptat către partid, către secre
jul
cit vezi cu ochii. jumătate. Totodată, se în de lucru. Alți tineri de nă
Noaptea, șantierul pare un registrează avansuri atit ia dejde — Petru Albert (fietarul său general, tovarășul
trăiește și muncește un popor adine
capăt de mare intens na digul de pămin-t, cit și la rar-betonist). Aurelian LiNicolae Ceaușescu, ilustrînd adînca
pătruns de menirea sa istorică,
vigat. Lumini neobosite baraj și s-a trecut la ame xandru (subinginer). Ion
convingere a tuturor oamenilor
năzuind să edifice o tară mai pu
dau de veste că utilajele najarea versantului natu Tache (mecanic auto), Ni
colae Negoiță (construc
lucrează și pe timpvfl nop ral al lacului.
muncii din țara noastră că în
ternică. mai prosperă, liberă si
ții. Ici-colo. reflectoarele
— La fiecare stadiu fizic tor). Alături de ei sint și
istoria patriei n-a existat nicicînd
demnă, pe măsura timpului pe care
veghează turnarea betoa- avem avansuri mari in brigadieri mai virstnici,
un partid care să fi făcut atîta
îl trăim, a marilor sale resurse
nelor... Așa a fost toată execuție — ține să preci comuniști cu o bogată ex
pentru binele poporului, pentru li
iarna. Pe ger, pe viscol, pe zeze tovarășul Amelian Fi periență dobindită in timp,
creatoare.
lat. Datorăm aceste rezul- pe marile șantiere ale ță
tate deosebit de bune de rii : maistrul Ștefan Răselor vizite ale secre ,ducu (de la baraj) ; sau
tarului general, al partidu Mihai Vătafii (răspunde de
lui în mijlocul nostru. To activitatea elevilor și stu
varășul Nicolae Ceaușescu denților) ; sau Petru Crișanalizează frecvent, la fața maru, care a venit Încoa
locului, modul în care prin ce din județul Suceava, de
de viață această nouă cti la Dragomirna, unde toc
torie din șiragul de ctitorii mai își așternea semnătura
care poartă numele epocii pe barajul abia construit.
Acesta este șantierul.
inaugurate de Congresul
al IX-lea al partidului. Aceștia sint oamenii lui.
Vrem să menținem și chiar Viața șantierului se împle
să sporim avansurile in tește cu viața oamenilor
execuție, astfel incit să fi săi. O viață al cărei curs
nalizăm lucrarea cu o lună frumos urcă și se împli
mai devreme. Vrem — și nește in climatul eferves
vom face toate eforturile cent al muncii și al dra
in acest sens — ca la gostei de țară. O viață îm
23 August să introducem plinită din atitea destine
ce se împletesc. Ca Intr-o
apa în Jac.
ștafetă a cărei torță nestin
Apă, pentru limpezirea să
este purtată, mereu și
apelor Dîmboviței. apa mereu, de brațe de con
tinereții fără bătrinețe. fil structor. Ștafeta romantis
trată prin inimi de briga- mului revoluționar.
dier. Cind tot ce yedem
In oceste zile, pe Șantierul național ol tineretului „Amenajarea complexă a riului Dîmbovița"
Amica FLORESCU
Foto : Eugen Dichiseanu acum, cind tot ce poartă

povic!, Petre Sălcudeanu. Re
gia Sergiu Nicolaescu.
21,50 Telejurnal.
22,00 Romanțe și melodii de neuitat
(color).
22,30 închiderea programului.

tv
13,00 Telex.
13,03 La sfîrșlt de săptămînă (color).
• Românie, plai de dor — me
lodii populare • Gala desenu
lui animat O Marile momente
ale baletului • Azi, în anul 65
al partidului — reportaj •
Popor eroic,
glorios partid —
moment poetic • Pictură con
temporană :
Ctitorii ale Epocii
Nicolae Ceaușescu • Telesport
• Țară de vis. Muzică ușoară
românească.
14,40 Aprilie — cronica evenimente
lor politice.
15,00 închiderea programului.
19,00 Telejurnal • In
întîmpinarea
gloriosului jubileu al partidului.
19,20 Teleenciclopedia (color).
19,50 Primăvara șlagărului românesc.
Concert-spectacol (color).
20,25 Film artistic (color). „Cu mtinile
curate". Producție a Studioului
Cinematografic
București. Cu :
Ilarion
Ciobanu, Sergiu Nicolaescu,
Alexandru
Dobrescu,
Gheorghe Dinică, George . Con
stantin, ștefan Mihăilescu-Brăila,
Sebastian Papaiani, Aimee Iacobescu.
Scenariul : Titus Po

cinema
• Cunună de lauri — 9; 15, Probleme
personale — 11; 13; 17,15; 19,30 : PA
TRIA (11 86 25)
• Ani eroici — 9; 15, Să mori rănit
din dragoste de viață — 11; 13; 17,15;
19,30 : SCALA (11 03 72)
• Cei mai frumoși 20 de ani — Epoca
Nicolae Ceaușescu — 9; 15; Al pa
trulea gard lingă debarcader — 11;
13; 17,15; 19,30: CAPITOL (16 29 17)
• Tineretul României socialiste — 9;
15: Acasă — 11; 13; 17; 19 : LUMINA
(14 74 16)
• „Ciclul de filme românești". De
tașamentul
„Concordia" :
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 (15 3170) — 9; 11.15: 13.30
15,45; 18: 20. MELODIA (11 13 49) —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20

Scrisori vin multe pe
șantierul național al tine
retului „Amenajarea com
plexă a riului Dîmbovița1'.
Scrisori de la prieteni cunoscuți
și
necunoscuți,
scrisori de. la familie, scri
sori de la colegii rămași
„acasă", in uzinele și labricile unde-și au locul de
muncă și tinerii cu ecuson
de brigadier de la Ciurel
(Lacul Morii), cei ce dau
acum o nouă tinerețe Dîm
boviței. Dar scrisoarea pri
mită de curind de tovară
șul Amelian Filat, coman
dantul șantierului național,
din partea unui fost briga
dier al cimpiei (de la Șan
tierul de amenajări fun
ciare București-Nord) era
de-a dreptul emoționantă.
Atit prin insistența cu care
utecistul Aurel Gugiu ruga
să fie ajutat să vină pe
noul șantier, cit, mai ales,
prin felul cum își încheia
lunga scrisoare ce l-a pre
cedat venirea aici : „Tră
iască Uniunea Tineretului
Comunist !“.
Pe comandant faptul l-a
impresionat profund. Vi
brează, la aceste cuvinte,
comuniștii de astăzi, fiind
că și ei au purtat, la anii
tinereții, ștafeta romantis
mului revoluționar. Uteciștii de azi, continuatori
ai unor eroice tradiții de
luptă revoluționară, sint o
prezență de prim plan in
peisajul marilor șantier?
ale epocii noastre de mari
ctitorii.
— Tineretul a fost și
este întotdeauna prezent
acolo unde țara a avut și
are nevoie de forțe tinere,
de elan, de abnegație — ne
spune comandantul. Este
un titlu de mindrie pentru
noi, tinerii, faptul că mă
rețele construcții din anii
Epocii Nicolae Ceaușescu
au la temeliile lor, înglo
bată în marele efort co

munist, fapta de brigadier.
Aici, la șantierul Dîmbovi
ța, tineretului i-a revenit
sarcina de a amenaja La
cul Morii, obiectiv de im
portanță capitală in an
samblul proiectului general
de amenajare complexă a
riului Dîmbovița. Și, după
cum vedeți, ca de fieca
re dată, uteciștii-brigadieri
și-au luat foarte in serios
misiunea.
Faptul i se impune ori
cui trece azi pe traseul
Militari — Ciurel — Cringași. Pentru
— chiar
fără să ai cunoștințe de

• 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 copii •—
9: 11; 13, Mușchetarii In 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
• ștefan cel Mare — Vaslui 1475 :
EXCELSIOR
(65 49 45)
— 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20
• Clipa de răgaz : G R I V I Ț 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 :
UNION (13 49 04) — 9; 12: 15; 18
• Avaria : LIRA (317171) - 15;
17; 19
• Zbor periculos : DRUMUL SĂRII
(31 28 1S) — 15; 17; 19
• Declarație de dragoste : GTULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Din prea multă dragoste: COTROCENI (49 48 48) — 15; 17; 19

