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într-o atmosferă d e puternică unitate îia jurul partidului,
al secretarului său general, în prezența tovarășului
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

ieri a avut loc in Capitală

ADUNAREA FESTIVĂ 
CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului au participat, joi după- 
amiază, la adunarea festivă organizată de Comitetul mu
nicipal București al P.C.R. cu prilejul sărbătoririi zilei de 
1 Mai, Ziua internațională a oamenilor muncii.

Adunarea oamenilor muncii din 
Capitală s-a constituit intr-un 
fierbinte și înălțător omagiu adus 
de întreaga națiune, cu prilejul 
măreței sărbători de la 1 Mai, e- 
roicuiui nostru partid comunist, con
tinuatorul glorioaselor tradiții pa

triotice și revoluționare ale clasei 
muncitoare, ale maselor largi popu
lare, care, incă de la făurirea sa, 
a slujit cu devotament idealurile 
supreme ale poporului, idealurile 
libertății și dreptății sociale, in
dependenței și unității naționale.

cauza socialismului și comunis
mului.

în același timp, au fost reafir
mate vibrant sentimentele de ne
țărmurită dragoste și recunoștință, 
de aleasă prețuire pe care toți ce
tățenii țării le poartă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru istorice
le realizări obținute in toate do
meniile de activitate în anii lu
minoși de cînd se află în fruntea 
partidului și statului, pentru "stră
lucita sa activitate revoluționară 
pusă, cu abnegație și dăruire, în 
slujba dezvoltării multilaterale 
a patriei, ridicării nivelului de trai 
material și spiritual al poporului,

afirmării tot mal puternice a 
României socialiste pe arena mon
dială, ea o țară liberă, demnă și 
înfloritoare.

Aceste profunde simțăminte au 
fost exprimate, direct și cald, de 
miile de bucureșteni aflați in 
Parcul tineretului, de-a lungul 
principalei alei ce duce spre Pa
latul sporturilor și culturii, unde 
a avut loc adunarea festivă. Cei 
prezenți au aclamat cu înflăcăra
re pentru partid și secretarul său 
general, pentru patria socialistă,

(Continuare în pag. a III-a)

Sub flamurile sărbătorii muncii
Intîiul de Mai și-a aprins flo

rile de meri în pridvoarele țârii, 
grădina patriei Iși leagănă uriașul 
ei buchet. Semn de celebrare a 
muncii. Cult în mare cinste la ro
mâni, prilej de a-i omagia astfel 
pe slujitorii lui - muncitori, țărani, 
intelectuali - făurari, prin muncă, 
de nouă și mare istorie a Româ
niei, într-un timp generos creației 
materiale și spirituale. Timp al fap
tei, cu dreaptă prețuire, trăit din 
plin, vibrant, cînd eroicei munci 
creatoare i se dau de fiecare dată 
rangurile ei de demnitate...

Sărbătorescul florar se petrece în 
orizontul împlinirilor noastre din a- 
cest an, al reperelor de înalte aspi
rații pe care ni le propunem în 
întîmpinarea Conferinței Naționale 
a Partidului Comunist Român, al 
jubileului sfertului de veac de la 
încheierea cooperativizării, al ani
versării celor patru decenii de la 
întemeierea Republicii.

lată, așadar, că și acest întii de 
Mai, pe care muncitorii din Româ
nia l-au transformat în sărbătoarea 
maselor largi, este așezat sub aura 
unor luminoase și fundamentale e- 
venimente din viața țării. Așa cum 
de altfel a fost dintotdeauna 1 Mai 
la noi : nu doar o dată festivă, 
scrisă cu roșu în calendar, ci un 
prilej de a cataliza energiile, de 
a sărbători lupta și munca noas
tră, încrederea într-un viitor bun, noi 
și mărețe împliniri „sub cerul dul- 
cei primăveri". Sub un asemenea 
cer de Armindeni, în rău prevesti
torul an 1939, Partidul Comunist 
Rqmân, muncitorimea română ridi
ca in linia întii a luptei proletare, 
revoluționare, doi tineri de o ar
dentă neobișnuită în crezul comu
nist : tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
(Petrescu).

Mîndria marilor bătălii de clasă 
ciștigate cu luptă și jertfă...

Mîndria operei pe care o durăm 
în istorie, pentru prezent și viitor.

Sint însemne strălucitoare pe 
steagurile noastre fluturînd in a- 
dierea de Mai. Cauza libertății și 
dreptății a învins. îngemănate cu 
istoria, biografiile de muncă ale 
milioanelor de oameni convertesc 
clipa în durată. Sîntem o țară a 
muncii libere, ne făurim liberi des
tinul nostru comunist. Ca semn de 
recunoaștere așezăm la temeliile 
operei opera omului nou, care 
iși dovedește vrednicia cu brațele 
și cu mintea, stăpîn pe vrerea lui, 
pe munca lui. Toate victoriile în 
construcția socialisțp, toate progra
mele cristalizate în stratetjia. dez
voltării cuprinsă în documentele 
Congresului al Xlll-lea al partidu
lui, în operd teoretică și practică 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
au drept temelie ideea muncii 
unite.

Ideea muncii unite a tuturor fii
lor patriei, pentru continua înflori
re a patriei - Republica Socialistă 
România. Unitatea fiind realitate 
luminoasă, flacăra permanentă, 
călăuzitoare a luptei și solidarită
ții muncitorești.

Numai astfel, prin luptă și mun
că așezate sub semnul unității, 
poporul român și-a ciștigat liber
tatea, dreptul la demnitate, la afir
marea potențialului său construc
tiv pe măsura altitudinii aspira
țiilor sale. Conștiința unității revo-

Desen de GH. CALARAȘU

luționare a întregii națiuni în jurul 
partidului a condus la crearea 
unei industrii de peste o sută de 
ori mai puternică decit în anul pri
mului 1 Mai liber, a unei agricul
turi cu recoltele cele mai mari din 
istoria țării, a unei culturi înflori
toare, cu glas distinct in cultura 
lumii. Umăr la umăr, mină munci
toare prinsă puternic de mină 
muncitoare, înfăptuim programele 
devenirii noastre comuniste, fieca
re Zi-ntîi de Mai aflîndu-ne mai 
puternici, mai hotăriți pe drumul 
făuririi civilizației socialiste. Știm, 
mai sînt multe bătălii de dat, de 
ciștigat, multe obstacole de învins, 
dar nimic nu ne poate clinti din 
convingerea că sub arcul luminoa
sei edificări socialiste, credincioși 
idealului comunist, vom cîștiga 
toate aceste bătălii.

Ziua solidarității internaționale a 
tuturor celor ce muncesc o cinstim 
cu voința și faptele noastre consa
crate edificării socialiste, libertății 
și demnității oamenilor muncii din 
întreaga lume. Glasul României, 
al strălucitului ei conducător se

bucură de o largă apreciere pe 
toate meridianele globului tocmai 
pentru că el răsună cu putere, 
consecvent, în numele idealurilor 
fundamentale ale popoarelor - 
libertate, progres, pace. Sînt em
blemele de cuget și de voință ale 
poporului român, răsfringerile sale 
de inimă și de conștiință.

Avem un popor erou, statornia 
de. milenii în vatra sa din spațiul 
carpato-danubiano-pontic, înnobi- 
lindu-l prin jertfa și strădania sa 
și, în egală măsură, prin geniul său 
constructiv. Avem un partid erou, 
vizionar, care și-a afirmat tăria în 
anii grei ai luptei de eliberare 
națională și socială ; un partid 
erou care, în anii construcției so
cialiste, și-a afirmat și mai mult 
forța revoluționară. Avem un con
ducător erou, călit la flacăra luptei 
revoluționare, ctitorul epocii pe 
care cu mîndrie întregul popor o 
numește Epoca Nicolae Ceaușescu. 
Din aceste însuflețitoare realități 
izvorăsc certitudinile și aspirațiile 
noastre, sub flamurile roșii și trico
lore ale întâiului de Mai.

2 MAI-ZIUA TINERETULUI

TOVARĂȘULUI NKDUE ttNȘLSOI 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

In aceste momente de înaltă efervescență politică 
și aleasă emoție creatoare, prilejuite de sărbătoarea 
muncii și a Zilei tineretului din Republica Socialistă 
România, milioanele de tineri de pe întreg cuprinsul 
patriei, într-o deplină unitate de gind și faptă, dau 
glas celor mai alese sentimente de profundă stimă și 
nețărmurită recunoștință, de dragoste fierbinte și 
adîncă prețuire pe care le nutresc față de dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, strălucit conducător al națiunii 
noastre pe drumul luminos al socialismului și comu
nismului, simbol suprem de muncă și viață revolu
ționară, creatorul vizionar al întregii politici interne 
și externe a partidului și statului nostru, promotor 
neobosit al cauzei păcii, înțelegerii și colaborării intre 
popoare.

Adresăm, totodată, mult stimatei tovarășe 
Elena Ceaușescu, militant de seamă al partidului și 
statului nostru, om politic și savant de largă recu
noaștere internațională, cele mai alese sentimente de 
înaltă prețuire și respectuoasă considerație pentru 
excepționala contribuție adusă la înfăptuirea politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru, la 
progresul științei, învâțămintului' și culturii româ
nești, pentru grija cu care veghează la creșterea și 
educarea comunistă, revoluționară a tinerelor genera
ții, afirmarea dimensiunii umaniste a științei, pro
movarea nobilelor idealuri ale păcii, înțelegerii și 
cooperării internaționale.

Sărbătorirea Zilei tineretului din Republica Socia
listă România ne oferă nouă, tuturor tinerilor țării, un 
nou prilej de a vă adresa dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, din adîncul ini
milor noastre, cele mai fierbinți mulțumiri pentru 
minunatele condiții de muncă, viață și învățătură 
create, de afirmare plenară, in toate domeniile de 
activitate, pentru îndeplinirea celor mai cutezătoare 
idealuri și aspirații de prosperitate și progres.

Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asocia
țiilor Studenților Comuniști din România, întregul 
tineret al patriei vă raportează, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că, puternic mobilizați de 
înflăcăratele îndemnuri și vibrantele chemări adre
sate tineretului de la înalta tribună a adunării 
solemne consacrate aniversării organizației noastre,

însuflețiți de minunatele perspective de dezvoltare a 
tării, acționează cu pasiune și dăruire revoluționară 
pentru înfăptuirea istoricelor hotărîri ale Congresului 
al XIII-lea al partidului, a orientărilor și indicațiilor 
dumneavoastră, în vederea creșterii contribuției ti
nerei generații la grandioasa operă de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

îndemnurile pe care ni le-ați adresat și cu acest 
prilej, aureolate de flacăra nestinsă a spiritului revo
luționar, de suprema răspundere pentru prezentul și 
viitorul patriei, constituie pentru noi un permanent 
imbold de a nu precupeți nici un efort, astfel incit în 
uzine și pe ogoare, pe marile șantiere ale muncii pen
tru țară, în școli și facultăți, pretutindeni acolo unde 
pulsează mintea și brațul tinereții, să întîmpinăm cu 
rezultate remarcabile Conferința Națională a partidu
lui. eveniment major din viața comuniștilor, a între
gului nostru popor.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, situîndu-ne cu dăruire și entu
ziasm in primele rînduri ale amplului proces de deve
nire a patriei, pe baza programului de participare a 
tinerei generații la realizarea, în anul 1987, prin 
muncă patriotică, a unor obiective de dezvoltare eco- 
nomico-socială a țării, s-au executat ample lucrări în 
sprijinul producției in industrie șl agricultură, în ce
lelalte domenii de activitate, de cercetare și proiec
tare, am acționat pentru însușirea și aplicarea în 
practică a celor mai noi cuceriri ale științei și tehni
cii contemporane, pentru continua perfecționare și 
integrare profesională a fiecărui tînăr, îndeplinind, în 
cinstea zilei de 2 Mai — Ziua tineretului din Repu
blica Socialistă România — 50 la sută din Planul anual 
de muncă patriotică al Uniunii Tineretului Comunist 
și Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din 
România.

Apropiata aniversare a făuririi Partidului Comunist 
Român, marile evenimente cu ample și profunde re
zonanțe istorice și politice din acest an din viața în
tregului nostru popor, a tinerilor săi — împlinirea a 
110 ani de la proclamarea independenței de stat a 
României, Conferința Națională a partidului și aniver-
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TINERETUL,
— prezentă activă, entuziastă 

în viata social-economica a patriei
„Doresc să subliniez, cu deplină satisfacție, că în toate marile realizări din anii construcției socialiste, tineretul, împreună cu întregul 

popor, a adus o contribuție de mare însemnătate în toate domeniile dezvoltării noastre economice și sociale. De la primele detașamente de 
muncă patriotică, de la Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu la Canalul Dunăre - Marea Neagră, la toate șantierele industriale, la dezvoltarea agri
culturii, industriei, științei, culturii, tineretul a fost prezent, a răspuns chemării partidului, și-a făcut datoria față de patrie, față de popor, față 
de cauza socialismului, demonstrînd că este ferm hotărît să contribuie la realizarea unei societăți moderne, înaintate, în care întregul popor, 
generațiile viitoare să ducă o viață liberă, demnă“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Un drept si o datorie: „Invătati, invătati si iar invătati!"

Imaginea de astăzi a țării, in permanentă în
noire și înflorire, nu - poate fi disociată de 
munca și fapta revoluționară a tinerei generații 
prezente în tot ceea ce, prin grija și sub con
ducerea înțeleaptă, clarvăzătoare a partidului, 
s-a înfăptuit și se înfăptuiește in România socia
listă. Munca pentru dezvoltarea și propășirea 
României socialiste constituie astăzi nu numai un 
drept fundamental asigurat de societatea noas
tră, de care tinerii se bucură în mod egal, ală
turi de toți cetățenii țării, indiferent de vîrstă, de 
sex și naționalitate, ci a devenit suprema mani
festare a răspunderii întregii generații tinere, 
expresia directă a deplinei și profundei sale an
gajări revoluționare, a participării sale entu
ziaste, cu dăruire și abnegație, la înfăptuirea 
tuturor planurilor și programelor de. dezvoltare 
a patriei, a hotăririlor Congresului al Xlll-lea 
al P.C.R., a Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism.

• Din cei aproape 5,2 milioane de tineri în 
vîrstă de 16—30 de ani, PESTE 3,4 MILIOANE 
sînt ocupați în activitatea economlco-socială. 
Dintre aceștia, PESTE 2 MILIOANE lucrează în 
industrie.

• Un număr important de tineri își desfășoară 
activitatea în sectoarele de vîrf ale economiei : 

in electronică, tineretul deține o pondere de 
65 LA SUTĂ, în industria construcțiilor de ma
șini - de 60 LA SULĂ, în chimie - de 54 LA 
SUTA.

• PESTE 131 000 de tineri muncesc pe șan
tierele de investiții.

• 332 000 de tineri participă la înfăptuirea 
sarcinilor din agricultură, a obiectivelor noii re
voluții agrare. Dintre aceștia, 11 400 de tineri 
sint mecanizatori.
• In întrecerea utecistă „Tineretul - factor ac

tiv in dezvoltarea intensivă o economiei naționale" 
sint cuprinși PESTE 1,9 MILIOANE de tineri. • 
Valoarea lucrărilor de producție și de cercetare 
- proiectare realizate prin munca patriotică a 
tinerilor din industrie a fost în 1986 de PESTE 
3,6 MILIARDE LEI.
• Răspunzînd însuflețitoarei chemări a secre

tarului general al partidului de a munci și în
văța, de a învăța și munci, APROAPE 700 000 ,de 
tineri urmează cursurile de policalificare și de 
perfecționare profesională ale celor 1 300 poli
tehnici muncitorești pentru tineret.
• Ca urmore a angajamentelor asumate în 

cadrul întrecerii „Tineretul — participant activ 
la înfăptuirea noii revoluții agrare", tinerii de 
la sate au participat anul trecut la efectuarea 

lucrărilor agricole pe 65 000 HECTARE preluate 
în acord global, la redarea în circuitul agricol 
a unei suprafețe de 12 000 HECTARE, au parti
cipat la plantarea de pomi fructiferi și viță de 
vie, la întreținerea pășunilor și fînețelor pe 
circa 40 000 HECTARE.

• PESTE 250 000 de tineri au încheiat con
tracte cu statul pentru creșterea animalelor.

• APROAPE 30 000 de tineri lucrează în sec
torul de cercetare științifică și dezvoltare tehno
logică.

• In cadrul mișcării de masă „Știință-tehnl- 
că-producție", PESTE '2,5 MILIOANE de tineri 
desfășoară ample acțiuni vizind însușirea celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, introdu
cerea cit mai rapidă și pe scară largă în pro
ducție a progresului tehnic.
• Mai mult de 255 000 tineri au participat în 

1986 la faza de masă a concursului de creație i 
tehnico-științifică, numărul lucrărilor prezentate
în cadrul concursului fiind de aproape 32 000, 
dintre cgre peste 21 000 ou fost aplicate în- 
producție?

• Peste 8 000 de teme tehnico-științifice au 
fost preluate spre rezolvare de tineri și colective 
de tineri din unități productive, a căror eficien
tă se prelimină la PESTE 3 MILIARDE LEI.