• Vară
sentimentală i
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 75)
— 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; 19
• Horea: COSMOS (27 54 95) — 9;
11,30; 14; 16,30; 19
• Un comisar acuză :
FLACĂRA
(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; 18,30

teatre
• Teatrul
Național
(14 7171, sala
mică) : iubirile de-o viață — 19 ;
(sala Atelier) : Idolul și lou Anapoda
— 18.30.
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75, sala Studio) : „Laureați ai
concursurilor
internaționale". Geor

giana Ciobanu — vioară.
Ia plan :
Adrian Tomescu — 17.30.
• Opera Română (13 18 57) : Liliacul
— 18.
• Teatrul de
operetă (14 80 11) :
I,ăsați-mă să cint — 18.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu
Măgureanu, 14 75 46) :
Noțiunea de fericire — 13,30 ; (sala
Grădina
Icoanei,
11 95 44) : Passacaglia. (premieră) — 18,30.
• Teatrul Mie (14 70 Bl) : Mitică Po
pescu — 19.
• Teatrul
de comedie
(16 64 60) :
Măseaua de minte — 19.
• Teatrul
„C.I. Nottara*
(59 31 03,
sala Magheru) : Pensiunea doamnei
Olimpia — 19.
• Teatrul
Giuleștl
(sala Majestic,
14 72 34) : Anunț la mica publicitate
— 18,30.
• Teatrul
satiric-muzlcal
„C. Tănase“ (sala
Savoy, 15 56 78) : Gong
'86 — 19 ; (sala Victoria, 50 58 65) :
Concert de muzică romanească —
17 și 19.
• Ansamblul
„Rapsodia
Română"
(13 13 00) : Pe sub cetini la izvoare —
18 ; (ia
Teatrul de vară „N. Bălcescu“) :
Concert de muzică popu
lară — 18.
• Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Trubaduri și purim-spiieri — 18.
• Teatrul „Ion Creangă"
(50 26 55) :
Un tinăr printre alții — 9.
• Teatrul ..Țăndărică" (11 12 04. sala
Cosmonauților) :
Trei iezi cucuieți
— 15.
• Circul București (10 41 95) : Circul
Mare din Moscova — 10 ; 15 ; 18,30.

Din partea Comisei de partid si de stat
pentru supravegherea si controlul
calității mediului ioconiurâtor
Din măsurătorile efectuate pe în
tregul teritoriu al țării, potrivit pro
gramului stabilit, a rezultat că in
noaptea de 1 spre 2 mai s-a în
registrat o creștere a radioactivită
ții mult peste limitele normale, in
special in județele Iași, Suceava,
Mureș, Cluj și in municipiul Bucu
rești.
Această creștere a radioactivității
este determinată de direcția vîntului din nord-est spre sud-vest, din
spre zona sursei de emanație a
radioactivității.
Față de situația creată, se reco
mandă populației următoarele :
— Să folosească apa potabilă nu
mai din rețeaua urbană, din pu
țurile de. adincime sau apa mine
rală :
— Să asigure spălarea riguroasă

cu apă potabilă a legumelor și
fructelor inainte de consum :
— Copiii să evite ieșirile îndelun
gate in spații deschise ;
— Unitățile agricole și gospodă
riile individuale să asigure adăpa
rea animalelor din puțurile de adincime și să protejeze, prin aco
perire, fintinile și furajele.
Ministerul Sănătății a luat măsuri
pentru administrarea, acolo unde
este necesar, în scop profilactic,
prin rețeaua sanitară, a iodurii de
potasiu pentru populația pină la
18 ani.
Stațiile și laboratoarele de spe
cialitate urmăresc permanent evo
luția radioactivității in aer și la sol.
Populația va fi informată în con
tinuare in legătură cu evoluția aces
tei situații.

Din partea Comisiei de partid si de stat
pentru supravegherea si controlul
calității mediului locooiurător
Măsurătorile efectuate pe întreg
teritoriul tării.| in conformitate cu
programul stabilit, indică că. in
cursul după-amiezii zilei de 2 mai,
în unele zone afectate, inclusiv mu
nicipiul București, s-a înregistrat o
anumită scădere a radioactivității,
care se menține încă la un nivel ri
dicat, peste normele admise.
Se recomandă populației, unităților

Cronica

agricole și gospodăriilor individuale
ca. in scop profilactic, să aplice in
continuare măsurile stabilite ante
rior.
Stațiile și laboratoarele de specia
litate urmăresc permanent evoluția
radioactivității în aer și la sol.
Populația va fi informată în con
tinuare cu privire la evoluția acestei
situații.

zilei

Tovarășul loan Totu. viceprim-ministru al Guvernului Republicii So
cialiste România, a primit, vineri.
2 mai. pe Juan Antonio Samaranch,
președintele Comitetului Internațio
nal Olimpic, care a efectuat o vizită
în tara noastră.
In cadrul întrevederii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea
mișcării olimpice internaționale in
spiritul promovării, idealurilor de
pace si colaborare dintre toti tinerii
din lume.
Președintele C.I.O. a apreciat con
tribuția tării noastre la activitatea
Comitetului Internațional Olimpic,
la acțiunile întreprinse de acest for
sportiv, precum si modul în care
statul român sprijină mișcarea de
educație fizică și sport.
La primire a luat parte Alexa Haralambie, președintele C.N.E:F.S. și
al Comitetului Olimpic Român.

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 3 mai, ora 20 — 6 mai, ora
20. în țară : Vremea vâ fi predominant
frumoasă, dar răcoroasă, noaptea și
dimineața, la începutul intervalului,
în nordul, centrul și estul țării, cu
cerul schimbător. Vor cădea ploi care
vor avea și caracter de averse, înso
țite de descărcări electrice, pe alocuri,
în cursul după-amlezelor, îndeosebi în
zonele de deal și de munte. Vintul va

în Capitală a avut loc vineri o întilnire a președintelui Comitetului
Internațional Olimpic. Juan Antonio
Samaranch, cu ziariști de la presa
centrală.
Președintele C.I.O. a exprimat
deosebita apreciere a forului olimpic
internațional fată de importanta con
tribuție a României la afirmarea
idealurilor olimpice de unitate si în
țelegere. El a apreciat dezvoltarea
pe care o cunoaște activitatea de
educație fizică și sport in țara noas
tră. ceea ce explică marile succese
ale sportivilor români în arena inter
națională. ca și ponderea deosebită
a exercițiilor fizice in viata de zi cu
zi a tinerilor, a locuitorilor Româ
niei.
în continuare, răspunzind îa între
bările ziariștilor, președintele C.I.O.
s-a referit la probleme actuale si da
perspectivă ale mișcării olimpice.
(Agerpres)

sufla slab pînă la moderat. Tempera
turile minime vor oscila între 2 și 12
grade, izolat mai coborîte în depresiu
nile intramontane și în nordul extrem
al țării, iar cele maxime între 14 și
24 de grade, pe alocuri mai ridicate
spre sfîrșitul intervalului. Izolat, în
primele nopți, în
nordul extrem al
țării și în depresiunile intramontane
din centrul țării se va produce brumă.
In București : Vremea va fi predomi
nant frumoasă, cu cerul schimbător,
favorabil aversei de ploaie
dupăamiaza. Vîntul va sufla slab pînă la
moderat. Temperaturile minime vor fi
cuprinse între 7 și 10 grade, iar ma
ximele între 21 și 23 de grade, mai
ridicate la sfîrșitul intervalului.

COMPLEXUL APLICATIV „PENTRU APĂRAREA PATRIEI"
ȘI-A ÎNCHEIAT EDIȚIA DIN ACEST AN
în perioada 29 aprilie — 2 mai.
municipiul Pitești a găzduit finala
pe tară a celei de-a 13-a ediții a
Complexului aplicativ „Pentru apă
rarea patriei"., dotat cu Cupa U.T.C.
— acțiune organizată de C.C. al
U.T.C.. in colaborare cu Comitetul
județean Argeș al U.T.C.. Consiliul
județean de educație fizică și sport.
Consiliul județean al sindicatelor si
consacrată aniversării a 65 de ani
de la făurirea P.C.R.. marii sărbători
a muncii de la 1 Mal și Zilei tine
retului. ,
în clasamentul general pe județe,
pe locul intîi s-a situat echipajul ju
dețului Argeș, căruia 1 s-au decer

nat „Cupa U.T.C." sî Trofeul trans
misibil al Complexului aplicativ
„Pentru apărarea patriei", iar pe
următoarele două locuri — cele ale
județului Buzău și municipiului
București. Echipajelor clasate pe pri
mele trei locuri la fiecare dintre
categoriile din concurs le-au fost
acordate cuoe. diplome, medalii, tri
couri dc campioni și premii in
obiecte. Ediția din acest an a acțiu
nii s-a încheiat, vineri, prirttr-o am
plă manifestare cultural-educativă și
sportivă dedicată Zilei tineretului
și gloriosului iubileu al P.C.R.. după
care a avut loc festivitatea de pre
miere a ciștigătorilor.

INFORMAȚII SPORTIVE
VOLEI. în Spania se desfășoară in
aceste zile întrecerile turneelor de
calificare pentru campionatul euro
pean de volei rezervat echipelor de
tineret.
în competiția masculină, ce se
dispută la Madrid, selecționata
României a obținut două victorii,
întrecind cu același scor : 3—0 for
mațiile Poloniei și Ciprului. în cla
sament conduc echipele României și
Spaniei, cu cite 4 puncte. La San
Sebastian, in cadrul turneului fe
minin, reprezentativa României a
învins cu scorul da 3—2 formația
Finlandei.
TENIS. în turul II al turneului
Internațional de tenis de la Loipers-

dorf (Austria), jucătorul român Flo
rin Segărceanu l-a învins cu 6—1,
6—3 pe australianul Brad Drewett.
într-o altă partidă, Thomas Muster
(Austria) a dispus cu 3-*6, 6—1, 7—6
de Balazs Tarbczy (Ungaria).

FOTBAL : Rezultate înregistrate în
prima zi a turneului final al cam
pionatului european de fotbal pentru
juniori II. competiție ce se desfă
șoară în Grecia : Franța — Româ
nia 2—1 (2—0) ; Scoția — Portu
galia 5—1 (1—0) ; Italia — Grecia
3—0 (2—0) ; Bulgaria — Suedia 1—0
(1—0) ; R. D. Germană — Austria
1—1 (0—0) : U.R.S.S. — Olanda 3—1
(2—0) ; Danemarca — Cehoslovacia
1-1 (0-1).
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afirmare, materialele ceramice își găsesc
noi și noi întrebuințări, in cele mai variate
domenii. Astfel. în R.F.G., a fost realizat
un cazan cu elemente ceramice destinat
termoficării șl preparării de apă caldă me
najeră pentru diferite ansambluri de lo
cuințe. De fapt, este. vorba de o instalație
care folosește un arzător ceramic de gaze,
o cameră de ardere din materiale ceramice
și un cazan ceramic de încălzire a apei.
Functionind cu combustibili gazoși ori cu
păcură gazeificată. instalația permite obți
nerea unei economii de energie de pină Ia
20 la sută. în comparație cu instalațiile
tradiționale, deși nu este nici mai mare
și nici mai costisitoare decit acestea. Ma
terialele ceramice deosebit de rezistente la
corosiune permit răcirea gazelor arse pină
aproape de temperatura mediului ambiant,
așadar recuperarea aproape integrală a
căldurii gazelor arse.
în schimbătorul de căldură și in capul
arzătorului de gaze se află numeroase

canale ce servesc la transferul căldurii
prin pereții ceramici subțiri, de Ia gazele
de combustie fierbinți la apa ce trebuie
încălzită. După ce trec prin instalația de
încălzire, gazele de combustie, răcite cu
mult sub punctul de rouă, părăsesc caza
nul și sint evacuate in atmosferă, cu ajuto
rul unui ventilator de aspirație, printr-o
conductă de evacuare.

• MATERIAL IZOLATOR SU
PERIOR PE BAZĂ DE... PLEAVĂ.
Pină nu de mult, în Malayezia. marile can
tități de pleavă care rămineau in urma
decorticării orezului erau arse ca deșeuri
nefolositoare. Pentru această Însemnată
resursă a fost însă găsită o promițătoare
utilizare in urma cercetărilor efectuate de
specialiști din respectiva țară, in colaborare
cu colegi de la Institutul de cercetări in
dustriale din Kyushu. Japonia. De fapt, a
fost studiată posibilitatea utilizării plevei de orez, sub formă de cenușă albă
obținută în condiții speciale de incinerare,
atit ca material de filtrare ori stabilizator

pentru soluri, cit și ca material refractar
izolator sau de șlefuit.
în cele din urmă, a rezultat că utilizarea
cea mai eficientă este ca material Izola
tor. Acesta se obține dintr-un amestec de
cenușă din pleavă de orez și calcar, la care
se adaugă apă, șe încălzește, se agită și
apoi, printr-o reacție hidrotermică, se for
mează cristale aciculare, adică sub formă
de ace. în fine, materialului i se imprimă
forma dorită cu ajutorul unei prese. Noul
material izolator prezintă avantajul că
este foarte ușor și rezistă la temperaturi
pină la o mie de grade Celsius.

• AVANTAJELE

RECICLĂRII,

în capitala Austriei funcționează o Instala
ție care granulează materialele plastice
recuperate, printr-un nou procedeu, din
deșeuri menajere. Reciclarea se desfășoară
astfel : după o perioadă de 10 luni de des
compunere. materia organică din resturile
menajere se cerne in instalații de prepara
re a compostului, separind-o astfel de
deșeurile care nu sint biodegradabile.
Acestea din urmă trec apoi printr-o insta

lație de spălare, după care intră tntr-un
prim jgheab de plutire-scufundare. Aici,
polietilena și polipropilena, materiale ce
reprerintă 65—75 la sută din totalul mase
lor plastice conținute in deșeurile menaje
re, vor pluti deasupra apei, puțind fi
ușor adunate. în continuare, se măruntesc
și se spală din nou. Separarea fină de
orice Impurități se efectuează insă intr-un
al doilea jgheab de plutire-scufundare.
Masele plastice astfel recuperate se usucă
și apoi se extrudează, in vederea obținerii
de granule. Avantajele noului procedeu ?
Noile materiale prezintă bune proprietăți
fizice și se prelucrează ușor ; 1 reciclarea
costă cu 30—50 la sută mai puțin decit
masele plastice noi, iar granularea deșeu
rilor de materiale plastice necesită doar 10
la sută din energia consumată pentru pro
ducerea de materiale plastice noi. derivate
din petrol. în tine, nu trebuie uitat nici
avantajul că recuperarea maselor plastice
din resturile menajere inseamnă. totodată,
protejarea mediului înconjurător de polua
rea cu aceste materiale care nu sint bio
degradabile.

• EPURARE MICROBIOLO
GICĂ A APELOR REZIDUALE.

șlamul obținut fn urma decantării poate
fi folosit cu bune rezultate ca aditiv
pentru realizarea unor cimenturi speciale.