Așezată pe coordonatele exigențelor actuale și de 
perspectivă ale dezvoltării țării, urmărindu-se realiza
rea, într-o concepție unitară, a organizării și profilării 
invățărriîntului, școala românească a înregistrat după 
Congresul al IX-lea al P.C.R. o adevărată transfor
mare revoluționară, prezentîndu-se astăzi ca un edi
ficiu trainic al pregătirii și educației multilaterale a 
tinerei generații. O impresionantă bază materială, ști
ințifică și productivă asigură o pregătire complexă 
pentru muncă și viață tuturor categoriilor de tineri 
cuprinși în procesul de invățămînt. Răspunzînd înflă- 
căratei chemări adresate de secretarul general al 
partidului tinerei generații : „Invățați, învățati și iar 
învățați !“, organizațiile U.T.C., asociațiile t studenților 
cămuhiștî acționează cu perseverență pentru educarea 
și’dezvoltarea' în rîndul Mevilor și studenților a dorin
ței de a învăța, de a șțudig .ș.i asimila tot ceea ce 
â descoperit mai . valoros cunoașterea umană, pen
tru perfecționarea învățămîntului și integrarea sa cu 
producția materială și cercetarea științifică.

• In ansamblul populației țării, ponderea populației 
școlare reprezintă 24,6 LA SUTĂ cuprinzmd 5 592 344 
preșcolari, elevi, studenți ș.a.

• In 1986, la olimpiadele pe discipline de învăță- 
mint au participat 806 000 elevi, iar la concursurile 
pe meserii, la 21 de profiluri și 144 de meserii, au luat 
parte 823 000 elevi.

• Anual, un număr tot mai mare de elevi participă 
la activitatea celor 28 000 cercuri științifice și teh
nice școlare.
• 58 000 de studenți sînt cuprinși în activitatea de 

cercetare a peste 11 800 de teme.
• PESTE 210 000 de tineri muncitori își continuă stu

diile în cadrul cursurilor serale ale liceelor industriale 
și de specialitate.
• Asigurarea posibilităților de pregătire pentru mun

că rezultă și din aceea că în acest cincinal PESTE 
90 LA SUTA din totalul absolvenților clasei a VIII-o 
vor urma cursurile liceelor industriale și agroindus
triale.

Glorioasa tradiție a muncii patristica pentru înflorirea tarii Participare largă la viata politică, 
la conducerea societății

O deosebită semnificație are faptul că în cadrul sistemului demo
crației muncitorești revoluționare din țara noastră, tineretul, căruia parti
dul i-a asigurat cele mai bune condiții de muncă, de viață, de pre
gătire și afirmare profesională, participă efectiv la viața politică, la 
soluționarea tuturor problemelor economice și sociale, la conducerea 
societății.

• Este de relevat, in acest sens, prezența activă a reprezentanților 
tinerei generații, fără deosebire de naționalitate, in Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, în birourile comitetelor județene, muni
cipale, orășenești și comunale de partid, in organele supreme și locale 
ale puterii de stat.

• O mărturie elocventă a rolului important ce revine tineretului în 
viața politică a țării o constituie faptul că, din totalul celor 4 028 000 
membri ai Uniunii Tineretului Comunist, PESTE 770 000 de tineri sînt 
membri ai Partidului Comunist Român. Este concludent, în același timp, 
că 75-80 la sută din numărul total al noilor membri primiți în rîn- 
durile Partidului Comunist Român provin din cadrul Uniunii Tineretului 
Comunist.

• 6 529 de tineri sint deputați in Marea Adunare Națională și in 
consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale.

• Tineretul este reprezentat in cadrul tuturor organismelor de con
ducere colectivă, de Ia nivelul unităților de bază - în care secretarii 
comitetelor U.T.C. dețin funcția de vicepreședinți ai consiliilor oameni
lor muncii - pînă la cel central - in consiliile de conducere ale mi
nisterelor, în consiliile oamenilor muncii din industrie și agricultură, Con
siliul Național al Științei și învățămîntului, consiliile oamenilor muncii de 
naționalitate maghiară și germană și altele, ca o expresie elocventă a 
modului în care generația tînără, generația viitorului, este implicată in 
adoptarea deciziilor, în conducerea societății.

„Tineretul României dorește pacea"

Glorioasa tradiție a muncii patriotice, născută 
in primii ani de după eliberarea țării pe șantie
rele de la Bumbești-Livezeni și Salva-Vișeu, a cunoscut 
în anii de după Congresul al IX-lea al partidului 
dimensiuni noi, de largă și profundă perspectivă. La 
chemarea secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tînăra generație a răspuns cu 
înflăcărare, contribuind cu entuziasm, prin muncă fără 
preget, la construcția unor mari obiective ale epocii 
pe care cu mîndrie patriotică a numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu” - hidrocentralele Porțile de 
Fier I și II, Transfăgărășanul, Metroul, impresionanta 
magistrală albastră Canalul Dunăre - Marea Neagră, 
cea mai cutezătoare și strălucită construcție a anilor 
edificării socialiste.

• Ducînd mai departe această eroică tradiție, în 
primul an al actualului cincinal a fost realizat un vo
lum total de lucrări de muncă patriotică în va
loare de PESTE 23 MILIARDE LEI, cu aproape 3 miliar
de lei mai mult decît prevederile Programului privind 
participarea tinerei generații la realizarea prin muncă 
patriotică a unor obiective de dezvoltare economico- 
socială a României pe anul 1986. Tinerii au ac
ționat cu înaltă răspundere, cu devotament și 
abnegație revoluționară pentru realizarea unor lucrări 
importante de investiții productive, de cercetare și pro
iectare în industrie, agricultură și silvicultură, în sec
torul energetic, pentru recuperarea și reintroducerea 
in circuitul economic a materialelor refolosibile, pen
tru ridicarea unor edificii edilitar-gospodărești și de 
înfrumusețare a tuturor localităților patriei.

<B Continuatori demni ai tradițiilor glorioase ale 
muncii patriotice, purtătorii salopetelor albastre cu 
ecuson de brigadier au executat în 1986, pe cele 13 
șantiere naționale, 41 șantiere județene și 152 șan
tiere locale ale tineretului, lucrări în valoare totală 
de peste 3,7 MILIARDE LEI.
• Succese importante au obținut în 1986 brigadierii 

șantierelor miniere Rovinari și Motru, care au excavat

peste 2,2 MILIOANE TONE cărbune și 9,5 MILIOANE 
metri cubi steril.
• Realizări însemnate au înregistrat de asemenea 

brigadierii șantierelor naționale ale tineretului de la 
Amenajarea complexă a rîului Dîmbovița, Sistemul de 
îmbunătățiri funciare Sculeni-Tuțora-Gorbani, Canalul 
Poarta Albă-Mîdia-Năvodari, Sistemul de îmbunătățiri 
funciare cîmpia Caracal, Centrala electrică Drobeta- 
Turnu Severin.

• PESTE 5 MILIOANE tineri și pionieri au partici
pat la executarea unor lucrări importante in agricul
tură, la strîngerea și depozitarea recoltei, realizînd un 
volum de lucrări de peste 1,2 MILIARDE LEI.
• în ampla acțiune de recuperare și introducere în 

circuitul productiv a resurselor materiale refolosibile, 
organizațiile U.T.C., asociațiile studenților comuniști și 
organizațiile de pionieri au colectat și predat în 1986 
unităților specializate peste 150 000 tone metale fe
roase, 2 300 tone metale neferoase, 42 000 tone hîrtie, 
123 000 000 ambalaje de sticlă, precum și alte impor
tante cantități de materiale, a căror valoare totală se 
ridică la PESTE 173 MILIOANE LEI.
• înfrumusețarea și buna gospodărire a localităților, 

□ intreprinderilor și instituțiilor au constituit, de aseme
nea, un alt domeniu în care au fost probate cu succes 
hărnicia și dăruirea tinerilor care au participat la con
strucția caselor de cultură ale științei și tehnicii pentru 
tineret, la amenajarea unor terenuri de sport, zone de 
agrement, locuri de joacă pentru copii, a altor obiec
tive de interes gospodăresc.
• Tinăra generație a României socialiste s-a angajat 

ca și în acest al doilea an al cincinalului — anul 
aniversării a 65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului 
Comunist și al împlinirii a 30 de ani de la înființarea 
Uniunii Asociațiilor studenților Comuniști din România 
— să execute prin muncă patriotică un volum de lu
crări in valoare de 20,7 MILIARDE LEI.

Ample posibilități pentru dezvoltarea 
multilaterală a personalității

Organizațiile de tineret au fost învestite cu răspunderi directe In or
ganizarea și conducerea activităților cultural-educative, științifice, artis
tice, turistice și sportive.

• Peste 4 000 000 de tineri participă la diferite forme ale învățămîn
tului politico-ideologic al U.T.C. și de partid.

• In etapa de masă a ultimei ediții a Festivalului național „Cîntarea 
României" au participat 20 110 formații și 3 334 300 tineri amatori și 
profesioniști.

• Uniunea Tineretului Comunist dispune de 63 cluburi și case de 
cultură ale științei și tehnicii pentru tineret. In aceste instituții activează 
400 formații artistice, sînt organizate peste 150 cercuri de creație literar- 
artistică, peste 100 cercuri tehnico-aplicative și de creație tehnico-știin
țifică, juridice, pedagogice, zeci de puncte și cabinete de Informare și 
documentare politică, peste 170 de cercuri ale universității cUltural-știin- 
țifice.

• Anual se organizează la nivel național gala filmului cu tematică 
pentru tineret, gala spectacolelor de teatru pentru tineret, expoziții de artă 
plastică ale tineretului.

• Biroul de turism pentru tineret, cu filiale în toate județele țării, 
dispune de numeroase locuri permanente și sezoniere în tabere și case de 
odihnă la mare, la munte, precum și în cadrul unor zone turistice unde 
se realizează variate acțiuni politico-ideologice, culturale, de recreare și 
odihnă. In 1986, la activitatea B.T.T. au participat, prin intermediul cercu
rilor și cluburilor de turism, peste 5 MILIOANE tineri.

• U.T.C. organizează anual mari competiții sportive de masă: „Cro
sul tineretului" - la care în 1986 au participat 1,7 MILIOANE de tineri, 
„Cupa tineretului”, „Festivalul național al sporturilor tehnico-aplicative".

• In cadrul marii competiții de vară „Daciada", anul trecut au luat 
parte aproape 3,8 MILIOANE de tineri.

• Peste 2,9 MILIOANE tineri sînt cuprinși în activitatea de pregătire 
a tineretului pentru apărarea patriei.

Trăind într-o țară liberă și independentă, profund atașată idealu
rilor păcii și colaborării internaționale, acționind cu dăruire pentru în
făptuirea strălucitei politici externe promovate de partidul și statul nostru, 
de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tineretul 
român, organizațiile sale revoluționare au militat și militează permanent 
pentru instaurarea pe planeta noastră a unui climat de pace și secu
ritate, pentru soluționarea corespunzătoare, în interesul popoarelor, al ti
nerilor de pretutindeni, a problemei fundamentale a epocii noastre - 
oprirea cursei înarmărilor, în primul rind a celor nucleare, apărarea păcii 
și vieții popoarelor.

• Ca o expresie a recunoașterii atașamentului profund al tinerei 
noastre generații la nobila cauză a dezvoltării și păcii, a destinderii 
și dezarmării, Organizația Națiunilor Unite a proclamat - ca urmare 
a unei inițiative a României socialiste - anul 1985 ca „An Internațio
nal al Tineretului", alegînd pe reprezentantul țării noastre, conducătorul or
ganizației de tineret, ca președinte al Comitetului consultativ O.N.U. 
pentru „Anul Internațional al Tineretului", organism care a desfășurat 
o amplă și bogată activitate.

• Sub genericul „Tineretul României dorește pacea" se înscriu im
presionante acțiuni de masă desfășurate de tineretul patriei noastre - 
marșuri ale tineretului, simpozioane, mese rotunde, ca și apelurile adre
sate tinerilor din întreaga lume pentru acțiuni unite in favoarea păcii 
și dezarmării.

• Au fost organizate numeroase și importante reuniuni de tineret 
și studenți consacrate acestei importante problematici : masa rotundă 
de la Snagov „Tineretul și securitatea europeană", seminarul interna
țional „Contribuția tinerei generații la edificarea păcii și securității, la 
înfăptuirea dezarmării in Europa", „Tineretul și pacea" și altele.

• Un eveniment cu majore semnificații l-a constituit participarea 
unanimă, entuziastă a întregului nostru tineret la referendumul națio
nal de la 23 noiembrie 1986, in cadrul căruia s-a hotărît reducerea unila
terală cu 5 la sută de către România a armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare. Cu acest prilej, pentru prima dată în lume, tinerii 
intre 14 și 18 ani au fost chemați să-și spună cuvîntul într-o problemă 
fundamentală a zilelor noastre, cum este aceea privind realizarea dezar
mării.

• In spiritul politicii externe a partidului și statului nostru, numeroase 
șî importante acțiuni ale U.T.C. și U.A.S.C.R. — care dezvoltă ample 
relații de prietenie, solidaritate și colaborare cu peste 550 de organi
zații de tineret și studenți de diferite orientări politice și filozofice din 
întreaga lume — au fost destinate unirii tinerei generații contemporane 
în lupta pentru o nouă ordine economică și politică mondială, pentru 
edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

CUVÎNTAREA TOVARĂȘEI 
LINA CIOBANU

membru al Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.
Mult stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată și iubită tovarășă 

Elena Ceaușescu,
Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți de peste hotare,

Poporul român sărbătorește tradi
ționalul 1 Mai — Ziua internațio
nală a muncii, a frăției și solida
rității celor ce muncesc de pretu
tindeni — într-o atmosferă de una
nimă si vibrantă angajare revolu
ționară. de amplă și intensă mobi
lizare pentru înfăptuirea neabătută a 
mărețelor hotărîri ale Congresului al 
XIII-lea. a importantelor planuri și 
programe de dezvoltare economico- 
socială a patriei socialiste, strîns 
unit în jurul eroicului și gloriosu
lui nostru partid comunisț, al secre
tarului său general, conducătorul în
cercat si clarvăzător al națiunii — 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Pu
ternice aplauze și urale ; se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. 
„Ceaușescu și poporul !“).

In acest an. aniversarea Zilei 
muncii are loc sub semnul activită
ții hotărite a tuturor comuniștilor, 
a întregului popor, de a face totul 
pentru a întîmpina Conferința Na
țională a partidului și sărbătorirea 
a patru decenii de la proclamarea 
Republicii cu exemplare fapte de 
muncă, cu noi și remarcabile reali
zări în toate domeniile.

Istoria de aproape un secol a săr
bătoririi zilei de 1 Mai în România 
atestă vechimea mișcării noastre 
muncitorești, atașamentul ei nestră
mutat la idealurile socialiste și co
muniste. Ea constituie, in același 
timp, o mărturie a puternicului spi
rit militant, a combativității revo
luționare manifestate permanent de 
muncitorimea română, a hotărîrii 
sale de luptă pentru un nou destin, 
pentru o lume mai bună și mai 
dreaptă.

Cu sentimente de deplină satis
facție și mîndrie patriotică relevăm 
că, în bogata cronică de lupte și 
izbînzi a Zilei internaționale a mun
cii, proletariatul și comuniștii ro
mâni au înscris fapte nepieritoare, 
glorioase pagini ce vor rămîne pen
tru totdeauna în istoria patriei.

Intre momentele majore, cu pro
funde semnificații istorice, care con
feră străluciri deosebite acestei 
sărbători, la loc de cinste se situează 
marea demonstrație antifascistă și 
antirăzboinică de la 1 Mai 1939 din 
România, acțiune revoluționară ce 
atestă profunda implicare a Parti
dului Comunist Român în viața po- 
litico-socială a țării, unitatea clasei 
muncitoare, a tuturor forțelor înain
tate, patriotice în lupta pentru apă
rarea libertăților democratice, a păcii, 
suveranității și independenței națio
nale. Ideea-forță a acestei impresio
nante demonstrații — în a cărei 
organizare și desfășurare un rol 
decisiv l-au avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu — a constituit-o unitatea 
de acțiune a celor ce muncesc, a 
tuturor forțelor ce se opuneau fas
cismului și războiului. încă de 
atunci a ieșit în evidență una din 
trăsăturile esențiale ale gîndirii și 
activității revoluționare ale to
varășului Nicolae Ceaușescu, și 
anume convingerea că unitatea de 
acțiune întărește forța maselor 
populare, că numai unitatea consti- 
uie chezășia succesului in luptă.
Aplauze),
De peste patru decenii sărbătorim 

a libertate ziua de 1 Mai trecînd 
1 revistă, cu legitimă mîndrie, suc- 
țsele strălucitoare obținute în opera 
t făurire a societății socialiste, eta- 
ile pe care patria noastră, inde- 
ndentă și suverană, stăpină pe 
stinul său, le-a parcurs pe calea 
igresului, bunăstării și fericirii, 
idențiem, și cu acest prilej, cu 
isebită satisfacție marile împli- 

socialiste ale României din pe- 
da inaugurată de Congresul al 
lea al partidului și rolul deter- 
ant al tovarășului 
'lae Ceaușescu, secretarul gene- 
al Partidului Comunist Român, 
dicarea patriei pe cele mai înalte 
i ale dezvoltării, în făurirea 
igiului său internațional. (Vii 
ze și urale ; se scandează 
ișescu — P.C.R. !“).
•ețele înnoiri care au avut loc 
imii 22 de ani în România sint 

rodul aplicării neabătute a politicii 
înțelepte promovate de partidul co
munist, în elaborarea și înfăptui
rea căreia contribuția esențială, 
decisivă revine tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, mult stimatul și 
iubitul nostru conducător, ce a con
ferit strălucire și măreție acestei 
perioade pe care poporul a înscris-o 
cu litere de aur în istoria patriei 
drept „Epoca Nicolae Ceaușescu". 
(Aplauze). în conștiința comuniști
lor, a întregului popor, aceste mari 
realizări care au ridicat patria noas
tră pe treptele înalte ale civilizației 
socialiste sînt permanent asociate și 
indisolubil legate de numele și neobo
sita activitate teoretică și practică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, e- 
xemplu strălucit de revoluționar și 
patriot înflăcărat, de militant de 
frunte al mișcării comuniste și mun
citorești, căruia îi aducem, și cu 
acest prilej, omagiul nostru fierbin
te, cele mai alese sentimente de 
prețuire și profundă recunoștință, 
(îndelungi aplauze și puternice 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Stima noastră și mindria, 
Ceaușescu — România !“).

Exprimăm, totodată, întreaga noas
tră gratitudine tovarășei Elena 
Ceaușescu, eminentă personalitate 
politică, savant de largă recunoaș
tere internațională, care prin munca 
neobosită desfășurată cu înaltă com
petență în conducerea partidului șl 
a statului, în organizarea și îndru
marea științei, învâțămîntului, artei 
și culturii aduce o contribuție de 
inestimabilă valoare la propășirea 
neîntreruptă a patriei, la afirmarea 
în lume a nobilelor idealuri de pace, 
înțelegere și coiaboraje Intre toate 
popoarele. (Puternice și îndelungi 
aplauze).

Stimați tovarăși,

In cei 43 de ani care au trecut de 
la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională și aproape patru 
decenii de la trecerea la edificarea 
socialismului, poporul român, sub 
conducerea partidului comunist, a 
obținut rezultate remarcabile în dez
voltarea tării, în ridicarea nivelului 
ei general de civilizație. Prin munca 
însuflețită și puternica angajare a 
clasei muncitoare, a întregului nostru 
popor, România a parcurs, într-o 
perioadă relativ scurtă, mai multe 
etape istorice.

Ea s-a transformat dintr-o țară cu 
o industrie slab dezvoltată și o agri
cultură înapoiată într-un stat in- 
dustrial-agrar cu o industrie moder
nă. organizată pe baza celor mai 
noi cuceriri ale științei și tehnicii, cu 
o agricultură socialistă in plin pro
ces de modernizare și dezvoltare in
tensivă. Pe această bază s-au asigu
rat dezvoltarea generală a patriei și 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai material șl spiritual al poporului 
— țelul suprem al politicii partidu
lui nostru comunist, esența societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
care o edificăm cu succes in 
România. (Aplauze).

In prezent, poporul nostru se află 
angajat cu toate forțele în realiza
rea oelui de-al 8-lea plan cincinal, 
1986—1990, al cărui obiectiv strate
gic este trecerea României la un sta
diu superior de dezvoltare, acela de 
țară socialistă mediu dezvoltată. 
După cum este cunoscut, am înche
iat anul 1986 cu rezultate impor
tante în toate domeniile de activi
tate. Producția industrială a crescut 
într-un ritm de 7,7 la sută față de 
anul precedent, agricultura a înregis
trat un ritm de peste 12 la sută — 
realizîndu-se cea mai mare produc
ție de cereale din Întreaga Istorie a 
României — iar venitul național a 
sporit cu peste 7 la sută. Rezultate 
bune s-au obținut șl în celelalte sec
toare economice, în dezvoltarea 
științei, învățămintului și culturii, în 
creșterea veniturilor, a nivelului de 
trai și bunăstare al poporului.

Acum, la sărbătorirea zilei de 1 
Mai, numeroase colective de oameni 
ai muncii de pe întreg cuprinsul tă
rii raportează mărețe înfăptuiri, 
noi și remarcabile succese în realiza
rea sarcinilor de plan pe primele pa
tru luni ale acestui an. Cu toate a- 
ceste rezultate, lntr-o serie de sec
toare economice șl pe ansamblu 
continuă să existe importante rămî- 
neri In urmă.

Răspunzind mobilizatoarelor ape
luri, îndemnuri și chemări ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului Co

munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, clasa mun
citoare, țărănimea cooperatistă. în
tregul nostru popor este ferm hotărit 
să facă totul pentru îndeplinirea 
neabătută a prevederilor planului pe 
1987, an decisiv în înfăptuirea cu 
succes a mărețelor obiective sta
bilite de Congresul al XIII-lea al 
partidului.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, vă rog 
să-mi permiteți ca, pentru realiză
rile obținute în primele luni ale 
acestui an. pentru abnegația și devo
tamentul dovedite în muncă. în nu
mele și din împuternicirea conduce
rii partidului, a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
să adresez cele mai calde felicitări 
clasei noastre muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, împreună 
cu urarea de noi și tot mai mari 
succese în toate domeniile de acti
vitate ! (Aplauze și urale prelungi
te : se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
Pornind de la faptul că realizarea 

Importantelor planuri și programe 
de dezvoltare multilaterală a patriei 
— ca, de altfel, ale oricărei țâri — 
nu se poate asigura decît în condi
ții de pace și liniște, într-un climat 
de încredere și securitate, partidul 
și statul nostru, genialul nos
tru conducător, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, militează activ 
pentru dezvoltarea relațiilor cu toa
te statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, cu partidele si forțele 
progresiste, democratice și antiim- 
perialiste de pretutindeni, pentru 
promovarea consecventă in raportu
rile internaționale a nobilelor idea
luri ale colaborării, înțelegerii și 
cooperării între toate națiunile 
lumii.

Poporul român găsește un temei 
de mîndrie patriotică in faptul că 
politica partidului și statului nostru, 
ilustrată cu atîta strălucire de perso
nalitatea de înalt prestigiu internațio
nal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
este o politică în întregime con
sacrată intereselor sale vitale, ale 
tuturor națiunilor lumii. (Aplauze).

în situația internațională actuală, 
deosebit de gravă și complexă. Româ
nia socialistă, președintele său apre
ciază că. mai mult ca oricînd. tre
buie făcut totul pentru unirea efor
turilor popoarelor, ale forțelor iubi
toare de pace de pretutindeni pen
tru oprirea cursului periculos al e- 
venimentelor spre încordare și 
război, pentru apărarea dreptului su
prem al oamenilor, al națiunilor la 
existentă liberă și demnă, la inde
pendență, la viată si la pace. Româ
nia socialistă, președintele țării 
noastre, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
se pronunță și militează constant 
pentru trecerea la măsuri efective de 
dezarmare care să ducă la lichida
rea. pe etape, a tuturor armelor nu
cleare pînă la sfirșitul secolului, pen
tru soluționarea separată, indepen
dentă a diferitelor probleme ale 
dezarmării nucleare șl generale, fără 
a le condiționa unele de altele. Con
secventă acestei politici. România 
salută și susține propunerea Uniu
nii Sovietice privind retragerea ra
chetelor nucleare cu rază medie de 
acțiune din Europa, apreciind-o ca 
un factor deosebit de important me
nit să netezească drumul spre eli
minarea tuturor armelor nucleare de 
pe continent, spre lichidarea totală 
a arsenalelor nucleare.

în același timp, considerlnd că toa
te țările, indiferent de mărime, tre
buie să-și intensifice eforturile în 
direcția eliminării pericolului de 
război, tara noastră — pe baza im
presionantului referendum național 
din toamna anului trecut — a re
dus unilateral, cu 5 la sută, arma
mentele. efectivele și cheltuielile 
militare, chemind, totodată, și cele
lalte state să adopte și ele cît mal 
curind posibil asemenea măsuri. A- 
cest act demonstrează voința noas
tră de a trece de la vorbe la fap
te. hotărirea fermă de a face totul 
pentru înfăptuirea dezarmării, pen
tru edificarea unei lumi fără arme 
și fără războaie. (Aplauze).

Pe baza concepției secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in spiritul tradi
țiilor internaționaliste care au ani
mat proletariatul român încă de la 
primele sale manifestări politice, al 

hotărîrilor Congresului al XIII-lea, 
Partidul Comunist Român dezvoltă 
astăzi larg relațiile cu partidele co
muniste și muncitorești, socialiste și 
social-democrate, cu mișcările de 
eliberare națională, cu partidele de 
guvernămînt din țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, cu forțele 
progresiste, democratice și anti- 
imperialiste de pretutindeni, se 
pronunță pentru întărirea uni
tății și colaborării internaționale 
a acestora pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respec
tului reciproc și neamestecului in 
treburile interne, văzind în această 
solidaritate militantă un factor im
portant în lupta generală pentru li
bertate națională și progres social, 
pentru dezvoltare independentă, ne
îngrădită a fiecărei națiuni, pentru 
destindere, securitate și pace mon
dială.

Neobosita activitate a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, inițiativele de 
colaborare, pace și dezarmare, jus
tețea și umanismul principiilor pro
movate în dialogul permanent cu 
conducătorii de partid și de stat, cu 
numeroase personalități ale opiniei 
publice mondiale au asigurat țării 
noastre un înalt prestigiu în rîndul 
statelor lumii, au dus la afirmarea 
puternică în conștiința omenirii a 
conducătorului României socialiste, 
personalitate politică de excepție a 
vieții contemporane, unanim recu
noscut ca Mare Erou al Păcii, al 
colaborării și prieteniei între toate 
națiunile. (Aplauze puternice și 
urale îndelungi ; se scandează 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu, 
România, pacea și prietenia !“).

Poporul român, strîns unit in ju
rul gloriosului nostru partid comu
nist, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, își 
reafirmă și cu acest prilej hotărirea 
fermă, nestrămutată de a înfăptui în 
mod exemplar luminosul program de 
muncă și luptă adoptat la cel de-al 
XIII-lea Congres, pentru a intîmpi- 
na Conferința Națională a partidului 
cu noi și importante realizări, pen
tru înălțarea continuă a României 
socialiste, suverane și independente 
pe noi trepte de progres și civili
zație și își exprimă solidaritatea mi
litantă cu oamenii muncii de pretu
tindeni, cu forțele înaintate, demo
cratice, progresiste din întreaga 
lume, in lupta pentru triumful no
bilelor idealuri ale păcii, libertății 
și demnității umane. (Aplauze),

— Trăiască 1 Mai — Ziua solida
rității internaționale a celor ce mun
cesc de pretutindeni I

— Trăiască eroicul și gloriosul 
Partid Comunist Român, in frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !

— Trăiască minunatul nostru po
por, constructor entuziast al socia
lismului și comunismului pe pă- 
mintul patriei !

— Trăiască și Înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Socialis
tă România !

— Sâ triumfe politica de pace, 
prietenie și colaborare între toate 
statele lumii ! (Puternice aplauze și 
urale ; se scandează minute in șir 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria !“, 
„Ceaușescu — pace !“, „Ceaușescu — 
România, pacea și prietenia !“).

ADUNĂRI FESTIVE ÎN LOCALITĂȚILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ
In localitățile reședință de județ 

au avut loc adunări festive dedicate 
zilei de 1 Mai — Ziua internaționa
lă a oamenilor muncii.

Desfășurate tn atmosfera de pu
ternic avint patriotic pentru reali
zarea în cele mai bune condiții a 
sarcinilor de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal, pentru înfăptuirea 
obiectivelor stabilite de Congresul 
al XIII-lea al partidului, adunările 
— la care au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, oameni al 
muncii din întreprinderi industria
le, din unități agricole, oameni de 
știință, artă și cultură, studenți, 
elevi, militari — s-au constituit în
tr-un elogiu adus muncii creatoare, 
harnicului nostru popor, angajat cu 
toate forțele în ampla operă de edi
ficare a socialismului și comunis
mului în patria noastră.

La sărbătoarea oamenilor muncii, 
Întreaga națiune a adus un vibrant 
omagiu gloriosului nostru partid co
munist, secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ctito
rul României moderne, care și-a în

(Urmare din pag. I)
pentru harnicul și talentatul nostru 
popor, constructor victorios al so
cialismului și comunismului.

Grupuri de pionieri, de tinere și 
tineri au oferit cu afecțiune to
varășului Nicolae Ceaușescu șl to
varășei Elena Ceaușescu buchete 
de flori.

La sosirea In sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului 
au fost întîmpinați cu multă căl
dură și însuflețire, cu puternice 
aplauze, ovații și urale, de parti- 
cipanții la adunarea festivă. S-a 
scandat îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România, stima 
noastră și mindria !“, „Ceaușescu 
— pace !“.

In această atmosferă entuziastă, 
de sărbătoare, in prezidiul a- 
dunării, alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, au luat loc membri și 
membri supleanți ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, conducători 
ai organizațiilor de masă și ob
ștești, ai unor întreprinderi și in
stitute de cercetări, reprezentanți 
ai vieții noastre științifice, alți 
oameni ai muncii din Capitală.

In sală se aflau membri ai Co
mitetului Central al partidului, ai 
Consiliului de Stat și ai guvernu
lui, reprezentanți ai unor institu
ții centrale, unități economice și 
social-culturale, activiști de partid 
și de stat, generali și ofițeri, oa
meni ai muncii din întreprinderi 
bucureștene.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, membri al corpului diploma
tic, corespondenți ai presei străine, 
oaspeți de peste hotare.

Au răsunat solemn acordurile 
Imnului de Stat al Republicii So
cialiste România.

Tovarășul Constantin Olteanu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei, deschizind adu
narea a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

secretar general al Partidului 
Comunist Român,

președintele Republicii Socialiste 
România,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rugăm să ne îngăduiți ca, în 

numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din Capitală, si 
aducem un respectuos si înflăcărat 
omagiu eminentului conducător al 
partidului și statului, ilustrul stra
teg al grandioaselor transformări 
revoluționare ce au conferit un 
nou destin României socialiste, 
secretarul general al partidului, 

chinat întreaga viață Împlinirii ce
lor mai scumpe idealuri ale po
porului nostru, de progres si pros
peritate. de pace, libertate si inde
pendentă națională.

In cadrul adunărilor au luat cu- 
vintul prim-secretari șl secretari ai 
comitetelor județene de partid, ca
re au relevat bogatele tradiții ale 
mișcării muncitorești revoluționare 
din România, semnificația politică 
deosebită a făuririi Partidului Co
munist Român, a marii demonstra
ții antifasciste și antirăzboinice de 
la 1 Mai 1939, a victoriei revolu
ției de eliberare socială și naționa
lă, antifascistă și antiimperialistâ 
de la 23 August 1944, aportul 
României la înfrîngerea definitivă 
a fascismului, contribuția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a tovară
șei Elena Ceaușescu la organizarea 
luptelor muncitorești împotriva fas
cismului și războiului, la înfăptui
rea revoluției și construcției so
cialiste în patria noastră.

Au fost scoase in evidență mă
rețele realizări dobîndite de po
porul nostru, îndeosebi în perioa
da inaugurată de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului, în dezvolta

președintele Republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Este pentru noi o înaltă onoare 
ca în aceste momente de luminoa
să sărbătoare, strins uniți sub stea
gul gloriosului partid comunist, să 
vă exprimăm dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
cel mai de seamă fiu al poporului 
român, strălucit militant revoluțio
nar, personalitate proeminentă a 
lumii politice contemporane, recu
noștința fierbinte pentru eroica 
activitate consacrată de peste cinci 
decenii împlinirii aspirațiilor su
preme ale națiunii române, înflo
ririi socialiste și comuniste a pa
triei, nobilei cauze a păcii, înțele
gerii și colaborării internaționale. 
De ziua muncii, țara vă cinstește 
pentru glndirea și fapta dumnea
voastră cutezătoare, pentru devo- 
țiunea patriotică exemplară cu care 
edificați, împreună cu poporul și 
pentru popor, monumentala operă 
de ridicare a României la un stadiu 
nou de dezvoltare, ce va purta 
peste generații însemnele vocației 
creatoare a poporului nostru, a 
eroismului și măreției „Epocii 
Nicolae Ceaușescu".

Cu adine respect și înaltă pre
țuire, salutăm prezența la această 
adunare festivă a tovarășei Elena 
Ceaușescu, militant de frunte al 
partidului și statului, savant di 
largă recunoaștere internațională, 
stimată pe toate meridianele pen
tru prodigioasa activitate dedicată 
dezvoltării multilaterale a patriei, 
afirmării marilor valori ale știin
ței. invățămintulul și culturii.

Salutăm cu căldură pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului care iau parte la adu
nare.

Adresăm, de asemenea, un salut 
cordial oaspeților de peste hotare, 
precum și membrilor corpului di
plomatic ce participă la adunarea 
noastră.