Pe plan mondial, este de acum larg
răspândită metoda de epurare micro
biologică a apelor reziduale rezultate în
cadrul procesului de fabricare a celulo
zei. Din păcate însă, o serie de impurități
scapă de la epurarea microbiologică.
Tocmai pentru îndepărtarea acestora, spe
cialiști ai Institutului de celuloză și hîrtie
„Blankenstein", din R.D.G., au pus la
punct un nou procedeu bazat pe folosirea
unor produse secundare reziduale din in
dustria metalurgică. Efectul de epurare se
produce prin reacția chimică a componen
telor de magneziu și calciu a acestora .cu
componentele cu greutate moleculară mai
mare din apele uzate. Se formează astfel
flocoane, respectiv aglomerări de particule,
care se „încarcă" cu toate impuritățile și
cesturile de colorant! din apa uzată, iar
tn continuare se depun in decantoare. Din
experimentările efectuate
a rezultat că

• VASE DE SINGE DIN POLIESTER. De curind, a sporit cu un nou
membru familia biomaterialelor. materiale
speciale noi, cu utilizări in medicină, rod
al activității specialiștilor din cadrul sec
ției de accesorii medicale a Centrului de
cercetare din Polonia. Este vorba de vase
de singe din poliester rafinat. Noul biomaterial, fiind mai ușor și avînd o struc
tură specială, este capabil să reducă
considerabil pierderile de singe, cu ocazia
unor intervenții chirurgicale. Posibile în
trebuințări ale acestor vase de singe artifi
ciale ? în primul rind, la tratarea unor
cazuri grave de anevrism, adică de dila
tare patologică a pereților unor artere, cit
și de ateroscleroză. boală cronică degene
rativă produsă prin depunerea de grăsimi,
de colesterol în peretele intern si arte
relor, determinind sclerozarea acestora.
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1 MAI ÎN LUME
Sub stindardullupteipentru împlinirea
aspirațiilor de pace, demnitate
și progres ale popoarelor
MOSCOVA (Agerpres). — M. Chebeleu transmite: în Piața Roșie din
Moscova s-a desfășurat tradiționala
demonstrație de 1 Mai a oamenilor
muncii din capitala Uniunii Sovie
tice. în tribuna centrală a mausoleu
lui „V. I. Lenin" se aflau Mihail
Gorbaciov, secretar general al C.C.
al P.C.U.S., alți conducători de
partid și de stat sovietici, veterani
ai partidului si ai muncii, partici
pant la Marea Revoluție Socialistă
din Octombrie și la Marele Război
pentru Apărarea Patriei, fruntași in
muncă și inovatori, cunoscuți oa
meni de știință, oameni de cultură,
cosmonaut, reprezentanți ai organi
zațiilor de partid, de stat și obștești,
membri ai corpului diplomatic. Erau,
de asemenea, prezenți oaspeți stră
ini, intre care și o delegație a Uniu
nii Generale a Sindicatelor din
România.
Reprezentanți ai colectivelor de
oameni ai muncii din întreprinderi
le industriale și organizațiile econo
mice, din instituțiile de știință, cultu
ră și artă din Moscova, care au tre
cut prin fata tribunelor, au raportat
despre realizările importante obți
nute in domeniile lor de activitate,
și-au reafirmat. totodată. voința
nestrămutată de a traduce in viată
hotăririle Congresului al XXVII-lea
al P.C.U.S. in direcția accelerării
dezvoltării social-economice a tării,
promovării progresului tehnico-știintific. îndeplinirii prevederilor ac
tualului plan cincinal de dezvoltare
eocial-economică a tării .și de ridi
care a bunăstării materiale si spiri
tuale a întregului popor.
Demonstrații consacrate zilei de
1 Mai au avut loc. de asemenea. în
capitalele republicilor unionale, in
alte centre urbane ale U.R.S.S.

VARȘOVIA (Agerpres) — Marile
orașe din Republica Populară Polo
nă au sărbătorit prin ample mani
festații ziua de 1 Mai. în tribuna
oficială din capitala tării — Varșo
via — au luat Joc Wojciech Jaru
zelski, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc .Unit Polonez,
președintele Consiliului de Stat al
R.P. Polone, alti conducători de
partid și de stat polonezi. W. Jaru
zelski a adresat un salut clasei
muncitoare. întregului popor polo
nez. precum si oamenilor muncii din
țările socialiste și din întreaga lume,
luptătorilor pentru pace, libertate și
progres social de pe toate continen
tele.
A urmat apoi demonstrația oame
nilor muncii din Varșovia. în frun
tea coloarielor de manifestanti au
pășit Wojciech Jaruzelski, ceilalți
conducători de partid și de stat.

PRAGA (Agerpres). — Sărbăto
rirea Zilei de 1 Mai s-a desfășurat
in Cehoslovacia sub semnul hotăririi de a transpune în viată obiec
tivele stabilite de Congresul al
XVII-lea al Partidului Comunist
din Cehoslovacia. La demonstrația
oamenilor muncii din capitala tării
au fost prezenți Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C.C.,
președintele Republicii Socialiste
Cehoslovace, alți conducători de
partid și de stat.
In alocuțiunea rostită, Gustav
Husak a evidențiat succesele dobindite de poporul cehoslovac în anii
care au trecut de la eliberarea
tării, hotărirea oamenilor muncii și
a întregii națiuni de a înfăptui sar
cinile trasate de cel de-al XVII-lea
Congres al partidului.
PARIS (Agerpres). — La apelul
Partidului Comunist Francez și Con
federației Generale a Muncii, la
Paris a avut loc o amplă manifesta
ție de masă cu prilejul zilei de 1 Mai.
Coloanele de manifestant! au stră
bătut principalele artere ale capita
lei franceze, demonstrind hotărirea
clasei muncitoare de a acționa in
apărarea drepturilor
sale, pentru
întărirea prieteniei și păcii între
popoare.
LUANDA (Agerpres). — împodo
bită sărbătorește, capitala Republicii
Populare Angola — Luanda — a
găzduit demonstrația centrală a oa
menilor muncii, reprezentanților for
țelor armate de eliberare, altor ca
tegorii de muncitori și țărani, pri
lejuită de marcarea zilei de 1 Mai.
în tribuna centrală se aflau Eduardo
dos Santos, președintele M.P.L.A. —
Partidul Muncii și al Republicii
Populare Angola. alți conducători
ai partidului și guvernului. Coloane
le de manifestanti și-au exprimat ho
tărirea de a face din anul 1986 —
anul apărării revoluției populare, de
solidaritate cu cei ce muncesc de pe
continentul african și din întreaga
lume. S-a reafirmat solidaritatea de
plină cu lupta popoarelor din Africa
de Sud și din Namibia Împotriva
apartheidului și discriminării rasia
le. pentru libertate și independentă
națională.

CIUDAD DE MEXICO (Agerpres).
— In Mexic, ziua de 1 Mai a fost
sărbătorită prin defilarea oamenilor
muncii si mitingul pentru pace din
„Piața Constituției" si. respectiv.
„Monumentul Revoluției Mexicane"
din Ciudad de Mexico — transmite
agenția Prensa Latina. Fidel Velaz
quez. lider al Confederației Oameni
lor Muncii din Mexic, a evidențiat,
în discursul rostit cu acest prilej,
unitatea de acțiune a membrilor con
federației in lupta pentru o viață
mai bună, pentru soluționarea tutu
ror problemelor cu care este confrun
tată tara in prezent.
DAMASC (Agerpres). — Ziua
de 1 Mai a fost marcată in Siria
printr-o amplă demonstrație care a
avut loc in orașul-port Lattakia.
Zeci de mii de persoane venite din
toate colțurile țării și-au exprimat
hotărirea de a intări unitatea de
acțiune împotriva imperialismului,
pentru soluționarea situației din
Orientul Mijlociu.
La mitingul organizat cu acest
prilej, vicepreședintele Siriei. Zouheir Masharka. a condamnat acțiu
nea agresivă a S.U.A. împotriva
Jamahirlei Libiene și a cerut Israe
lului să pună capăt politicii de asu
prire a populației din teritoriile
arabe ocupate.

BEIJING (Agerpres). — în cinstea
zilei de 1 Mai. la Beijing a fost or
ganizată o adunare festivă, la care
au luat parte Hu Yaobang. secretar
general al C.C. al P.C. .Chinez, pre
cum și alti conducători de partid și
de stat chinezi. A luat cuvintul Hu
Qili, secretar al C.C. al P.C. Chinez,
membru al Biroului Politic.
Oameni ai muncii din Beijing au
participat la Palatul Culturii și in
Parcul Zhongshan. ca și in alte locuri
de agrement, la o serie de activități
cultural-artistice. La manifestări au
fost prezenți conducători de partid
și de stat, oaspeți de peste hotare,
împreună cu fruntași în muncă din
diferite sectoare economice.

BERLIN (Agerpres). — Cu pri
lejul zilei de 1 Mai, la Berlin a
avut loc demonstrația oamenilor
muncii. în tribuna oficială se aflau
Erich Honecker, secretar general al
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane,
alți conducători de partid și de stat
din R.D.G. Cu această ocazie a
rostit o cuvîntare Harry Tisch,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.S.U.G., președintele Consiliului
Central al Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane.
HAVANA (Agerpres). — Zeci de
mii de oameni ai muncii au parti
cipat la demonstrația sărbătorească
de 1 Mai care s-a desfășurat la
Havana. în primele rinduri ale co
loanelor de manifestanti s-au aflat
Fidel Castro, prim-secretar a C.C. al
P.C.C., președintele Consiliului de
Stat și al Consiliului de Miniștri ale
Republicii Cuba, alți conducători de
partid și de stat cubanezi. Au fost,
de asemenea, prezenți reprezentanți
din toate provinciile tării.
Cu acest prilej. Fidel Castro a
rostit o cuvîntare.

TIRANA (Agerpres). — Ziua de
1 Mai a fost marcată la Tirana prin
tr-o demonstrație a oamenilor mun
cii la care au participat mii de lo
cuitori ai capitalei albaneze. In tri
buna oficială se aflau Ramiz Alia,
prim-secretar al C.C. al Partidului
Muncii din Albania, președinte al
Prezidiului Adunării Populare a
R.P.S. Albania, alți conducători de
partid și de stat albanezi. Cu această
ocazie, a rostit o cuvîntare Simon
Ștefani, membru al Biroului Politic
al C.C. al Partidului Muncii din Al
bania.

BONN (Agerpres). — Zeci de mii
de oameni ai muncii din R.F. Ger
mania au luat parte în diferite loca
lități ale tării la marșuri și adunări
în cinstea zilei de 1 Mai: Lideri ai
unor uniuni sindicale s-au pronunțat
pentru abordarea cu eficientă si se
riozitate a problemei șomajului care
afectează peste trei milioane de oa
meni.

BELGRAD (Agerpres). — Iugo
slavia se pronunță în continuare
pentru reglementarea conflictelor pe
cale pașnică și se va opune tuturor
formelor de dominație și presiuni in
relațiile internaționale, avind in ve
dere preocuparea permanentă a ome
nirii pentru menținerea păcii, liber
tății, egalității și independenței, se
arată in proclamația dată publicității
de organizațiile social-politice iugo
slave cu prilejul zilei de 1 Mai, re
levă agenția Taniug.
După: ce menționează că actualul
secol a fost marcat de lupta clasei
muncitoare și a tuturor celor exploa
tați pentru libertate, egalitate și dem
nitate umană, proclamația subliniază
însemnătatea eforturilor pentru a se
realiza o dezvoltare mai accelerată și
mai stabilă in Iugoslavia.
BUDAPESTA (Agerpres). — Cu
prilejul zilei de 1 Mai, in capitala
R. P. Ungare a avut loc demonstra
ția oamenilor muncii din unitățile
economice și cultural-știintifice . ale
Budapestei. Agenția M.T.I. relatea
ză că in tribuna oficială au fost
prezenți Jănos Kâdâr. secretar ge
neral al P.M.S.U.. alti conducători
de partid si de stat. Participantii la
demonstrație purtau pancarte cu lo
zinci chemind la transpunerea în
viată a hotăririlor celui de-al XIIIlea Congres al partidului, la obține
rea de noi succese in construcția so
cialistă.
ULAN BATOR (Agerpres). — La
Ulan Bator a avut loc un mare mi
ting consacrat sărbătoririi zilei de
1 Mai. După cum relatează agenția
TASS, în alocuțiunile rostite la mi
ting vorbitorii au subliniat că in acest an marea sărbătoare muncito
rească se desfășoară sub semnul
luptei pentru pace și dezarmare.

HANOI (Agerpres). — La Hanoi
s-a desfășurat un miting dedicat zi
lei de 1 Mai și celei de-a 11-a ani
versări a eliberării Vietnamului de
sud (30 aprilie) — informează agen
ția V.N.A.
Au luat parte Truong Chinh, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al P.C.
din Vietnam, președintele Consiliu
lui de Stat al R.S. Vietnam, alti con
ducători de partid si de stat.
MADRID (Agerpres). — Peste
30 000 de muncitori madrileni au
participat la un marș de 1 Mai in
centrul capitalei spaniole, organizat
de centrala sindicală Comisiile Mun
citorești. Participantii au atras aten
ția asupra gravității problemei șo
majului, care afectează circa 21 la
sută din forța de muncă a tării. Dar
și mai grav, relevă agenția Associa
ted Press, jumătate dintre tinerii sub
25 de ani nu au un loc de muncă în
Spania. Demonstrații ale oamenilor
muncii au avut loc, de asemenea, la
Barcelona, Valencia, Bilbao. Sevilla,
Malaga, Zaragoza și în alte orașe.

VIENA (Agerpres). — La demon
strațiile de 1 Mai, organizate de
Partidul Comunist din Austria, au
participat zeci de mii de locuitori ai
țării. Demonstrații prilejuite de mar
carea sărbătorii internaționale a ce
lor ce muncesc au avut loc la Viena,
Gratz. Linz. Salzburg si în alte orașe
austriece. Coloanele de manifestanti
purtau pancarte și lozinci in spriji
nul păcii. împotriva pericolului unui
război nuclear., pentru prevenirea
militarizării scatiului cosmic și în
cetarea experiențelor cu arma nu
cleară. Comuniștii austrieci s-au
pronunțat, totodată. împotriva șoma
jului și pentru apărarea sectorului
de stat al economiei.

MANAGUA (Agerpres). — Cu
prilejul zilei de 1 Mai, la Managua
a avut loc o demonstrație a oame
nilor muncii, la care au participat
zeci de mii de persoane. La mitingul
care a avut loc cu acest' prilej intr-una din piețele centrale ale capi
talei Republicii Nicaragua, a luat
cuvintul președintele țării, Daniel
Ortega. El a cerut populației să-și
întărească unitatea de acțiune în di
recția apărării țării, a luptei împo
triva forțelor contrarevoluționare nicaraguane, și să depună toate efor
turile pentru depășirea actualelor di
ficultăți cu care este confruntată eco
nomia națională.

TOKIO (Agerpres). — Ziua de 1
Mai a fost marcată în Japonia prin
mitinguri, adunări și demonstrații
ale oamenilor muncii, la care au
participat milioane ■ de persoane. Pe
pancartele purtate de participantii
la demonstrații se puteau citi lozinci
în favoarea păcii si dezarmării.'pen
tru alocarea fondurilor devenite dis
ponibile prin reducerea cheltuielilor
militare în folosul dezvoltării asis
tentei sociale și a învătămintului.

WASHINGTON (Agerpres). — Cu
prilejul zilei de 1 Mai, în orașul
New York a avut loc o demonstrație
a oamenilor muncii. A luat cuvintul
Gus Hali, secretar general al P.C.
din S.U.A., care a relevat necesita
tea intensificării luptei clasei mun
citoare americane pentru apărarea
drepturilor ei la viață și muncă. El
a subliniat importanța acțiunilor
clasei muncitoare in direcția reali
zării dezarmării și eliminării peri
colului unui conflict nuclear și a
chemat clasa muncitoare americană
să ia parte activă la lupta pen-tru
pace, pentru destinderea încordării
internaționale.

MAPUTO (Agerpres). — Ziua de
1 Mai a fost’ marcată în Republica
Populară Mozambic prin
marșuri
sărbătorești ce au fost organizate in
capitala tării — Maputo — și în alte
localități mozambicane. Participantii
— reprezentanți ai muncitorimii si
intelectualității — și-au reafirmat
hotărirea de a acționa pentru înfăp
tuirea sarcinilor de dezvoltare eco
nomică și socială a tării.