Stimați tovarăși,

Ziua de 1 Mai, moment de rod
nic bilanț, este intimpinată de oa
menii muncii din Capitală, aseme
nea. întregului nostru popor, cu 
realizări deosebite in înfăptuirea 
obiectivelor dezvoltării economico- 
sociale prevăzute pentru acest an.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că planul 
pe luna aprilie a fost îndeplinit, 
iar de la începutul anului, pe an
samblul municipiului București, s-a 
obținut o producție cu peste 1 mi
liard lei mai mare față de aceeași 
perioadă a anului trecut ; au fost 
puse in funcțiune, în devans, im
portante capacități de producție. 
Potrivit inestimabilelor dumnea
voastră indicații, se continuă in 
ritm intens construcția metroului 
și amenajarea complexă a rîului ' 
Dîmbovița, se realizează marile 
ansambluri arhitectonice ale nou
lui centru civic, alte obiective edi- 
litar-urbanistice de amploare, ce 
vor da Capitalei patriei noastre o 
nouă strălucire.

Toate aceste succese au fost po
sibile ca urmare a sprijinului sta
tornic, a îndrumărilor ce ni le dați 
zi de zi, pentru care vă rugăm, cu 
aleasă gratitudine, să primiți dum

rea forțelor de producție și ampla
sarea lor armonioasă, echilibrată 
pe teritoriul țării, în modernizarea 
industriei și afirmarea puternică a 
noii revoluții tehnico-științifioe, a 
noii revoluții agrare, în înflorirea 
învățămintului, științei și culturii, 
în adîncirea democrației socialiste, 
în creșterea bunăstării materiale 
și spirituale a întregii națiuni.

Intr-o atmosferă entuziastă, de 
profund patriotism, participants la 
adunări au adresat Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
telegrame în care se dă glas senti
mentelor de profundă stimă si alea
să prețuire ale oamenilor muncii, 
ale întregului popor fată de 
conducătorul încercat al parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, patriot înflăcă
rat. revoluționar consecvent, care 
de peste cinci decenii desfășoară o 
neobosită activitate consacrată pro
gresului multilateral al patriei, bu
năstării și fericirii întregii noastre 
națiuni.

In telegrame se exprimă simță
mintele de înaltă apreciere fată de 
tovarășa Elena Ceaușescu. militant 

neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, dumneavoastrăj 
mult stimată tovarășă Elenă 
Ceaușescu, cele mai vii mulțumiri, 
împreună cu angajamentul ferm Jhl 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii de a răspunde prin fapte 
grijii permanente ce o purtați Ca
pitalei, de a face totul pentru a 
intimpina cu noi realizări Confe
rința Națională a partidului, pentru 
ridicarea necontenită a României 
pe culmile luminoase ale socia
lismului și comunismului.

Despre semnificația zilei de 1 
Mai a vorbit tovarășa Lina Cio- 
banu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

Adunarea festivă a luat sfirșit 
lntr-o atmosferă entuziastă, de pu
ternică angajare patriotică. Parti
cipant! au aclamat, din nou, 
cu înflăcărare pentru gloriosul 
nostru partid comunist și se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, care, cu înțe
lepciune și cutezanță revoluționa
ră, călăuzește țara și poporul spre 
orizonturi tot mai luminoase de 
civilizație și progres, spre comu
nism.

în continuare, toți cei prezenți la 
adunare au asistat la spectacelu’ 
festiv dedicat zilei de 1 Mai.

Cu calde și însuflețite mani 
festări de dragoste și prețuir 
au fost salutați tovarășu 
Nicolae Ceaușescu . și tovarăși 
Elena Ceaușescu la ieșirea din Pa
latul sporturilor și culturii. Miile 
de bucureșteni aflați pe platoul 
central, ca si de-a lungul princi
palei alei ce străbate Parcul tine
retului, au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R. !“. „Ceaușescu 
și poporul !“.

Cei prezenți purtau drapele ale 
partidului și statului, portrete ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu, pan
carte pe care se aflau înscrise 
calde urări la adresa partidului și 
a secretarului său general. Coruri 
reunite interpretau cîntece revolu
ționare și patriotice. Aceaslă'*vat- 
mosferă de sărbătoare era între
gită de cîntece și dansuri din bo
gatul nostru folclor, de momente 
coregrafice și sportive.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu prietenie emoționantelor 
manifestări ale locuitorilor Capi
talei.

Prin Întreaga ei desfășurare, ma
nifestarea prilejuită de sărbătoarea 
muncii a pus pregnant în lumină 
hotărirea de neclintit a tuturor 
oamenilor muncii din patria noas
tră, a întregului popor de a ac
ționa, strîns uniți in jurul parti
dului, al secretarului său general, 
pentru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor stabilite pentru acest 
an și pe întregul cincinal, pentru 
înfăptuirea neabătută a istoricelor 
hotăriri ale Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., pentru transpunerea în 
viață a Programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a Româ
niei spre comunism, pentru îm
plinirea aspirațiilor fundamentale 
de libertate, progres și pace ale 
tuturor națiunilor lumii.

de frunte al partidului si statului, 
savant de largă recunoaștere inter
națională. care aduce o contribuție 
remarcabilă la înfăptuirea progra
melor de dezvoltare economico-so- 
cială a tării, la înflorirea științei, 
învățămintului și culturii româ
nești.

Telegramele dau expresie mîn- 
driei patriotice a întregului nos
tru popor pentru prestigiul de care 
se bucură pe arena internațională 
politica de pace și colaborare a 
României socialiste, promovată cu 
strălucire de secretarul general al 
partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Telegramele reafirmă hotărirea 
oamenilor muncii de la orașe si 
sate, a întregului popor de a ac
ționa în continuare cu dăruire si 
pasiune revoluționară pentru în
făptuirea politicii interne si exter
ne a partidului și statului, a orien
tărilor și indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. pentru realiza
rea istoricelor hotărîri stabilite de 
Congresul al XIII-lea al partidului.

Adunările festive au fost urmate 
de programe artistice.
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SPECTACOL OMAGIAL 2 MAI-ZIUA TINERETULUI

DEDICAT ZILEI DE 1 MAI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 

partidului, președintele Republicii Socialiste România, to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au asistat, după încheierea adunării 
festive, la un spectacol festiv dedicat zilei de 1 Mai.

Spectacolul a fost organizat de 
Consiliul Culturii și Educației So
cialiste. Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist. Con
siliul Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din România, Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor. Ministerul Apărării Na
ționale, Radioteleviziunea română, 
împreună cu Comitetul municipal 
București al Partidului Comunist 
Român.

Spectacolul — vibrant omagiu 
adus Zilei internaționale a oame
nilor muncii — a transpus In plan 
artistic idei ce exprimă mărețele 
împliniri obținute de poporul ro
mân. sub conducerea partidului, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în opera de 
edificare a socialismului în patria 
noastră, pentru afirmarea Româ
niei. liberă si independentă. în rîn- 
dul națiunilor lumii.

Ziua de 1 Mai. zl de însufleți- 
tor bilanț al muncii înfrățite, este 
cinstită încă din primele momen
te printr-o emoționantă cantată, 
precum și prin vechi cîntece revo
luționare. in timp ce pe fundalul 
scenei plăcuțe multicolore înscriu 
..1 Mai“ — dată declarată cu 98 
de ani în urmă ca zi de luptă pro
letară. de solidaritate a celor ce 
muncesc de pretutindeni.

Printr-o fericită coincidență. Ia 
acest început de mai. se sublinia
ză in spectacol, se împlinesc 110 
ani de la cucerirea independentei 
de stat a României, eveniment de 
■ăscruce in istoria națională ce a 
ncununat idealurile de libertate ale 
onorului nostru.
„Uniți in muncă si în demnita- 
“. sub acest generic se desfăsoa- 

anoi o suită de tablouri literar- 
zical-coregrafice ce pun în lu- 
lă o idee generoasă regăsită in 
eaga noastră istorie — inde- 
iența națională, suprem ideal 
atiunii noastre, devenit reali- 
la 9 Mai 1877.
dai și 9 Mai se reliefează 
întreaga configurație scenică 
1 versuri ca date ce exprimă

ZILEI MUNț1!
- FAPTELE DE MUNCĂ 

ALE ȚĂRII
Producție fizică 
peste prevederi

VtLCEA. Mobilizați de îndem
nurile și indicațiile secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii mun
cii din industria județului Vilcea 
acționează cu exigență și respon
sabilitate muncitorească pentru 
îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor de plan la 
producția fizică. Rod al acestor 
preocupări, in perioada care a tre
cut din acest al doilea an al actua
lului cincinal, au fost obținute și 
puse suplimentar la dispoziția 
economiei naționale 5 778 tone lig
nit, peste 2 000 tone țiței, aproape 
8 milioane metri cubi gaze aso
ciate, 28,7 milioane kWh energie 
electrică, 5 786 tone sodă calcinată, 
2 527 tone sodă caustică, 82 273 
tone sare în soluție pentru Indus
tria chimică, 665 tone percloreti- 
lenă, 4 680 metri cubi cherestea și 
alte produse cu desfacere asigurată 
pe piața internă și la export. (Ion 
Stanclu).

Un nou pod peste Canalul 
Poarta Albă — Midia 

Năvodari
CONSTANȚA. La kilometrul 1 

al Canalului Poarta Albă—Midia 
Năvodari, pe șoseaua Constanța— 
Cernavodă, a fost dat în exploa
tare un nou pod rutier, al patrulea 
realizat pină în prezent din cele 
7 care vor traversa noua magistra
lă de ape. Noul pod are o lungime 

simbolic puterea de a se afirma, 
liber și independent, a poporului 
român, munca sa pașnică. încre
derea nețărmurită in clarviziunea 
Partidului Comunist Român, ste
garul luptei pentru demnitatea, 
libertatea $1 fericirea națiunii 
noastre.

Este transpus, totodată. In Ima
gini coregrafice adevărul de 
necontestat că, prin muncă asi
duă. poporul a clădit o nouă Româ
nie. Iși găsesc o inspirată trans
punere scenică realizările remarca
bile ale perioadei inaugurate de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
cea mai bogată în împliniri din 
întreaga noastră istorie. Răsună 
mobilizatorul raport muncitoresc : 
„Noi, oamenii muncii din România, 
cu milioane de inimi fierbinți, cu 
milioane de conștiințe incandes
cente. uniți în muncă. în demni
tate și destin comunist, puternic a- 
nimați de spiritul revoluționar, ra
portăm că sîntem angajați plenar 
în pașnica bătălie pentru o nouă 
calitate, că sîntem ferm hotărîți să 
întîmpinăm cu noi și noi fapte de 
muncă Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român !... 
Trăim, muncind cu mîndrie pa
triotică și revoluționară, clipele 
fără de egal ale unei istorii cu 
pagini de aur și făurim cea mai 
glorioasă epocă din istoria patriei. 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

Făuritorului acestei epoci de 
glorii a României, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, i se aduce în 
spectacol un înălțător omagiu :

De ziua muncii, un cinstit omagiu 
celui mai mare ctitor-faurar 
căci el ne e simbol măreț al faptei 
simbolul muncii demn și exemplar.

E ziua muncii și-l omagiază 
cu dragoste, unit in veci poporul 
i-aducem azi prinosul de iubire 
din inimă, cinstim conducătorul !

„Flori de prețuire" se intitu
lează poemul rostit în continuare 
cu adîncă emoție și fierbinte dra
goste : 

de 171 metri, cu o deschidere cen
trală peste canal de 111 metri și 
două viaducte de cite 30 metri. 
Dispunind de patru benzi de circu
lație cu o lățime totală de 14 me
tri, podul a fost proiectat de către 
specialiștii din cadrul IPTANA 
București și realizat de colectivul 
Antreprizei căi ferate drumuri și 
poduri și Centralei de construcții 
hidrotehnice Constanța care, prin 
aplicarea unor soluții noi. moder
ne. de mare eficiență, a realizat 
importante economii de materiale 
și combustibil. (George Mihăescu).

In funcțiune, noi capacități 
de producție

OLT. La hidrocentrala Ipoteștt 
din județul Olt. după efectuarea 
primului paralel și a probei com
plexe de 72 de ore, cea de-a 3-a 
turbină, cu o putere instalată de 
13,25 MW a fost racordată Ia sis
temul energetic național. Cu 
aceasta, hidrocentralele amenajate 
în calea apelor străvechiului Alu- 
tus, de pe teritoriul județului Olt, 
au ajuns la o putere instalată de 
140 MW. Ipotești este a patra hi
drocentrală dată in folosință pe 
cursul inferior al Oltului, in aval 
de Drăgășani, și prima de pe vi
itorul sector navigabil Slatina — 
Dunăre. Cetățile de lumină ce îm
bogățesc salba de hidrocentrale a 
județului Olt sint opera celor peste 
6 000 de lucrători de la Antrepriza 
de construcții hidroenergetice Olt 
inferior, prin a căror hărnicie si 
iscusință se conturează. în conti
nuare, noi premiere hidroenergetice 
și de navigație. Depășirea, jn tri

Lingă eroul țării, Elena Ceaușescu 
Ca însăși patria, cu chipul blind 
Ii știm cu toți a inimii scinteie 
Ce se aude pentru noi bătind.

Elena Ceausescu. In cuvinte 
Din inimă i-aducem azi prinos 
$i-i închinăm, cu inima fierbinte 
Tot ce avem mai bun, mai luminos.

România, „Țara mea de glorii, 
țara mea de dor", cum spunea poe
tul, vatra strămoșilor daci, a vi
teazului popor român ce a înfrun
tat peste veacuri vicisitudinile is
toriei, luptind necurmat pentru li
bertate și independentă, pentru 
păstrarea ființei naționale. România 
renăscută de astăzi, prin munca 
oamenilor săi ce aduce viitorul 
prin fapte mai aproape, este 
slăvită in cuprinsul unui moment 
literar-muzical-coregrafic de un 
deosebit lirism. Patriei 11 sînt de
dicate amplul poem coregrafic 
„România, plai de dor", evoluții 
muzicale de o aleasă ținută artis
tică, versuri străbătute de un 
profund mesaj patriotic.

Copiii, primăvara patriei — o 
sugestivă metaforă ce dă titlul ur
mătorului moment din spectacol, 
sint prezenți la sărbătoarea Intîiu- 
lui de mai și își exprimă recu
noștința nețărmurită față de 
partid și popor pentru minunatele 
condiții de viață ce le sînt create. 
Cîntecul „Vom fi pădure de ste
jari" este un adevărat angajament 
de a Învăța și a munci cu pasiune, 
de a deveni oameni de nădejde, de 
a sluji cu credință patria, poporul.

Zeci de dansatori, reprezentînd 
tradiționale zone folclorice ale tă
rii inundă scena. Un prinos de 
recunoștință se aduce tuturor celor 
care, cu 80 de ani în urmă, în pri
măvara frămintatului an 1907, și-au 
vărsat sîngele pe glia strămoșeas
că, luptind pentru dreptate, pentru 
o viață liberă și demnă. Năzuin
țele de atunci și-au găsit împli
nirea în societatea socialistă, hora 
ce se întinde astăzi, de ziua mun
cii. din munte in cimpie, fiind un 
simbol al fericirii, al unității pe 
plaiurile românești.

Un vibrant mesaj de pace 
și înțelegere internațională adre
sat lumii Întregi, de pe româ
nescul plai al „Mioriței", un 
apel fierbinte pentru o lume 
fără arme si fără războaie 
răsună către finalul spectacolului.

mestrul I, cu 55,6 milioane lei a 
lucrărilor de construcții-montaj și 
cu 21 milioane lei a producției in
dustriale- sint o dovadă că neobosi- 
ții constructori hidroenergeticieni 
se grăbesc să dea țării cit mai 
mulți kWh, iar ținutului riveran 
un surplus de eleganță, de civili
zație și eficientă avînd în vedere 
și amplele resurse de irigații create 
prin lucrările amintite. (Mihai Gri- 
goroșcuță).

VALEA JIULUI : La sectorul I 
al întreprinderii miniere Vulcan 
se lucrează in ritm Intens la mon
tarea unui nou complex de susți
nere și tăiere mecanizată a cărbu
nelui. După cum ne informează 
inginerul Ion Diaconu, directorul 
întreprinderii, primele 8 secții ale 
complexului au și fost montate. 
Printr-o colaborare fructuoasă a 
specialiștilor Combinatului minier 
Valea Jiului, ai întreprinderii de 
utilaj minier Petroșani și ai minei 
Vulcan s-au adus o serie de Îmbu
nătățiri tehnice la complexul de 
fabricație românească SMA 2, care 
va putea lucra pe strate de 
cărbune cu o Îmbinare de pină la 
45 grade, ceea ce constituie o pre
mieră. Echipat cu un transportor 
de cărbune îmbunătățit, noul com
plex va spori producția de cărbune 
a minei cu 400 tone pe zi. (Sabin 
Cerbu).

Produse cu performanțe 
superioare

TIMIȘ. Mobilizați de tnsufleti- 
toarele îndemnuri adresate de 
secretarul general al partidului. 

E în firea neamului românesc, 
spun versurile, de a trăi „cu toată 
lumea în frăție", într-un veac de 
pace și colaborare, acest deziderat 
transformîndu-se astăzi. prin 
contribuția remarcabilă a președin
telui României, în inițiative apre
ciate pretutindeni in lume, „Glasul 
de pace al României" și „Să fie 
pace" sînt cintece care marchează 
momentul intitulat „E munca te
melie de pace și progres", conceput 
ca un original dialog muzical-core- 
grafic, simbolizînd dragostea de 
viață, Încrederea în rațiune, într-un 
viitor luminos.