SANTIAGO DE CHILE (Ager
pres). — Peste 1 300 de persoane au
fost arestate la Santiago de Chile,
în cadrul unei operațiuni combinate
a politiei si armatei. în încercarea de
a opri desfășurarea unei demonstra
ții inițiate de forțele democratice,
progresiste, cu prilejul zilei de 1 Mai.
dar care a fost interzisă de regimul
generalului Pinochet. între manifes
tanti și forțele polițienești au avut
loc puternice ciocniri. De asemenea.
— transmit agențiile internaționale
de presă — formațiuni ale politiei si
armatei au. pătruns in cartierul mun
citoresc Santa Julia din Santiago de
Chile, făcind percheziții și brutalizind populația.
ADDIS ABEBA (Agerpres). — So
lidaritatea cu toate forțele iubitoa
re de pace, democrație și socialism
a fost exprimată de participantii la
mitingul de 1 Mai, organizat in ca
pitala Etiopiei .— Addis Abeba. în
această zi de sărbătoare pentru toți
cei care muncesc, ne reafirmăm spri
jinul cu lupta popoarelor din Afri
ca. Asia, America Latină și de pe
toate continentele pentru pace și
securitate internațională — a decla
rat Mengistu Haile Mariam, secre
tar general al C.C. al Partidului
Muncitorilor din Etiopia, președin
tele Consiliului Militar Administra
tiv Provizoriu, luind cuvintul la mi
ting. Țara noastră, a subliniat con
ducătorul etiopian, se află în pra
gul edificării unei societăți a mun
citorilor și țăranilor. Pentru prima
oară în istoria sa, întreaga putere
a fost preluată de cei ce muncesc,
a subliniat vorbitorul.

RANGOON (Agerpres). — Pre
ședintele partidului Programul So
cialist Birmanez. de guvernămînt.
U Ne Win. a chemat, intr-un mesaj
cu prilejul zilei de 1 Mai, muncitorii
din întreprinderile de stat să ia par
te activă la eforturile pentru înde
plinirea cu succes a planului eco
nomic pe 1986—1987. în mesaj se
subliniază necesitatea ca muncitorii
să întreprindă măsurile ce se im
pun pentru buna întreținere si reno
varea unităților economice producă
toare, îmbunătățirea calității bunu
rilor realizate, sporirea producției si
eliminarea completă a risipei.
HARARE (Agerpres). — Sub che
marea de a accelera progresul eco
nomic și social al țării, de a întări
unitatea națională și de a crea o
bază trainică pentru trecerea spre
edificarea unei societăți socialiste au
intimpinat locuitorii Republicii Zim
babwe ziua de 1 Mai. în întreaga
țară au fost organizate mitinguri și
manifestații de masă în sprijinul
partidului de guvernămint — Uniu
nea Națională Africană Zimbabwe
(Z.A.N.U.), de solidaritate cu lupta
forțelor progresiste de pe întreaga
planetă pentru întărirea păcii în în
treaga lume.
La mitingul central care a avut
loc pe stadionul din capitala țării
— Harare — a luat cuvintul pri
mul ministru, Robert Mugabe.

LAGOS (Agerpres) — Cu drapele
și ghirlande au fost împodobite pie
țele centrale și stadioanele din Lagos
și toate celelalte 19 capitale ale sta
telor federale nigeriene cu prilejul
zilei de 1 Mal. Pentru a cincea oară,
oamenii muncii din acest mare stat
african au marcat ziua de 1 Mai ca
sărbătoare de stat. în cadrul mitingu
rilor și manifestațiilor organizate la
Lagos și în alte centre din țară, par
ticipantii și-au afirmat hotărirea de
a milita pentru pace, pentru apă
rarea dreptului la muncă, la echitate
socială.

Lucrările Conferinței regionale F.A.O.
pentru Europa
ANKARA 2 (Agerpres). — M. Mitrică transmite : La Istanbul au luat
sfirșit lucrările celei de-a 15-a se
siuni a Conferinței regionale pen
tru Europa a F.A.O., la care au luat
parte delegații din cele 29 de țâri
membre, intre care și România,
precum și observatori din partea
O.N.U., U.N.E.S.C.O., Băncii Mon
diale și a altor organisme interna
ționale și regionale.
în dezbateri a fost scos in evi
dență faptul că, in prezent, in lume
se menține discrepanța, 'cu efecte
deosebit de negative, intre uriașele
cheltuieli pentru înarmare, mereu
crescinde, și starea de înapoiere
a țărilor sărace ale lumii, afectate
de foamete. în același context, s-a
subliniat necesitatea ca țările care
dispun de un potențial economic
ridicat să contribuie in mai mare
măsură la transferul de resurse teh
nologice și financiare către țările in
curs de dezvoltare, confruntate la
ora actuală cu grave probleme eco
nomice, in general, și alimentare, în
special.
Delegația română a luat, prfrte
activă la lucrări, expunînd poziția
țării noastre față de problemele de
pe ordinea de zi și prezentind pro
puneri și sugestii, primite cu inte

res, privind activitatea viitoare a
F.A.O. in zona europeană.
După adoptarea documentelor fi
nale, participantii au decis ca vii
toarea reuniune a organizației re
gionale a F.A.O. pentru Europa să
aibă loc la Varșovia, in 1988.
★
Sub auspiciile Asociației pentru
cercetări in domeniul sistemului ali
mentar al țărilor in curs de dezvol
tare. la Roma a avut loc o reuniune
cu participarea unor experți și a re
prezentanților programelor guverna
mentale din diferite țări ale Africii,
Asiei și Europei occidentale, care au
analizat o serie de aspecte privind
agricultura statelor în curs de dez
voltare, cu precădere africane.
Participantii la reuniunea de la
Roma au adoptat o serie de reco
mandări în ce privește strategia vii
toare in domeniile securității ali
mentare și, legat de aceasta, a me
diului ambiant. în context, a fost
evidențiată necesitatea formării de
cadre tehnice și a creării de locuri
de muncă pentru tineri, cu atît mai
mult cu cit. potrivit estimărilor spe
cialiștilor, în anul 2000 un sfert din
populația africană va fi constituită
din tineri între 15 și 30 de ani, no
tează agenția A.N.S.A.

Evoluții în problema cipriotă
NEW YORK 2 (Agerpres). — Referindu-se la noile propuneri ale se
cretarului general al O.N.U., Javier
Perez de Cuellar, pentru soluționa
rea problemei cipriote, A. Christophides, trimis special al șefului sta
tului cipriot la Națiunile Unite, a
declarat, la New York, că președin
tele Kyprianou cere, cu prioritate,
retragerea forțelor străine din țară,
garanții internaționale privind vii
torul constituțional al Ciprului, li

bertatea pentru toți ciprioții de a se
deplasa în insulă și de a-și alege
oriunde doresc locul de reședință.
Aceste chestiuni trebuie să fie solu
ționate, în prealabil, fie în Cadru!
unei conferințe internaționale, fie in
cel al unei reuniuni la care să parti
cipe liderii celor două comunități ci
priote și care să se desfășoare sub
egida O.N.U., a declarat Christophides.

Condamnare a politicii represive promovate
de regimul rasist sud-african
DAR ES SALAAM 1 (Agerpres). —
Președintele Congresului Național
African din Republica Sud-Africană,
Oliver Tambo. a calificat așa-zisele
reforme anunțate de regimul rasist
de la Pretoria drept manevre me
nite să înșele opinia publică interna
țională. El a spus că președintele
sud-african. Pieter Botha. Încearcă
să-și confecționeze o fațadă refor
mistă. fără a întreprinde însă nici
o schimbare a naturii apartheidului.
Oliver Tambo a reamintit că. po
trivit experienței, declarațiile lui
Pieter Botha diferă total de practi
cile regimului pe care îl prezidează.
Pe de altă parte, el a subliniat că
populația de culoare majoritară din
R.S.A. este hotărîtă să riposteze prin
Juptă represiunii tot mai violente
din partea autorităților rasiste.