Momentul ce Încununează spec
tacolul dedicat zilei de 1 Mai se 
constituie intr-un solemn angaja
ment rostit de participanți, in 
numele întregului popor, de a urma 
neabătut Partidul Comunist Român, 
pe secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, chezășie sigură 
a viitorului comunist al patriei.

11 vom urma, prin fapte avintate 
Pe drumul demn, măreț, spre 

viitor 
Spre culmile de aur mult visate 
Sub rosul steag, sub mândrul 

tricolor.

Purtăm pe chipuri, mlndră, 
bucuria, 

Uniți vom fi mereu, de neclintit, 
Partidul, Ceaușescu, România 
Sint temelia noastră de granit.

Spectacolul se încheie lntr-o at
mosferă de o deosebită însufle
țire. Se intonează Imnul Frontului 
Democrației și Unității Socialiste 
„E scris pe tricolor unire". Tineri 
și tinere pătrund in sală cu fru
moase cununi de flori, ce conferă 
frumusețe și optimism acestei 
sărbători a muncii. Se aclamă 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. I", 
„Ceaușescu și poporul !“, răsună 
urale pentru partidul nostru comu
nist, pentru secretarul său ge
neral.

Pionieri au urcat Ia tribu
nă și au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
de flori.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu a fost oferit 
tuturor realizatorilor spectacolului 
un frumos coș cu flori.

privind realizarea exemplară a sar
cinilor de producție la toți indica
torii. in condiții de eficientă econo
mică ridicată, muncitorii și specia
liștii de la întreprinderea „Electro- 
timiș" din Timișoara — unitate dis
tinsă cu înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste" — și-a îndeplinit 
înainte de termen planul pe patru 
luni, concomitent cu înnoirea si 
modernizarea, in proporție de 50 la 
sută, a nomenclatorului de fabri
cație.

— Dintre faptele de muncă deo
sebite pe care colectivul nostru 
le-a dedicat zilei de 1 Mat — ne 
spune inginerul Arke Marcus, di
rectorul unității. — menționez asi
milarea în fabricație a unui nu
măr de 5 noi tipuri de roboti in
dustriali cu înalte performante teh- 
nico-economice. In aceeași sferă 
de preocupări privind participarea 
noastră cit mai activă și responsa
bilă la înfăptuirea programului 
prioritar de automatizare, robotiza
re si electronizare a producției, se 
înscrie și asimilarea în fabricație a 
încă două tipuri noi de utilaje de 
prelucrat cu ultrasunete, menite sâ 
echipeze unități din industria elec
trotehnică și cea constructoare de 
mașini. In total, de la începutul a- 
nului. in întreprinderea noastră au 
fost asimilate 63 noi tipuri de pro
duse, rod al creației tehnice pro
prii si al introducerii in producție 
a rezultatelor cercetării tehnico-sti- 
ințifice românești, care au înlocuit 
importul unor utilaje similare, ceea 
ce a contribuit la diminuarea efor
tului valutar al tării. (Cezar Ioana).

BUZĂU. întreprinderea de ștrmă 
și produse din sirmă Buzău a expe
diat beneficiarilor din tară primele 
tone de tub cu încărcătură de silico- 
calciu. Acest nou produs, realizare 
de prestigiu a întreprinderii buzo- 
iene. se înscrie intre produsele de 
virf ale economiei naționale. Des
tinat siderurgiei, in vederea dezoxi- 
dării otelurilor in timpul elaboră
rii. noul produs contribuie la re
ducerea substanțială a consumului 
de silico-calciu in această ramură 
a industriei si asigură o creștere 
a calității otelului. Demn de re
marcat este și faptul că la între
prinderea buzoiană a fost concepu
tă și executată cu forțe proprii si 
instalația pentru fabricarea tubului 
de silico-calciu. alte asemenea in
stalații urmind lă fie realizate — 
prin autoutilare — pină la sfîrsi- 
tul acestui an. (Stelian Chiper).

mmșiw KOIAE CEAUȘESCU 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)
«area a 40 de ani de la proclamarea Republicii — consti
tuie și pentru tînăra generație a patriei, pentru or
ganizația sa revoluționară un deosebit prilej de in
tensificare a activității de educare comunistă, revo
luționară a întregului tineret, în vederea dezvoltării 
continue a conștiinței socialiste și făuririi profilului 
spiritual al generațiilor tinere, cultivînd în rîndurile 
acestora patriotismul revoluționar, principiile eticii și 
echității socialiste, înaltele valori și idealuri ale omu
lui nou, constructor conștient și responsabil al socia
lismului și comunismului. Vom munci și vom învăța, 
ne vom pregăti temeinic pentru muncă și viață, pen
tru a fi întotdeauna la înălțimea încrederii pe care 
partidul, poporul, personal dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne-o acordați, 
pentru a contribui cu toate forțele noastre la înfăp
tuirea prezentului și viitorului patriei socialiste.

Ne exprimăm și în aceste momente de aleasă săr
bătoare recunoștința și satisfacția deplină pentru ro
lul și prestigiul de care se bucură astăzi România 
socialistă în întreaga lume, pentru contribuția remar
cabilă adusă de dumneavoastră Ia dezbaterea și solu
ționarea, în interesul popoarelor, al tineretului de 
pretutindeni, a marilor probleme ale contemporanei
tății, pentru garantarea și afirmarea deplină a drep
tului fundamental al națiunilor, al tinerei generații 
la viață, la pace, la o existență liberă și demnă.

Tinăra generație a patriei, asemenea întregului 
nostru popor, dă glas și de această dată sentimen
telor de nețărmurită mîndrie patriotică și profundă

admirație, aprobării unanime și satisfacției depline 
față de rezultatele remarcabile cu care s-a încheiat 
noua și strălucita solie pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, ați întreprins-o 
pe pămintul Asiei și Africii, contribuție de seamă la 
promovarea păcii, înțelegerii și colaborării in întrea
ga lume.

Vă încredințăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că, urmind întocmai orientările și 
direcțiile politicii externe a partidului și statului 
nostru, indicațiile și chemările dumneavoastră, vom 
acționa consecvent pentru consolidarea unității de 
acțiune a forțelor progresiste ale tineretului din în
treaga lume pentru triumful idealurilor sacre de li
bertate, pace și progres, pentru oprirea cursei înar
mărilor și trecerea la dezarmare, in primul rînd la 
dezarmare nucleară, asigurarea unei păci trainice in 
lume, pentru o nouă ordine economică și politică, 
pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

Acum, la marea sărbătoare a muncii libere și tine- 
’ reții fericite, facem legămînt solemn, mult iubite și 

stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, urmind 
neabătut însuflețitorul dumneavoastră exemplu de 
muncă și viață comunistă, revoluționară, să nu pre
cupețim nici un efort pentru a ne aduce la înde
plinire sarcinile ce ne revin din mărețele planuri și 
programe de înflorire neîntreruptă, pe noi culmi de 
progres și civilizație, a țării, spre gloria, măreția și 
prosperitatea scumpei noastre patrii. Republica So
cialistă România.

Pe șantierul amenajării complexe a rîului Dîmbovița

IMAGINI NOI IN PEISAIUL CAPITALEI
Ieri, în pragul sărbătorii mun

cii, constructorii amenajării com
plexe a rîului Dîmbovița in mu
nicipiul București au dat în folo
sință tronsonul Ciurel — Podul 
Eroilor, cuprinzînd sectoarele Ciu
rel — Grozăvești și Grozăvești — 
nodul hidrotehnic Eroilor. De 
miercuri a început deversarea apei 
din Lacul Morii peste stavilele de 
Ia Ciurel și umplerea acestei por
țiuni de albie amenajată care mă
soară peste trei kilometri lungime, 
încă în vara trecută, primul din 
aceste biefuri a susținut cu suc
ces. atlt probele inginerești, cit și 
examenul public. Iar acum secto
rul Grozăvești — Eroilor a primit 
pentru prima dată „botezul apei".

Ne aflăm pe pasarela stăvilaru- 
lui de la Ciurel. In spatele lui se 
încrețește ușor, sub bătaia vîntu- 
lui, oglinda limpede a lacului, care 
a acumulat circa 10 milioane me
tri cubi de apă. Stratul masei li
chide a atins 5—6 metri înălțime și 
crește lent în continuare; lăsînd să 
se scurgă peste cele trei stavile 
deschise circa 3 mc de apă pe se
cundă. Simțim mirosul caracteris
tic al întinderilor acvatice și briza 
„mării bucureștene". Pe taluzurile 
barajului înverzește Iarba, în timp 
ce la baza lui tinerii sădesc pomi 
și plantează flori în viitorul parc 
Cringași. Va urma construirea alei
lor pe conturul barajului, iar 
deasupra se va întinde o bandă de 
verdeață la marginea șoselei beto
nate a coronamentului. Vor urma, 
totodată, sistematizarea întregului 
spațiu spre Șoseaua Ciurel și fi
nisarea arterei. In același timp, 
dincolo de Podul Ciurel, pe malul 
sting al albiei, prind contur un 
ștrand, precum și o arteră de legă
tură între șoseaua Cringași și 
Splai.

Profităm de prezența pe pasare
lă a inginerului Petre Marinescu, 
directorul tehnic al întreprinderii 
pentru amenajarea complexă și ex
ploatarea riulul Dîmbovița 
(I.A.C.E.R.D.) din subordinea 
Consiliului Național al Apelor, pe 
care il rugăm să ne prezinte sem
nificația acestui nou și important 
moment.

— Intr-adevăr, un moment deo
sebit, care încununează eforturile 
depuse, precum și îndeplinirea 
angajamentului pe care ni l-am 
asumat față de secretarul general 
al partidului, de a realiza la timp 
și in condiții de calitate ireproșa
bilă această nouă ctitorie socia
listă. In iureșul muncii, aproape că 
n-am observat cum a trecut 
timpul. Parcă ieri am început lu
crările și iată că barajul e gata de 
mult, iar astăzi devine funcțională 
o treime din traseul albiei reînnoi
te a Dîmboviței. Porțiunea pe care 
o umplem acum cu apă măsoară 
3.2 kilometri lungime. Ea are o 
capacitate de scurgere de 120 mc 
de apă curată pe secundă, in timp 
ce casetele de evacuare a apelor 
menajere, realizate dedesubt, au 
un debit ceva mai mic. In ceea ce 
privește stăvilarele. amplasate in 
nodurile hidrotehnice care delimi

Foto : Eugen Dichiseanu

tează fiecare segment de albie, ele 
asigură o adincime a apei în canal 
de pină la 4—4.5 metri.

împreună cu inginerul Adrian 
Găzdaru, de la I.A.C.E.R.D. pără
sim barajul care ne-a oferit splen
dida panoramă spre matca cea 
nouă a Dîmboviței și pornim în 
aval. Aflăm de la însoțitorul nos
tru că, pentru ca apa să poată 
curge limpede și curată în albia 
betonată, a trebuit efectuat un im
presionant volum de lucrări : 500 000 
mc excavații, 200 000 mc um
pluturi, 120 000 mc betoane. Cifre 
care ilustrează anvergura lucrării, 
efortul constructiv necesitat de 
realizarea tronsonului Ciurel- 
Eroilor.

Ne oprim puțin mai jos de podul 
Ciurel, la primul debarcader, cel 
de-al doilea fiind amplasat lingă 
podul Grozăvești. Ambele au struc
tura realizată, rămînind de execu
tat pardoseli, parapeți, finisaje. 
Pe insula de pe Lacul Morii se află 
,un al treilea debarcader, destinat 
agrementului.

Intre Institutul politehnic și oră
șelul studențesc facem încă o 
escală la noua pasarelă metalică, 
deschisă circulației pietonale. Mai 
departe, la fiecare din obiectivele 
construite în aval facem cunoștin

ță cu destoinicii șefi ai brigăzi
lor de constructori — inginerii Con
stantin Jalbă, Florin Măgui, Dan 
Jilavu, Mihail Erbașu și alții. La 
nodul hidrotehnic Grozăvești toc
mai se scoteau batardourile care 
au avut un rol de protecție pină 
la montarea stavilei definitive, 
dată deja în funcțiune. Ca și 
la Lacul Morii, apa va deversa 
aici, într-o frumoasă cascadă, pe 
deasupra stavilei, umplind bietul. 
Dincolo de stăvilar ne oprește în 
cale un personaj pitoresc, faimo
sul platan de pe malul sting, 
bătrîn ca vremea, monument al 
naturii, ocrotit cu toată grija de 
constructori.

La ora cînd scriam aceste rîn- 
duri, Dîmbovița trecea de la sec
torul Ciurel-Grozăvești în sectorul 
Grozăvești-Eroilor. Ca să fie um
plut al doilea tronson, va trebui 
să se acumuleze un volum de 
200 000 mc apă. Oricum, astăzi, de 
1' Mai, se atinge nivelul scontat, 
bucureștenii puțind contempla lu
ciul curat și străveziu, avanpre
mieră la mărețul spectacol pe 
care-I va da. încă în cursul aces-< 
tui an, Dîmbovița renăscută ii 
perimetrul Capitalei.

Gabriela BONDOC
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CELUI DE-AL XXXV-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI SOCIALIST SANMARINEZ

Stimați tovarăși,

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al secre
tarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adresăm delegaților la cel 
de-al XXXV-lea Congres al Partidului Socialist Sanmarinez Un salut cordial, 
împreună cu cele mai bune urări de succes In desfășurarea lucrărilor Con
gresului.

Folosim șl acest prilej pentru a releva cu satisfacție bunele relații exis
tente între Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Sanmarinez și ne 
exprimăm convingerea că acestea se vor dezvolta și aprofunda șl in viitor, 
în interesul reciproc, al cauzei generale a destinderii, dezarmării, securității 
și păcii in Europa și in întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

HARGHITA : Ritm
Cu toate că vremea favorabilă 

lucrărilor de Împăduriri a sosit 
mult mai tîrziu în Harghita, silvi
cultorii au acționat cu forte spo
rite la împăduririle din zonele da 
deal și de munte pentru a se în
cadra in perioada optimă de plan
tare.

— Mai intîi am început în zo
nele de deal și. bucurîndu-ne de 
ajutorul substanțial al locuitorilor 
din zonele respective, in urmă cu

BOTOȘANI : Apartamente
In satele județului Botoșani se 

construiesc în acest an peste 300 de 
noi apartamente. Cele mai multe 
apartamente se înalță la Trușești, 
Bucecea și Flămînzi, centre ale 
unor puternice consilii unice agro
industriale. Acestora li se adaugă 
localitățile Unțeni, Hripiceni, Su-

intens la împăduriri
cîteva zile am încheiat acțiunea pe 
toate suprafețele planificate — ne 
spune tovarășul Ion Micu. șeful 
inspectoratului silvic județean. Au 
fost plantați aproape 300 000 pu- 
ieti de molid, stejar, paltin, dar și 
din speciile pomicole, in principal 
cireș. Acum, marea concentrare a 
forțelor este in zona de munte. 
Totodată, lucrările de însămlnțări 
s-au terminat atit In solarii, cit și 
în pepiniere. (Nicolae Șandru).

noi pentru specialiștii satelor 
lița, Rădăuți-Prut. Cristinești și 
altele. în aceste zile* constructorii 
botoșăneni desfășoară o susținută 
activitate în toate punctele de lu
cru unde se înalță viitoarele lo
cuințe pentru specialiștii satelor. 
(Eugen Hrușcă).

MARĂȘEȘTI : Șantierul bunilor gospodari
Locuitorii orașului Mărășești au 

adus în această primăvară așeză
rii lor un plus de frumusețe prin 
realizarea unor noi lucrări edili- 
tar-gospodărești.

— In parcuri și pe aliniamente
le stradale — ne spune tovarășul 
Ion Crețu. primarul orașului — au 
fost plantați mii de pomi fructiferi 
și tei. precum și alte mii de tran-

dafiri si arbuști ornamentali. Zil
nic se lucrează la gospodărirea și 
înfrumusețarea străzilor si car
tierelor. la îngrijirea monumente
lor istorice. Spațiul locativ, cu cele 
1 700 de apartamente existente, se 
va întregi în curind cu alte 40. la 
realizarea cărora contribuie și vii
torii locatari. (Dan Drăgulescu).

vremea
Institutul de meteorologie și hidro

logie comunică timpul probabil pentru 
1 mai, ora 21 — 4 mai, ora 21. In tar» : 
Vremea va ti in general caldă. Cerul 
va fi variabil. Izolat, In sud-estul tă
rii. la începutul intervalului, va ploua 
slab. Spre Sfîrșitul intervalului, înno- 
rările se vor accentua în vestul, cen
trul și nordul țării, unde, pe alocuri, 
voi- cădea ploi, care vor avea si ca
racter de aversă, Însoțite de descăr

cări electrice. Vtntul, slab ptnă la mo
derat, va prezenta unele intensificări 
în prima zi pe litoral, iar in a doua 
parte a intervalului. în regiunile ves
tice și la munte. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse intre 4 șl 12 gra
de. izolat mai coborite in prima noap
te în depresiuni, unde se va mai pro
duce brumă, iar cele maxime între 18 
și 26 de grade, pe alocuri mai ridicate. 
In București : Vremea va deveni în 
general caldă. Cerul va ti variabil. 
Condiții reduse de ploaie la începutul 
intervalului. Vint slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor oscila Intre 
5 tși 8 grade, iar cele maxime intre 20 
șl 24 de grade.

Cronica zilei
La București s-au desfășurat lu

crările celei de-a XIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro- 
mâno-daneze de cooperare econo
mică, industrială, tehnologică și 
științifică.

Delegațiile au analizat, in spiritul 
hotărîrilor convenite cu ocazia con
vorbirilor româno-daneze la nivel 
înalt, stadiul actual al relațiilor eco
nomice dintre cele două țări, posibi
litățile adîncirii lor pe multiple pla
nuri. Au fost stabilite noi măsuri și 
acțiuni vizînd dezvoltarea cooperării 
bilaterale și pe terțe piețe în sectoa
re de interes comun, îndeosebi în 
domeniile construcțiilor de mașini, 
industriei navale, metalurgiei, chi
miei, petrochimiei, energeticii, agri
culturii și industriei alimentare, lăr-

girea șl diversificarea echimburilor 
reciproce de mărfuri.

La încheierea lucrărilor, președin
ții celor două părți în comisie au 
semnat protocolul sesiunii.

Ministrul comerțului exterior ți 
cooperării economice internaționale, 
Ilie Văduva, a primit, joi. .pe Arne 
Crlstiansen, președintele Comitetului 
danez de cooperare economică și in
dustrială din Ministerul Afacerilor 
Externe al Danemarcei, președintele 
părții daneze in comisia mixtă.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme privind dezvolta
rea colaborării și cooperării econo
mice dintre cele două țări. lărgirea 
și diversificarea schimburilor comer
ciale bilaterale.

(Agerpres)

tv
ciallste, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din

Comitetul
Tineretului
Asociațiilor Studenților

Central al 
Comunist,

MANAGUA

Lucrările Conferinței Uniunii Interparlamentare
Intervenția reprezentantului român

MANAGUA 30 (Agerpres). - La Managua continuă cea de-a 77-a 
Conferință a Uniunii Interparlamentare, la lucrările căreia România este 
prezentă cu o delegație condusă de Marin Ivașcu, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, președintele Grupului român in Uniunea In- 
te rparlamenta ră.

11,00 1 Mal muncitoresc. Editorial (co
lor)

11,10 Muncitorești voințe unita tntr-un 
gînd (color)

11,25 Concertul primăverii (color)
11.55 Desene animate (color)
12.05 Muzică de promenadă (color)
12.20 Cinstind Ziua muncii prin muncă 

(color). Reportaj
12.35 Cîntă tara în sărbătoare (color). 

Program muzical folclorlo
13.00 Telex
13,05 Album de mai (color)
17.50 Pe aripile muzicii (color)
18,15 Chipul nou al țării in artele plas

tice din România socialistă (co
lor). Documentar

18.30 Imn pionieresc muncii pentru 
țară (color)

18,45 Desene animate (color)
19,00 Telejurnal
19.20 Lumină de mai (color). Documen

tar
19.35 Cîntec de 1 Mai (color). Spec

tacol cultural-artistic organizat de 
Consiliul Culturii și Educației So-

Din partea 
Consiliului de Stat

COMUNICAT 
în legătură cU folosirea 

autoturismelor proprietate 
personală in zilele de 1-3 mai 

1987
In zilele de 1—3 mai 1987. auto

turismele proprietate personală pot 
circula indiferent de numărul de în
matriculare. ou soț sau fără soț, al 
autoturismului.

ACTUALITATEA SPORTIVĂ

„Echipa României — excelentă, în mare formă1*
Succesul fotbaliștilor noștri (3—1 cu Spania) apreciat de agențiile 

internaționale de presă
Agențiile Internaționale de presă 

au transmis relatări și comentarii 
pe marginea meciului România- 
Spania, contind pentru preliminariile 
Campionatului european de fotbal 
(grupa I) și încheiat cu victoria fot
baliștilor romani cu scorul de 3—1 
(3-0).

In corespondența trimisului spe
cial al agenției spaniole E.F.E. se 
arată că „Selecționata de fotbal a 
României a invins cu 3—1 reprezen
tativa Spaniei**, subliniindu-se : „A- 
ceasta a fost prima înfringere a 
formației Spaniei în actualele preli
minarii, ea cedind astfel șefia gru
pei, in favoarea echipei României**. 
„Primul gol al românilor — notează 
ziaristul spaniol — a fost marcat in 
minutul 37 de Pițurcă, după ce apă
rarea spaniolă a fost prinsă pe pi
cior greșit, Mateuț a inscris al doi
lea gol in minutul 43. iar Ungurea- 
nu pe cel de-al treilea, in minutul 
următor. Golul de onoare al selec
ționatei spaniole a fost marcat de 
Ramon Caldere, în minutul 37 din 
repriza a doua".

..tntr-un meci derbi al seriei I a 
preliminariilor Campionatului euro
pean de fotbal, echipa României a 
invins cu 3—1 Spania, luindu-și re
vanșa pentru înfringerea din partida 
de la Sevilla (0—1) și obligind „un- 
sprezecele“ antrenat de Miguel Mu
noz să piardă primele două pilncte 
din calificări**, remarcă agenția aus
triacă A.P.A., care adaugă : „Taurii" 
spanioli au încercat să atace în pri
ma jumătate de oră. dar ..toreadorii" 
români le-au temperat elanul, s-au 
apărat cu exactitate și au reușit apoi 
să străpungă de trei ori poarta apă
rată de Zubizarreta.

*
In zilele de 1, 2 și 3 mai. pe toate 

bazele sportive și in zonele de agre
ment ale Capitalei se vor organiza 
întreceri sportive de masă, înscrise 
in cadrul „Daciadei11, pentru „Cupa
1 Mai“ și „Cupa 2 Mai“. Compe
tițiile pentru „Cupa 1 Mai" se vor 
desfășura la rugbi (2 și 3 mai. pe 
stadionul Tineretului), iahting (1 și
2 mai pe lacul Herăstrău), tenis de 
masă și tir cu arcul, in timp ce in 
sectoare vor avea loc concursuri pe 
bazele „Cireșarii", Străuleștl, Lo
comotiva, I.C.S.I.M., F.R.B.. Laromet, 
Granitul. „Voinicelul", „Temerarii", 
Urbis, Electra și altele.

Un mare cros popular se va des
fășura simbătâ. de ..Ziua tineretu
lui", incepind de la ora 9, In 
Parcul Tineretului.

GIMNASTICA. La tradiționalul 
concurs internațional de gimnastică 
ritmică modernă ce se va desfășura 
.intre 1 și 3 mai la Sofia și-au anun
țat participarea sportive din 28 de

Ultimele minute ale primei repri
ze, cînd românii au inscris trei go
luri — prin Pițurcă, Mateuț și Un- 
gureanu — au arătat o echipă a 
României excelentă, in mare formă. 
Spaniolii — scrie in incheiere agen
ția A.P.A. — au avut in schimb o re
venire în final, în cursul căreia mij
locașul Caldere a inscris golul de 
onoare (min. 81).

La rindul său, agenția vest-germa- 
nă D.P.A. notează : „Celebra echi
pă a Spaniei s-a văzut stopată din 
cursa pentru calificarea la turneul 
final al Campionatului european de 
fotbal, ediția 1988, in urma înfrin- 
gerii cu 3—1 pe care i-ă administra
t-o reprezentativa României, la 
București. Totodată. Spania a pier
dut șefia clasamentului in grupa I a 
preliminariilor, care a fost preluată 
de echipa României. Ambele for
mații au acumulat același număr de 
puncte (6), insă românii dispun de 
un golaveraj sensibil superior (plus 
9, față de plus unu)".

Intr-un amplu comentariu consa
crat acestei veritabile „zile fotba
listice" pentru vechiul continent, 
agenția China Nouă remarcă „Cel 
de-al 8-lea Campionat european de 
fotbal a continuat miercuri cu nu 
mal puțtn de 11 meciuri, performera 
zilei fiind reprezentativa României, 
învingătoare clară in fața Spaniei, cu 
3—1. Puternicii fotbaliști români au 
depășit apărarea spaniolă prin 
atacuri debordante, purtate in mare 
viteză, și au înscris de trei ori con
secutiv in numai 7 minute. Spanio
lilor nu le-a mai rămas decit palida 
consolare de a marca, spre finalul 
meciului, golul de onoare".

*★
țări. Printre acestea se numără 
U.R.S.S.. România. Polonia. Iugo
slavia, Belgia. Franța, Cehoslova
cia. Japonia. Cuba. Spania. R.P. Chi
neză, Canada, Mexic, Brazilia șl 
Bulgaria.

RUGBI. La Kutaisi s-a disputat 
meciul dintre selecționatele U.R.S.S. 
și Tunisiei, din cadrul Campionatu
lui european de rugbi — „Cupa 
F.I.R.A.". Rugbiștii sovietici au ob
ținut victoria CU scorul de 9—6 (3—3). 
In clasament conduce echipa Franței 
(25 puncte), urmată de formațiile 
României (22 puncte), U.R.S.S. (21 
puncte). Italiei (20 puncte). Tunisiei 
(15 puncte) și Portugaliei (9 puncte).

HOCHEI. Primele două partide din 
turneul final al Campionatului mon
dial de hochei pe gheață (grupa A), 
ce se dispută la Viena, s-au încheiat 
la egalitate : Cehoslovacia — Sue
dia 3—3 (3—1, 0-1, 0—1) U.R.S.S. — 
Canada 0—0.

HALTERE: Nicu Vlad 
și colegii săi, la prima 

competiție mare 
din acest an

Halterofilii noștri fruntași, care 
In ultimii ani s-au comportat foar
te bine la marile intreceri inter
naționale — spre satisfacția nu
meroșilor amatori de sport din 
țară — abordează cu multă ambi
ție probele celei dinții competiții 
mari din acest an. Tn Franța, la 
Reims, între 3 și 10 mai vor 
concura pentru trofeele europene 
și opt halterofili români, in frunte 
cu binecunoscutul Nicu Vlad. tri
plu campion mondial in 1986, la 
categoria 100 kg.

Cu precizarea că viitoarele cam
pionate mondiale (septembrie — 
Oâtrava — Cehoslovacia) rămin 
totuși obiectivul principal al a- 
cestui an, să vedem pe scurt care 
sînt șansele concurenților noștri la 
campionatele europene. Nicu Vlad. 
firește, va candida din nou pen
tru cele trei medalii de aur ale 
categoriei sale. dar. probabil, nu va 
face acum, in primăvară, tenta
tive de recorduri mondiale. In 
concurs, mai ales cu Serioghin 
(U.R.S.S.) și cu Szanyi (Ungaria), 
sportivul nostru apare ca principal 
favorit. Mai dificilă va fi între
cerea europeană pentru Andrei 
Socaci (75 kg), in primul an de 
„seniorat", Urdaș (82,5) și Czanka 
(60), cel mai tinăr membru al de
legației noastre, acesta încă junior 
timp de doi ani de-acum inainte. 
Toți trei, dar în special Socaci. 
vor avea contracandidat! dintre cei 
mai puternici — Varbanov. Ghidi- 
kov, ZIatev, Topukov (Bulgaria), 
Arsamakov, Sedaev (U.R.S.S.), cu 
multe trofee și recorduri in pal
maresuri : totuși, sportivii noștri 
țintesc performanțe înalte, chiar 
in asemenea companie, și locuri 
pe podiumul de premiere.

Ceilalți halterofili români sînt 
Teodor Iacob — 52 kg (A.S. Clu
jeana). Petre Becherii — 82,5
(Steaua). Petrică Tufă — 100 (Ra
pid) și Vasile Groapă — 110 (Stea
ua). Precizăm că aceste campio
nate europene individuale vor conta 
și ca primă etapă în ..Cupa Euro
pei" pe echipe reprezentative, 
echipele fiind formate din cite pa
tru sportivi, cei mai buni din fie
care tară. din partea noastră, 
Vlad. Urdaș. Socaci. Czanka. adi
că aceiași care s-au clasat pe 
locul al III-lea în ediția trecută 
(după formațiile Bulgariei și 
U.R.S.S.).

Halterofilii români sînt însoțiți 
de antrenorii Ștefan Achim. Con
stantin Dumitru, medic Gabriel Io- 
niță și antrenor federal Dragomir 
Cioroslan.

20.20

20,35

21.50
22,00

23.00

teatre
• Teatrul Național (14 7171. sala
mare) : Ionețtii — 19: (sala Amfitea
tru) : Actorul — 19; (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 15; (sala Stu-
dio-99) : Medalion liric G. Topirceanu 
— 17.30
• Teatrul de operetă (13 63 48. la 
sala mică a Teatrului National) : 
Main’zelle Nltouche — 18,30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Joc 
ciudat după scăpătat — 19,30
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Floarea de cactus — 
18: (sala Studio) : Acești Îngeri trlptl 
- 17.30
• Teatrul Gluleștl (sala Gluleștl. 
18 04 85) ; Așteptam pe altcineva — 
18,30
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna-
se" (sala savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19,30
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87** — 19

SIMBATA, 2 MAI
• Teatrul Național (14 7171, sala 
mare) ; Harap Alb — 11; Caligula —

19; (sala Amfiteatru) : Campionul — 
19; (sala Atelier) : D-ale carnavalului 
— 15; Ritmuri și culori — 19; (sala 
Studio-99) : Medalion liric G. Topir
ceanu — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Truba
durul — 18
• Teatrul de operetă (13 63 43. la sala 
mică a Teatrului Național) : Paga
nini — 18
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Secretul familiei Posket — 18; (sala 
Grădina Icoanei, 11 95 44) : Dimineață 
pierdută — 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Doamna cu 
camelii — 19
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; 
Bărbatul șl... femeile — 19,30

România, 
Uniunii
Uniunea .....................
Comuniști din România. Consiliul 
National al Organizației Pionieri
lor, Ministerul Apărării Naționale, 
Radlotelevlzlunea română, împreu
nă cu Comitetul municipal Bucu
rești al Partidului Comunist Ro
mân
Pâmînt românesc, leagănul nostru 
(color)
Film artistic (color). „Un petic de 
cer". Producție a Casei de filme 
einqi. Cu : Gheorghe Cozoricl, 
Ovidiu luliu Moldovan, Gheorghe 
Dlnică, Jean Constantin. Stela Po
pescu. Mircea Dlaconu, Diana Lu- 
pescu. Constantin Diplan, Ion Ma
rinescu. Cristina Deleanu. Eniktt 
Szilăgyi, Sebastian Papaiani si 
Amza Pellea. Scenariul și regia : 
Francisc Munteanu
Telejurnal
Cînd liliacul va-ntlorl (color). 
Romanțe șl melodii de neuitat 
închiderea programului

în concepția României, a președin
telui Nicolae Ceaușescu — a arătat 
In intervenția sa reprezentantul ro
mân — problemele subdezvoltării, ale 
cooperării economice internaționale, 
bazată pe echitate și egalitate, nu 
pot fi soluționate de un grup restrîns 
de state, prin soluții parțiale. In a- 
cest scop. România consideră că ar 
avea o mare însemnătate organiza
rea unei conferințe internaționale, 
sub auspiciile O.N.U., la care să 
participe cu drepturi egale toate ță
rile in curs de dezvoltare și cele 
dezvoltate si care să ducă la reali
zarea unor înțelegeri menite să fa
vorizeze progresul mai rapid al tu
turor țărilor. in primul rînd al ce
lor rămase in urmă. Așa cum a 
propus președintele 
Nicolae Ceaușescu. ar avea o mare 
importantă organizarea unei confe
rințe internaționale la nivel inalt a 
țărilor în curs de dezvoltare, in 
cooperare cu mișcarea de nealinie
re. pentru elaborarea unui program 
de dezvoltare a acestor țări și a 
unei strategii comune la negocierile 
cu țările dezvoltate.

Arătînd că România a propus un 
program concret de soluționare glo

bală a problemei datoriei externe, 
vorbitorul a subliniat că. pentru re
lansarea economiei mondiale, sînt 
necesare eliminarea practicilor pro- 
tectioniste din comerțul mondial și 
dezvoltarea cooperării economice re- 
ciproc-avantajoase. El a relevat, tot
odată. necesitatea stabilirii unui ra
port mai echitabil intre prețul ma
teriilor prime și cel al produselor in
dustrializate. a reorganizării ne baze 
noi, democratice, a sistemului mo- 
netar-financiar internațional și a 
accesului neingrădit al tuturor sta
telor la cuceririle științei si tehni
cii moderne.

★
La Managua a avut loc întrunirea 

grupurilor parlamentare din Europa. 
Reprezentantul tării noastre a evi
dențiat cu acest prilej locul central 
pe care il ocupă in ansamblul acti
vității externe a României înfăp
tuirea securității și cooperării pe 
continentul european. Acordind o 
deosebită importanță problemelor 
securității și cooperării in Europa, a 
arătșt vorbitorul, grupul parlamentar 
român a participat activ la toate cele 
șase conferințe de pină acum consa
crate acestor probleme.