PRETORIA 1 (Agerpres). — Fron
tul Democratic Unit (U.D.F.), care
grupează mai multe sute de organi
zații antiapartheid, a adresat o che
mare către toate militantele de cu
loare împotriva politicii rasiste să
participe la un marș spre capitala
țării, Pretoria. U.D.F. a cerut celor

4,8 milioane de sud-africani albi să
se alăture acestei acțiuni a popu
lației de culoare pentru a se realiza
un climat de pace în tară prin eli
minarea legilor si politicii rasiste,
informează agenția APS.
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres).
— în această primăvară. Asociația
actorilor britanici a recomandat
membrilor săi să nu apară pe sce
nele teatrelor din Africa de Sud și
să nu permită ca filmele sau discu
rile lor să fie distribuite ori vindute
în această tară.
Comitetul special al O.N.U. împo
triva apartheidului a salutat aceas
tă inițiativă și o consideră drept o
invitație adresată si altor artiști de
a se alătura boicotului cultural îm
potriva regimului minoritar rasist de
la Pretoria, pentru a-1 determina să
renunțe la practicile Inumane de
discriminare rasială. Comitetul sub
liniază că este de cea mai mare im
portanță ca in această etapă întrea
ga comunitate internațională să ia
atitudine si să exercite presiuni in
direcția abolirii anacronicului re
gim de apartheid.

In sprijinul soluționării pașnice a situației conllictuale
din America Centrală
CIUDAD DE GUATEMALA 2
(Agerpres). — Reprezentanții state
lor membre ale ..Grupului de la Contadora" — Columbia, Mexic. Panama
și Venezuela — s-au pronunțat pen
tru continuarea eforturilor de pace
in America Centrală și soluționarea
stării conflictuale din regiune exclu
siv pe căi politice, prin negocieri
— transmite agenția T.A.S.S., citind
un document adoptat, la Ciudad de
Guatemala, cu prilejul primirii, de
către ministrul de externe guatema
lez, a ambasadorilor columbian,
mexican, panamez și venezuelean.
Documentul menționează că țările
membi’e ale „Grupului de Ia Contadora" sprijină inițiativa președinte
lui Guatemalei, Vinicio Cerezo, pri
vind organizarea. Ia sfirșitul lunii,
la Ciudad de Guatemala, a unei con
ferințe la nivel înalt a țărilor din
America Centrală, și apreciază drept
pozitive eforturile întreprinse de
Guatemala in direcția soluționării
stării conflictuale din regiune numai
pe căi pașnice, prin tratative.
PHENIAN (Agerpres). — Purtăto
rul de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R.P.D. Coreene
a dat publicității o declarație în care
se arată că Statele Unite trebuie să
înceteze pentru totdeauna toate ac
țiunile agresive împotriva revoluției
nicâraguane.' să pună'capăt sprijinu
lui militar către contrarevoluționarii
din Nicaragua, să răspundă inițiati

velor de pace ale guvernului nicaraguan în vederea diminuării tensiunii
și stabilizării situației din America
Centrală si regiunea Caraibilor. Gu
vernul și poporul R.P.D. Coreene se
vor situa ferm si în viitor de partea
poporului nicaraguan. se spune în
declarație.

WASHINGTON 2 (Agerpres). —
Administrația S.U.A. a înregistrat
un nou eșec în. tentativa de a ob
ține fonduri in valoare de 100 mi
lioane dolari, destinate forțelor con
trarevoluționare nicaraguane. După
cum transmite agenția France Presse,
republicanii din Camera , Reprezen
tanților, cu majoritate democrată,
au eșuat în încercarea de a supune
la un nou vot proiectul de lege în
acest sens, in cursul lunii mai. Con
gresul urmează să se pronunțe ast
fel asupra proiectului respectiv la
mijlocul lunii iunie.
Camera Reprezentanților a respins
acordarea acestui sprijin — dintre
care 70 milioane dolari cu titlu mi
litar — prima dată în luna martie,
iar Senatul, dominat de republicani,
a adoptat o versiune modificată a
proiectului avansat de Casa Albă.
Aminarea. pentru luna iunie, a vo
tului — notează agenția citată —
oferă, un răgaz țărilor Grupului de la
Contadora să concretizeze, printr-un
acord, eforturile de pace în America
Centrală unde, in mai. sint prevăzute
o serie de reuniuni pe această temă.

Convorbiri Ia nivel înalt iugoslavo-sirîene
BELGRAD 2 (Agerpres). — Cea
de-a VIII-a Conferință la nivel inalt
a statelor nealiniate, ce va avea loc
în luna septembrie la Harare, are o
importantă deosebită pentru afir
marea politicii de nealiniere și a
rolului țărilor nealiniate ca factor
major în solutionarea problemelor
lumii contemporane — se sublinia
ză in comunicatul comun dat publi
cității la încheierea vizitei întreprin
se in Iugoslavia de președintele Si-

riei, Hafez Al-Assad, și a convorbi
rilor avute cu președintele Prezidiu
lui R.S.F.I., Radovan Vlaikovîci.
Dună cum menționează agenția
Taniug. documentul arată că cele
două țări se pronunță pentru găsi
rea unei soluții trainice și globale
in nroblema Orientului Mijlociu.
Totodată, se subliniază că politica de
forță Și intervenție militară nu poa
te constitui un mijloc de reglemen
tare a problemelor litigioase.

O gravă anomalie a contemporaneității

Pentru înarmărî, sume de 35 de ori mai mari
decît ajutorul pentru dezvoltare!
STOCKHOLM 2 (Agerpres). —Da
tele furnizate de Institutul interna
țional de cercetări în problemele pă
cii din Stockholm (S.I.P.R.I.) evi
dențiază. între altele, că în cursul
anului trecut sumele destinate înar
mărilor au fost de peste 35 de ori
mai mari decît ajutorul oficial pen
tru dezvoltare. De menționat că in
1980 cheltuielile militare la scară
mondială depășeau de circa 23 de ori

ajutorul acordat oficial pentru dez
voltare.
Această creștere fabuloasă a chel
tuielilor pentru înarmare s-a produs,
deci. în numai cinci ani. timp in
care s-au diminuat tot mai mult —
în valori absolute — cifrele consa
crate luptei împotriva sărăciei, foa
metei, malnutritiei. eradicării dife
ritelor maladii, .care fac ravagii in
anumite zone ale planetei noastre.

Noi accente in disputa comercială japono-americană
în preajma întîlnirii Ia nivel înalt a principalelor

Peste 16 milioane de șomeri
în țările Pieței comune
BRUXELLES (Agerpres). — Nu
mărul șomerilor recenzați oficial in
cele 12 țări membre ale Pieței co
mune la sfirșitul lunii martie a aces
tui an a fost de 16,4 milioane — in
formează agenția A.N.S.A., precizînd
că, față de februarie, in Italia, Por
tugalia, Franța, Marea Britanie și

Irlanda s-au înregistrat creșteri ale
șomajului.
Referindu-se la Italia, agenția re
levă că, la 31 martie, numărul celor
aflati in căutarea unui loc de muncă
a fost de 3 241 000. Din totalul șome
rilor. 1 690 000 erau bărbați, iar
1 551 000 femei.

Noi ciocniri în Liban
BEIRUT 2 (Agerpres). — La Bei
rut situația s-a menținut încordată
în cursul zilei de vineri. în zona li
niei de demarcație dintre sectoarele
de est și de vest ale capitalei liba
neze au avut loc. ciocniri între mili
țiile rivale. informează agenția
KUNA, citind surse ale securității
libaneze.
Pe de altă parte KUNA relevă că
în sudul tării. în ultimele 24 de ore.

s-au înregistrat incidente între luptă
torii libanezi din rezistentă și mili
tari ai asa-zisei „Armate a Libanu
lui de Sud" — creată si finanțată de
Israel. Totodată, se menționează că
forțele de ocupație israeliene au su
pus unor bombardamente de arti
lerie sate din sudul Libanului, ră
nind mai multe persoane si provocind importante pagube materiale.