CONFERINȚA PENTRU 
DEZARMARE DE LA GENEVA 

și-a încheiat prima parte 
a lucrărilor din acest an

GENEVA 30 (Agerpres). — La 
Geneva au luat sfirșit lucrările pri
mei părți din acest an a Conferinței 
pentru dezarmare, organism al Na
țiunilor Unite pentru negocieri mul
tilaterale in domeniul dezarmării, din 
care fac parte 40 de state, intre caro 
șl România. Participanții la nego
cieri au examinat o gamă largă do 
probleme privind încetarea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea unor mă
suri practice de dezarmare. în pri
mul rind de dezarmare nucleară, 
prohibirea armelor chimice, precum 
și preintimpinarea unei curse a înar
mărilor in spațiul cosmic. Lucrările 
Conferinței pentru dezarmare de la 
Geneva vor fi reluate Ia 9 iunie a c.

ORIENTUL
MIJLOCIU

SIMBATA, 2 MAI

11.30 Tinerețe revoluționară în ppoca 
de Aur (parțial color)

13,00 Telex
13,05 în mai, la sfîrșit de săptămlnă 

(partial color)
14,45 Săptămîna politică
15,00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19.20 De Ziua tineretului (color) 

• Epoca Ceaușescu a Tinerețea 
noastră — tinerețea anilor de 
soare. (Documentar) • Partidu
lui. conducătorului iubit — oma
giul tinereții noastre. (Spectacol 
muzical-literar-coregraflc dedicat 
Zilei tineretului din Republica 
Socialistă România, realizat in 
colaborare cu Comitetul Central 
al Uniunii Tineretului Comunist)

20.30 Film artistic (color). „Declarație 
de dragoste". Premieră TV. Pro
ducție a Casei de filme trei. Cu : 
Adrian Păduraru, Teodora Mareș. 
Carmen Enea, Ion Caramitru. Ta
mara Buciuceanu-Botez, Adela 
Mârculescu. Constantin Dlplan, 
Dorel Vișan, Florin Chirlac, 
Mioara Ifrim, Lucian Nuță, An
drei Duban. Scenariul : George 
Șovu. Regla : Nicolae Corjos

22.00 Telejurnal
22,10 Primăvara șlagărelor (color)
22.30 închiderea programului

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C.

ieșite ciștigătoare la tragerea
Ia sorți lunară din 30 aprilie 1987
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1 64348 52 50 000
1 82798 111 50 000
1 21394 27 '50 000
1 10558 112 50 000
1 40395 97 40 000
1 50887 25 40 000
1 14285 53 40 000
1 54164 157 40 000
1 84693 171 40 000
1 70555 77 30 000
1 89099 186 30 000
1 00328 20 30 000
1 53793 118 30 000
1 23761 115 30 000
1 37980 39 30 000
1 21180 131 20 000
1 00878 172 20 000
1 89633 92 20 000
1 18875 108 20 000
1 92547 150 20 000
1 78948 177 20 000
1 76884 
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168 20 000

100 235 184 10 000
100 545 150 5 000
100 531 132 3 000
100 353 171 3 000

1 000 08 148 1 000
1 000 31 194 1 000
1 000 54 70 1 000
1 000 77 25 1 000
1 000 24 63 800
1 000 14 29 800
1 000 45 12 800
1 000 95 50 800
1 000 31 113 800
1 000 10 31 800
1 000 98 134 800
1 000 87 195 800
1 000 34 138 800

13 422 TOTAL: 14 020 000

Ciștigurile întregi revin obligațiu
nilor de 200 de lei. tn valoarea ciști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite ciști
gătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001-099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81-200. la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Măseaua de minte — 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03. 
sala Magheru) : Scapino — 18; (sala 
Studio) : La un pas de fericire — 
18.30
0 Teatru! Gluleștl (sala Gluleștl. 
18 04 85) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 18,30
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tăna-
se“ (sala Savoy, 15 56 78) : Nimic des
pre elefanți — 19; (sala Victoria,
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19,30: (la 
grădina de vară Herăstrău) : Astăzi 
se improvizează — 18
• Teatrul „Țăndărică" (sala Cosmo- 
nauțllor, 11 12 04) : Tigrișorul Petre 
— 11.30

Acțiuni și luări de poliție pentru
încetarea cursei înarmărilor

Apelul Conferinței sovieto-americane în problemele 
dezarmării

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
La Washington a fost dat publici
tății apelul Conferinței sovieto- 
americane in problemele dezarmă
rii, la care au participat generali 
in rezervă din cele două țări, re
latează agenția T.A.S.S. In doeu-

Pentru securitate si
MADRID 30 (Agerpres). — La 

Madrid s-a încheiat Conferința 
mondială a orașelor victime ale 
războiului și orașelor care militea
ză pentru pace, care a coincis cu 
împlinirea a 50 de ani de la bom
bardamentul aviației hitleriste asu
pra orașului spaniol Guernica. Par
ticipantă au examinat probleme 
de o însemnătate deosebită pentru

cer încetarea oricăror e.x- 
nucleare. respectarea ri- 

a acordurilor in domeniul

ment se 
periente 
guroasâ 
controlului asupra armamentelor,
renunțarea la militarizarea Cosmo
sului, reducerea arsenalelod 
doare ale U.R.S.S. și S.U.A.

dezarmare în lume

nu-

securitatea și dezarmarea in lume, 
în apelul adoptat in încheiere, opi
nia publică democratică a planetei 
este chemată să-și intensifice efor
turile in vederea destinderii șl 
dezarmării.'

S-a hotărit ca, în viitor această 
organizație să se numească Alian
ța mondială a „Orașelor pentru 
pace".

In favoarea denuclearizării Americii Latine
1 MONTEVIDEO 30 (Agerpres). — 
' Argentina. Brazilia și Chile, trei 
) dintre statele latino-americane care 
. nu au ratificat in totalitate preve- 
' deril.e .„Tratatului de la Tlatoiol- 
l co" pri.vinji. de.nuclearizarea Ame- 

rieii Latine, s-aii angajat* să nu

I 
I
I 
I
I

E.F.E. In cursul celei de-a doua I 
reuniuni de lucru a O.P.A.N.A.L. ț 
(Organizația pentru Interzicerea 
Armelor Nucleare in America La- 1 
tină), ce se desfășoară la Monte- A 

____—____,______ ___________ video, delegații!*» celor, trei. țări au'-* 
utilizeze energia nucleară fn âco- declarat că acceptă principiile care '
puri ntilităre, informează agenția inspiră tratatul de denuclearizare. )

..... .. ____________ _
niul electronicii semiconductorilor. t 
computerelor și echipamentului } 
laser. Rezultatele obținute de oa- \ 
menii de știință japonezi în aceste 
domenii rețin atenția autorilor pro- . 
gramului S.D.I.. care intenționea- i 
ză să-i atragă la cercetările legate ’ 
de aplicarea acestui program.

Împotriva „Războiului stelelor"
TOKIO 30 (Agerpres). — Oame

nii de știință și specialiștii de la 
Institutul de studii pentru con
strucția de mașini electrice din 
Tokio au adoptat un document in 
baza căruia refuză participarea la 
realizarea unor programe militare, 
inclusiv a lucrărilor din cadrul 
programului Inițiativa de Apărare 
Strategică, cunoscut sub numele de 
„Războiul stelelor". Cei 573 de oa
meni de știință care și-au pus 
semnătura pe acest document afir- 
mă că refuză să ia parte la cer-

cotările științifice legate de pro
gramele militare, angajindu-se să 
contribuie, la consolidarea păcii și 
a progresului științific si tehnolo
gic. Institutul este unul dintre 
principalele centre de cercetări an
gajate in ample studii in dome-

ILE DE PRESA
e scurt

NOUL GUVERN DE COALIȚIE
ETNLANDEZ, condus de primul- 

| ministru Harrf Holkeri, și-a pre
luat in mod oficial prerogativele. 
Cabinetul recent constituit cuprin- 
de opt miniștri social-democrați, 
șapte conservatori, doi membri ai 

I Partidului Popular Suedez și un
reprezentant al Partidului Rural. 

I Fostul prim-ministru. Kalevi Sorsa,
| a preluat mandatul de ministru de

externe. Portofoliul apărării a fost
■ atribuit lui Ole Norrback, iar cel 

al comerțului exterior lui Perto
I Pertti Salolainen.

I STATELE UNITE AU EFEC
TUAT JOI O NOUA EXPERIEN
ȚA NUCLEARA SUBTERANA,

■ pe poligonul din statul Nevada — 
s-a anunțat oficial la Washington. 
Explozia subterană a fost efectuată 
la o adincime de 600 m și a avut o 
magnitudine de 20—150 kilotone.

| După cum se arată într-o declara
ție dată publicității de organizația 

| obștească „American Peace Test", 
această experiență este legată de 
cercetările pentru punerea la punct 

. a sistemului de înarmări spațiale 
cunoscut sub numele de „Războiul

I stelelor".

| REALEGERE. Giovanni Spado- 
lini a fost reales secretar național 
al Partidului Republican Italian, 
informează agenția A.N.S.A. In

• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87“ — 
15.30: 19

cinema
• O el la București: SCALA (11 03 72)
-1 9; 11,15: 13.30; 15,45; 18; 20.15. FA
VORIT (45 31 70) — 9: 11 ; 13: 15: 17; 
19. FLAMURA (85 77 12) - 9; 11.15;
13.30; 15.45; 18; 20
• 1 mai : Ciprian Porumbescu — 9;
12: 15; 18,15, 2 mai : Omenirea împo
triva războiului — 9; 12; 15; 18,15 :
PATRIA (11 86 23)

*

NAȚIUNILE UNITE 30 (Ager
pres). — Libanul a adresat secre
tarului general al O.N.U. și Consi
liului de Securitate 0 scrisoare cu- 
prinzind detalii asupra agresiunilor 
comise de Israel împotriva mișcării 
de rezistență libaneze in cursul lu
nii aprilie. Documentul, informează 
agenția K.U.N.A., avertizează în le-, 
gătură cu posibilitatea unui atac 
militar israelian masiv impotriva 
sudului Libanului și informează des
pre situația explozivă din nordul 
așa-numitei zone de securitate con
trolate de Israel.

Autoritățile israeliene au adoptat 
noi măsuri represive impotriva 
populației palestiniene din terito
riile de pe Malul de vest al Iorda
nului și Gaza in încercarea de a 
intimida lupta acesteia împotriva 
ocupației. Forțele israeliene au de- ' 
cis expulzarea președintelui consi
liului studenților de la Universitatea 
Bir-Zeit, Marwan Bargonti. Acesta 
a petrecut deja patru ani in închi
sorile israeliene înainte de a fi 
plasat in detenție administrativă, 
in 1985.

De la începutul anului universi
tar, Universitatea Bir-Zeit. de lingă 
Ramallah, a fost Închisă 148 de 
zile. (Agerpres)

CAIRO 30 (Agerpres). — Egiptul 
acționează in favoarea unei păci cu- ' 
prinzătoare in Orientul Mijlociu pe 
baza retragerii Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate și a asigu
rării drepturilor legitime ale popu
lației palestiniene, a declarat mi
nistrul egiptean de stat pentru afa
ceri externe. Boutros Ghali. Vorbind 
în fața ziariștilor, el a subliniat că 
rezolvarea problemei palestiniene 
este o condiție obligatorie pentru in
staurarea păcii și securității in re
giune.

BEIRUT 30 (Agerpres). — Artile- 
.. »ia iscaol-ianăi amplasată. In așa-zisa 

zonă de sectiulate din sudul Liba
nului a bombardat In iiTtfmele 24 de 
ore patru' localități libaneze folosind 
obuze cu fosfor și proiectile de 
120 mm. In rindul populației civile > 
au fost înregistrați răniți.

Patrule mecanizate israeliene au 
pătruns in sudul Văii Bekaa si in 
apropierea localității Hasbai. Tn 
cursul acestor raiduri, tancurile și * 
transportoarele blindate au deschis 
focul asupra localităților.

Avioane militare israeliene au 
survolat orașul Saida și împrejuri
mile sale, iar vedete înarmate cu 
rachete au pătruns In apele terito- 1 
riale ale Libanului.

Tn timpul acțiunilor lor represive, , 
forțele israeliene de ocupație ope
rează arestări masive In rindul liba
nezilor, pe care îi încarcerează în 
Închisoarea Al-Htyam.

cursul unei reuniuni a Consiliului 
Național al partidului, ales la re
centul congres, desfășurat la Flo
rența. Bruno Visentjni a fost, de 
asemenea, reales președinte al 
P.R.I. pentru o perioadă de trei 
ant.

EA OSAKA s-au tncheiât lu
crările celei de-a XX-a sesiuni 
anuale a Consiliului guvernatori
lor al Băncii de Dezvoltare din 
Asia. Luind cuvintul la încheierea 
sesiunii, președintele băncii. Ma- 
sao Fujioka, a declarat că în 
cursul lucrărilor s-a hotărit orga
nizarea unei reuniuni cu țările din 
sudul Pacificului și creditorii pen
tru a se discuta planurile de dez
voltare ale acestor țări și a fi for
mulate strategiile corespunzătoare.

RATA INFLAȚIEI ÎN TARILE 
MEMBRE AEE PIEȚEI COMUNE 
în ultimele 12 luni a fost de 3.1 la 
sută, potrivit datelor publicate la 
Bruxelles de Comisia executivă a 
C.E.E. Preturile bunurilor de con
sum au cunoscut in'martie anul 
acesta o creștere de 0.3 la sută 
față de luna precedentă. Cele mai 
mari creșteri lunare de prețuri 
înregistrate In martie au fost cele 
din Grecia — 3.2 la sută. Portu
galia — 1.4 Ia sută. Danemarca — 
0,9 la sută și Spania — 0.6 la sută.

CAMERA REPREZENTANȚILOR 
A CONGRESULUI S.U.A. A AFRO- | 
BAT CONTROVERSATUL „AMEN
DAMENT GEPHARDT" care pre
vede măsuri de retorsiune impo- , 
triva țărilor cu un puternic exce
dent in schimburile comerciale cu ' 
Statele Unite. „Amendamentul 
Gephardt", adoptat in cursul dez- I 
baterilor asupra unui proiect de | 
lege destinat să reducă deficitul 
comercial enorm al S.U.A., este i 
îndreptat, inainte de toate, împo
triva Japoniei, dar va afecta, de 
asemenea, țări ca R.F.G., Italia. 
Brazilia, Mexic, apreciază agenția 
E.F.E.

ARMATA POPULARA SANDI- . 
NISTA a scos din luptă, in- cursul 
ultimei săptămini, 137 membri ai ' 
grupărilor cotrarevoluționare care 
operează in zona de nord a țării, I 
s-a anunțat oficial la Managua. | 
Un raport militar, citat de agen
ția Prensa Latina, precizează că i 
pierderile grupărilor antisandinis- 
te în perioada 20—28 aprilie in 1 
cea de-a Vl-a regiune a țării — 
departamentele Jinotega și Mata- I 
galpa — includ 92 de morți, 38 de | 
răniți și 7 prizonieri.

COSMONAUT II SOVIETICI IURI 
ROMANENKO $1 ALEKSANDR 
LAVEIKIN, care se află in spațiu . 
de 12 săptămini, continuă descăr
carea navei de transport „Pro- ' 
gress-29" și mutarea materialelor 
aduse de aceasta in coinpartimen- I 
tele complexului orbital '„MIR“ — |
,.Quant". Ei acționează, de aseme
nea. pentru punerea la punct a i 
modului de orientare și stabilizare 
a întregului complex, incluzînd și I 
nava „Soiuz";

1

• Pădureanca : DACIA (50 35 94) — 
9; 11; 13; 15; 17; 19
• Recital în grădina cu pitici : GIU- 
LEȘTI (17 55 40) — 9; 11; 13; 13; 17; 
19. FLOREASCA (33 29 71) — 9; 11; 
13; 15: 17; 19
O Primăvara bobocilor : PACEA 
(71 30 85) — 15; 17; 19. MUNCA
(21 50 97) — 15; 17; 19
• Sosesc păsările călătoare : PRO
GRESUL (2.3 94 10) — 15: 17; 19
• Călărețul cu calul de aur : LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17.45: 20
• Pacea — victorie a rațiunii ; CA
PITOL (16 29 17) — 9; 12; 15; 18,15
• Vraciul: LUMINA (14 74 16) — 9; 
12; 15; 18
• Program special pentru copii și

tineret : DOINA (16 35 38) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Dragul nostru tnvățător : TIM
PURI NOI (15 6110) - 9; 11; 13; 15; 
17; 19
• Campionul : STUDIO (59 53 15) — 
9.30: 12; 14.30; 17; 19.30
• Carmen : BUZEȘTI (50 43 58) —
15; 18
«D Duminică cu ploaie : UNION 
(13 49 04) — .9; 11: 13; 15: 17; 19
• Severino : COTROCENI (49 48 48)
— 15; 17; 19
• Iubire fără speranță : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 17; 19
• Marele șarpe : POPULAR (35 15 17)
— 15; 17; 19
• Locuri in inimă t COSMOS 
(27 54 95) — 9; 11; 13; 15; 17; 19

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteîî nr. 1. Tel. 17 60 10, 17 60 20, Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. Cititorii din străinătate se pot abona prin ,.ROMPRESFILATELIA“ — 
sectorul export-import presă P.O. BOX 12—201. telex 10376 prsfir București, Calea Grivițe! nr. 64—66. Tiparul : Combinatul poligrafic CASA SClNTEII 40 350
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< 1 MAI - ZIUA SOLIDARITA ȚII INTERNA TIONALE
IN LUPTA PENTRU DREPTUL LA MUNCA, LA PACE, LA VIATA!