șapte state occidentale industrializate
WASHINGTON 2 (Agerpres). —•
Peste 60 de personalități proemi
nente ale Partidului Democrat din
S.U.A. au adresat președintelui Ro
nald Reagan o scrisoare in care ii
cer să folosească prilejul oferit de
reuniunea economică la nivel inalt
de la Tokio a principalelor șapte
state
occidentale
industrializate
pentru a pune capăt declinului
competitivității Statelor Unite in
schimburile cu principalii săi par
teneri comerciali, informează agen
ția U.P.I. Preocupați de creșterea
deficitului balanței comerciale a ță
rii — care a atins 148,5 miliarde do
lari anul trecut — semnatarii scri
sorii cer ca președintele Reagan să
insiste, in special pe lingă Japonia,
să acționeze in direcția creșterii im
porturilor sale din Statele Unite.
Reuniunea — la care vor partici
pa șefii de state sau guverne din
S.U.A., Canada, Marea Britanie,
Franța, R.F. Germania, Italia și Ja
ponia — va avea loc în capitala ni
ponă, între 4 și 6 mai.

AGENȚIILE DE PRESA
W - pe scurt
LA NAȚIUNILE UNITE s-au în
cheiat dezbaterile in plen din ca
drul celei de-a 40-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. Majorita
tea vorbitorilor au subliniat nece
sitatea imperioasă de a pune capăt
politicii de presiuni asupra O.N.U.,
de a se lua măsuri active pentru
creșterea eficientei organizației ca
factor important al luptei pentru
pace, și securitate internațională,
pentru dezarmare, echitate econo
mică și socială.

CONFERINȚA LIGII ARABE. în
orașul marocan Fez s-au încheiat
lucrările Conferinței miniștrilor de
externe ai țărilor membre ale Ligii
Arabe. Miniștrii au hotărit să par
ticipe la o nouă reuniune, la o dată
ce urmează să fie fixată de secre
tarul general al Ligii Arabe, pentru
a lua in dezbatere probleme privind
convocarea viitoarei conferințe arabe la nivel inalt și ordinea de zi.
ALEGERI ANTICIPATE.
La
Bangkok a fost dat publicității un
decret al regelui Thailandei. Bhu
mibol Adulyadej, care anunță di
zolvarea parlamentului și organi
zarea de alegeri generale anticipate
la 27 iulie. Decizia a fost adoptată
de șeful statului, după consultări
cu primul ministru. Prern Tinsulanonda, in urma respingerii de că
tre parlament a unui controversat
proiect de lege financiară. După
cum s-a apreciat la Bangkok, această respingere echivalează cu un
vot de neîncredere in guvern.

SESIUNE E.C.O.S.O.C. în cursul
primei ședințe a actualei sesiuni a
Consiliului Economic și Social al
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.), în care au
fost aprobate ordinea de zi și pro
gramul de lucru, Consiliul a hotă
rit să analizeze proiectul de rezo
luție aprobat de Comisia O.N.U.
pentru companiile transnaționale
cu privire la activitatea acestor
firme in Africa de Sud și Namibia.
Pe de altă parte, ținînd seama de
preocupările O.N.U. legate de di
ficultățile financiare cu care se
confruntă, E.C.O.S.O.C. a hotărit
să reducă numărul ședințelor sale
din actuala sesiune.

LA TÎRGUL INTERNAȚIONAL
DE LA PARIS, deschis, vineri.
România participă cu un pavilion
în care este prezentată o gamă
largă de produse ale industriei
construcțiilor de mașini, electroteh
nice, chimice, industriei lemnului
și materialelor de construcții, in
dustriei ușoare și alimentare, pre
cum și ale cooperației meșteșugărești. Standul românesc a fost vizitat de Jacques Chirac, primul ministru al Franței, care a apreciat
varietatea și calitatea produselor
expuse și a urat succes întreprin
derilor participante din țara
noastră.

TOKIO 2 (Agerpres). — Guvernul
japonez a aprobat joi o serie de
măsuri economice menite să reducă
dependența de exporturi a econo
miei țării, să încurajeze importuri
le și cererea internă. Observatorii
de la Tokio remarcă faptul că acest
plan a fost anunțat cu numai trei
zile înainte de începerea reuniunii
la nivel înalt a principalelor șapte
țări occidentale industrializate și că,
de fapt, el răspunde mai degrabă
unor cerințe conjuncturale
decit
celor formulate în ultimul timp de
partenerii comerciali ai Japoniei
pentru reducerea enormului exce
dent nipon din schimburile bilate
rale. Planul urmează să fie discu
tat la sfirșitul săptăminii împreună
cu liderii celorlalte șase țări parti
cipante la reuniune.
Măsurile sint menite să încuraje
ze investițiile directe de capital
peste hotare, sporirea importurilor
de produse industriale (prin redu
cerea tarifelor), revizuirea legislalației muncii și sporirea accesului
produselor agricole externe pe piața
niponă etc.

vest de Calcutta), ca urmare a ex
ploziei unei conducte de gaze, in
formează agenția indiană P.T.I.
Incendiul a fost pus sub control.
Specialiștii, relevă P.T.I., afirmă că
nu există pericolul unor emanații
radioactive.

DECLARAȚIE. La Nicosia a fost
dată publicității Declarația C.C. al
Partidului Progresist al Oamenilor
Muncii din Cipru (A.K.E.L.) în le
gătură cu pregătirea congresului
partidului. Acest eveniment, se
spune in declarație, este un mo- '
ment însemnat in viata poporului
cipriot, va da un nou impuls luptei
sale pentru independentă si pro
gres social.
AMtNARE. Administrația Națio
nală pentru Aeronautică si Cerce
tarea Spațiului Cosmic (N.A.S.A.)
a anunțat aminarea cu cel puțin
24 de ore a lansării satelitului me
teorologic „Goes-G“, care urma să
fie plasat pe orbită de la Cape Ca
naveral. Agenția spațială america
nă a luat, această hotărire după ce
specialiștii au constatat o ușoară
scurgere de carburant la reactorul
rachetei de plasare pe orbită.
„Goes-G“ urma să înlocuiască un
alt satelit meteo, care s-a defectat
in urmă cu doi ani.

DEMISIA GUVERNULUI NOR
POZIȚIE. Noua Zeelandă a re
VEGIAN. Premierul norvegian, afirmat. într-o declarație oficială
Kaare Willoch, a prezentat, vi- dată publicității Ia Wellington, că
neri, demisia guvernului său nu își va revizui in nici un fel
regelui Olav
__
...
TRATAT ANTIDROG. Reprezen
al V-lea. Demihotărirea de a interzice accesul în
tanți din cinci state latino-americasia cabinetului minoritar al lui
porturile tării a navelor militare cu
Kaare Willoch, instalat în sepne — Peru. Bolivia. Columbia. Ve
arme nucleare la bord. în acest
sens, se arată în declarație, guver- ■ nezuela si Ecuador — au semnat
tembrie anul trecut, intervine după
respingerea de către Storting' (par - nul» "neozeelandez- a» elaborat un ' la Lima un tratat pentru cooperare
proiect de lege care urmează să
in lupta pentru combaterea produc
lamentul norvegian) a programu
fie adoptat de parlamentul tării.
ției si exportului de stupefiante.
lui său de măsuri economice.
GUVERNUL CUBANEZ a comu
SCHIMBURILE
COMERCIALE
ACCIDENT. La centrul de minicat creditorilor propunerea de a
ALE ȚARILOR A.E.L.S. (Asociația
crobiologie aplicată din Port.on
suspenda pe timp de trei luni, cu
Europeană a Liberului Schimb) —
Down (sudul Angliei) s-a declan
începere de la. 5 mai. rambursarea
Austria, Finlanda, Suedia, Norve
datoriei sale externe scadente,
șat un incendiu, dar nu există pe
gia, Islanda și Elveția — au înre
pentru a putea găsi, împreună cu
ricol de contaminare pentru popu
gistrat o creștere de 6 la sută in
aceștia, „o formulă reciproc accep
lație, deoarece accidentul nu a
cursul anului trecut, potrivit unui
tabilă
de
negociere".
afectat secția de cercetări in do
raport oficial dat publicității Ia
meniul armelor bacteriologice — a
Geneva. Valoarea exporturilor aUN INCENDIU a fost provocat
anunțat un purtător de cuvint al la uzina de producere a apei grele
cestor state a fost de 108,7 miliar
Ministerului Sănătății din Londra.
de la Talchar (India, 550 km sudde dolari.
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