Muncitorii, întregul nostru popor vor fi întotdeauna alături de clasa 
muncitoare, de forțele înaintate ale lumii, în lupta împotriva războiului, 
pentru dezarmare, destindere și pace, pentru făurirea unei lumi a egalității, 
mai bune și mai drepte pe planeta noastră.**

Dreptul la viață și la pace, dreptul la 
muncă !

Mai mult ca oricînd, aceste nobile și 
înălțătoare idealuri sînt înscrise, de Ziua 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, pe steagurile de luptă ale oame
nilor muncii de pretutindeni. Aspirațiile 
la pace și la muncă s-au îngemănat întot
deauna, au fost permanent lozinci pentru 
care s-au ridicat la luptă generații după 
generații de truditori cu brațele și cu min
tea, cronicile vremurilor consemnînd ne
numărate fapte ce au probat și probează 
dîrzenia și abnegația, eforturile necurmate 
pentru înfăptuirea acestor țeluri atit de 
scumpe tuturor celor ce muncesc.

ln actualele condiții, cînd pericolul nu
clear amenință fără excepție toate po
poarele, însăși viața, este imperios ne
cesar ca solidaritatea internațională să se 
manifeste, în primul rind, în lupta pentru 
salvgardarea păcii, pentru înlăturarea pri
mejdiei atomice. Este o cauză care impu
ne, mai mult ca niciodată, eforturi unite, 
acțiuni și inițiative de anvergură, mobi
lizarea celor mai largi forțe sociale la 
făurirea unui tot mai cuprinzător front 
mondial al păcii și dezarmării.

in spiritul tradițiilor de solidaritate și 
înalt umanism, care au animat dintot- 
deauna poporul român, oamenii muncii din 
țara noastră, România socialistă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu acționează prin mul-

tipie propuneri, demersuri și inițiative 
avînd drept obiectiv făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte pentru toți fiii 
planetei, a unei lumi fără arme și răz
boaie. In același spirit s-a pronunțat și se 
pronunță statornic România, împreună cu 
alte țări, inclusiv la actuala reuniune ge- 
neral-europeană de la Viena, pentru asi
gurarea de locuri de muncă pentru toți 
cei ce muncesc, considerînd garantarea 
acestui drept ca o componentă esențială a 
problematicii drepturilor omului.

Pace și muncă! Sub această lozincă 
oamenii muncii de pretutindeni își mani
festă, cu tot mai multă putere, voința de 
luptă pentru edificarea unei vieți libere,

Unitate de acțiune pentru o lume
fără arme și războaie!

Pacea - ca aspirație supremă a tuturor po
poarelor, este obiectivul care concentrează, in 
aceste zile, mase uriașe de oameni, făcind să 
sporească continuu rindurile marelui front al ce
lor ce se pronunță cu hotârire pentru făurirea 
unei lumi fără arme și războaie. In mod deosebit 
este subliniată necesitatea intăririi solidarității și 
colaborării forțelor sociale celor mai largi ca 
imperativ primordial, condiție fundamentală a 
succesului marii lupte a popoarelor pentru 
salvgardarea vieții, pentru un viitor pașnic al 
planetei.

„Nu trebuie irosită

șansa istorică

de a elibera Europa

va prezenței pe teritoriul britanic a bazelor mi
litare străine. La Greenham Common, unde se 
află amplasate 96 de rachete nucleare ameri
cane cu rază medie de acțiune, participantele 
la vestita „tabără a păcii" și-au intensificat ac
țiunile, cerînd retragerea acestor arme ale mor- 
ții, ca și lichidarea tuturor bazelor militare stră
ine. La Welford a avut loc o manifestație simi
lară, la care s-a cerut desființarea bazei exis
tente in această localitate, încetarea antrenării 
țării în cursa înarmărilor.

Demonstrații asemănătoare au avut loc și in 
alte orașe britanice. Astfel, în fața unei uzine 
din orașul Aldermeston, unde se montează focoa
se nucleare destinate rachetelor balistice de ti
pul „Trident", un grup de activiști ai mișcării 
pentru pace au lansat 300 de baloane negre, 
in semn de protest față de alocarea de către 
Marea Britanie a 300 milioane lire sterline pen
tru dezvoltarea acestei întreprinderi.

„Zonele denuclearizate

zone ale păcii

și încrederii66

de rachetele nucleare!66
„Ororile Hiroshimei

să nu se mai repete

Strins

In peste 300 de localități din R. F. GERMANIA 
au avut loc, sub lozinci mobilizatoare ca : „Nu 
trebuie irosită șansa istorică de a elibera Euro
pa de rachetele nucleare I", „Locuri de muncă - 
nu arme !“, ample adunări și demonstrații anti
războinice, lanțuri ale păcii, s-au strins semnă
turi pe apeluri pentru pace și dezarmare, au fost 
organizate blocade la intrarea în bazele mili
tare, unde sint amplasate rachete cu rază medie 
de acțiune. In cadrul acestor acțiuni au luat cu- 
vîntul numeroși vorbitori, care au subliniat nece
sitatea apărării păcii, urgența cu care se impune 
eliminarea primejdiei nucleare și marele dezi
derat al unirii eforturilor pentru atingerea aces
tor obiective vitale.

Un document al Partidului Liber Democrat, dat 
publicității în aceste zile, subliniază că „elimi
narea rachetelor cu rază medie de acțiune ar 
putea constitui începutul unui proces global de 
dezarmare", in document este lansat apelul că
tre toate forțele iubitoare de pace din R.F.G. de 
a-și aduce contribuția la realizarea cit mai cu- 
rind a unui acord între U.R.S.S. și S.U.A., rele- 
vîndu-se că ajungerea la o înțelegere în aceas
tă problemă corespunde intereselor cetățenilor 
din R.F.G., cit și securității în Europa și în lume.

„Împotriva militarizării

spațiului cosmic !“

Sub deviza „Nu militarizării spațiului cosmic I" 
pe cuprinsul STATELOR UNITE ALE AMERICII 
s-au desfășurat numeroase demonstrații și mi
tinguri, la care participanții au cerut Adminis
trației să pună capăt finanțării și experiențelor 
din cadrul proiectului Inițiativa de apărare stra
tegică (S.D.I.). Pornind de la faptul că, așa cum 
s-a anunțat, noile experiențe nucleare ameri
cane de la poligonul din Nevada slujesc aces
tui proiect, in împrejurimile poligonului, precum 
și în numeroase alte localități au avut loc de
monstrații de protest.

De un ecou profund s-a bucurat în aceste zile 
documentul elaborat de un grup de experți eco
nomici, care, relevind că renunțarea la S.D.I. ar 
avea numeroase efecte pozitive asupra clima
tului politic internațional, subliniază că pe a- 
ceastă cale s-ar economisi pe parcursul viitorilor 
cinci ani peste 25 miliarde dolari, sumă cu care 
s-ar putea acoperi cheltuielile pentru finanțarea 
unor importante programe sociale.

„Teritoriile tuturor

statelor fără baze

militare străine!66

In localitățile Greenham Common și Welford 
din MAREA BRITANIE s-au desfășurat, in ulti
mele săptămîni, o suită de manifestări împotri-

niciodată !66

Ample manifestații se desfășoară în această 
primăvară și in JAPONIA, singura țară care a 
cunoscut efectiv tragedia nucleară. Participanții 
la demonstrații, în rîndul cărora s-au aflat și 
supraviețuitori ai bombardamentelor de la Hiro
shima și Nagasaki, s-au pronunțat pentru înce
tarea producției de orice fel de arme atomice, 
pentru interzicerea tuturor armelor de distrugere 
în masă. Intre noile inițiative ale mișcării pentru 
pace din această țară se înscrie și constituirea 
unei noi organizații antirăzboinice, creată de 
copiii victimelor bombardamentului atomic de la 
Nagasaki. Explicind rațiunile care au determinat 
această inițiativă, scriitorul Kenzaburo Oe, auto
rul volumelor „însemnări din Hiroshima" și „Ho
locaustul nuclear și vocea umanității", a decla
rat : „In fiecare an aproape 6 000 de japonezi, 
inclusiv copii ai celor care au supraviețuit bom
bardamentelor de la Hiroshima și Nagasaki, iși 
pierd viața ca urmare a maladiei îradiațîilor. Și 
aceasta se intimplă și acum, la atiția ani de la 
tragicele bombardamente. Sint fapte care ne 
amintesc zilnic că avem o datorie de îndeplinit : 
să oprim, cit mai este timp, repetarea tragediilor 
de la Hiroshima și Nagasaki. Dorim ca armele 
nucleare să dispară de pe planeta noastră".

Din Peninsula Balcanică pînă In nordul 
centrul Europei și mai departe, i.n Africa, Asia, 
oceanele Indian și Pacific, ideea proclamării de 
zone libere de arme nucleare cîștigă tot mai 
mult teren.

In preajma zilei de 1 Mai, telegramele de 
presă anunțau că mii de așezări - de la mari 
orașe europene pînă la insulițele din Pacific - 
«•au proclamat libere de armele nucleare. Re
glementări antinucleare au fost, astfel, adoptate 
de municipalitățile a 281 orașe din BELGIA, 81 - 
din NORVEGIA^ 53-din ITALIA, 71 - din OLAN- 

DA, 150-din MAREA BRITANIE, 86 - din NOUA 
ZEELANDA. Numai in JAPONIA există 7 000 
așezări și șapte prefecturi denuclearizate, a căror 
populație depășește jumătate din cea a întregii 
țări.

„Fonduri pentru

dezvoltare, nu pentru

arme !66

Cu prilejul actualei sesiuni a Comitetului pre
gătitor al Conferinței internaționale privind dez
armarea și dezvoltarea, ca și al altor reuniuni 
internaționale desfășurate recent la HAVANA, 
STOCKHOLM, DUBLIN, DELHI, NAIROBI, LIMA 
ș.a., a fost reafirmată, între altele, necesitatea 
reducerii bugetelor militare și alocării fondurilor 
devenite astfel disponibile pentru elaborarea unor 
programe menite să ducă la soluționarea unor 
probleme sociale acute, in primul rind lichidarea 
subdezvoltării, a foametei, maladiilor de tot 
felul, analfabetismului ș.a., care afectează mi
lioane și milioane de dezmoșteniți ai soartei. 
Potrivit unui studiu publicat in aceste zile in 
Germaiîia occidentală, numai înghețarea la ni
velul acestui an a cheltuielilor militare ar duce 
la economisirea in următorii cinci ani a unei 
sume de 40 miliarde de mărci.

„Nu trebuie irosită șansă istorică de a elibera Europa de rachetele nucleare!" Sub această lo
zincă, la Frankfurt s-a desfășurat o mare demonstrație, cu participarea a peste 25 000 de 

persoane

■■

uniți

NICOLAE CEAUȘESCU

..Ororile Hiroshimei să nu se mai repete niciodată I" : 
marș al păcii, desfășurat de oamenii muncii niponi

prospere și demne, eliberată de nesigu
ranța zilei de mîine, de coșmarul distru
gerii atomice.

Pentru înfăptuirea acestor idealuri mă
rețe, oamenii muncii din Republica Socia
listă România — muncitori, țărani coope
ratori, intelectuali, tineri și vîrstnici, băr
bați și femei — strins uniți în jurul parti
dului, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, reafirmîndu-și 
solidaritatea militantă cu oamenii muncii, 
cu forțele social-politice înaintate de pe 
toate meridianele, sînt ferm hotărîți să nu 
precupețească nimic, să-și aducă întreaga 
contribuție la făurirea acelei lumi, mai 
bune și mai drepte, spre care au năzuit 
dintotdeauna cu ardoare popoarele.

-pentru dreptate socială 
și condiții demne de trai

$i acest 1 Mai cunoaște, In țările capitaliste avan
sate economic, unde numărul șomerilor a depășit 31 
de milioane, ample și intense acțiuni muncitorești in 
apărarea și asigurarea locurilor de muncă. Aceste ac
țiuni se desfășoară sub semnul marelui comandament 
al unității tuturor detașamentelor clasei muncitoare, a 
celorlalte pături ale populației, 
revendicărilor sociale juste ale

chezășie a realizării 
celor ce muncesc.

w-Locuri de muncă,

nu bombe!66

• In MAREA BRITANIE, unde numărul șomerilor 
a atins 3,2 milioane, au avut și au loc, în continua
re, numeroase acțiuni de luptă pentru adoptarea de 
măsuri în vederea reducerii șomajului. Astfel de de
monstrații și greve s-au desfășurat Ia Londra, Liver
pool, Blackpool, Manchester, Birmingham, Glasgow, 
prilej cu care participanții au cerut crearea de noi 
locuri de muncă. Pe una din pancartele purtate de 
participanți la manifestația desfășurată la Londra era 
scris : „Locuri de muncă - nu bombe !“ - punind in 
evidență legătura nemijlocită dintre oprirea cursei 
înarmărilor și rezolvarea problemelor sociale acute, 
intre care șomajul.

• Ample demonstrații ale oamenilor muncii s-au 
desfășurat șl In BELGIA, sub lozinca „Austeritate, da - 
dar in ce privește bugetele militare I", Vorbitorii la 
marea adunare de la Bruxelles au cerut ca greută
țile crizei să fie rezolvate nu prin amputarea buge
telor sociale, de educație și asistență medicală, ci 
prin reducerea cheltuielilor militare. O acțiune ase
mănătoare s-a desfășurat la Charleroi.

• In cadrul măsurilor de reorganizare a unor sec
toare economice, In STATELE UNITE s-a procedat la 
ample reduceri de personal. In cadrul acțiunilor de 
protest, cum a fost cea desfășurată la Washington, 
in fața Capitoliului, s-a cerut reducerea cheltuielilor 
militare și investirea sumelor realizate astfel in sec
toarele economice civile.

(Nu concedierilor,

vrem să muncim!66

• In principalele localități din R. F. GERMANIA, 
unde, ca urmare a crizei din industria siderurgică 
și din Industria carboniferă, se procedează la supri
mări masive de locuri de muncă și concedieri, au 
loc numeroase acțiuni și greve de protest ale oa
menilor muncii. La Duisburg-Rheinhausen s-a desfă
șurat o mare demonstrație, cu participarea a peste 
10 000 de persoane, împotriva intențiilor filialei Krupp 
din localitate de a concedia 2 000 de siderurgiști. 
La mitinguri de masă desfășurate in întreaga țară 
s-au strins 240 000 de semnături pe un apel în fa
voarea sprijinirii siderurgiștilor din Hattingen, amenin
țați să-și piardă slujba.

• In ITALIA continuă acțiunile Inițiate de cele trei 
mari centrale sindicale - C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. - 
In favoarea apărării dreptului la muncă al celor ame
nințați cu concedierea. Mari greve au desfășurat mun
citorii portuari din Genova și muncitorii metalurgiști 
din Taranto. La Roma a avut loc o amplă manifes
tație a personalului sanitar mediu și a medicilor, nu
mărul celor fără un loc de muncă din aceste cate
gorii de salariați fiind de peste 7 000.

• Docherii din portul Rotterdam, 
porturi ale OLANDEI au desfășurat 
test împotriva planurilor administrației 
duceri substanțiale de personal.

ca șl din alte 
greve de pro- 
de a opera re-

• Societatea de oțeluri Svenkt Staal-Ab (SSAB) din 
SUEDIA a stabilit un program de restructurare care 
Implică suprimarea a 2 200 de locuri de muncă. In 
același timp, s-a hotărît închiderea minelor de fier din 
Dannemora și Grangesberg, în următorii doi ani, ceea 
ce va duce la concedierea altor sute de muncitori ;și 
funcționari. Aceste decizii au stîrnit vii proteste în 
rîndul salariaților, ca și al oamenilor muncii din di
verse localități ale țării, de asemenea amenințați să 
rămînă pe drumuri.

„Vrem piine, nu bombe !" : deziderat larg împărtășit, 
care dă expresie necesității de a se reduce bugetele 
militare și a se folosi în scopuri pașnice fondurile ast

fel economisite

„Dreptul la muncă, drept

fundamental al oamenilor66

• Mișcările revendicative ale oamenilor muncii din 
SPANIA au căpătat o amploare deosebită în ultimul 
timp. Mari greve și demonstrații, in cursul cărora s-a 
cerut îmbunătățirea condițiilor de viață și muncă, au 
fost organizate de muncitorii de la căile ferate și de 
muncitorii constructori din Cadiz, Sevilla și Zaragoza. 
Acțiuni greviste au organizat, de asemenea, cadrele 
didactice și diverse categorii de funcționari de la 
unele instituții bancare. In cursul acestor acțiuni s-a 
cerut reducerea șomajului, care in Spania afectează 
în prezent circa trei milioane persoane, ceea ce repre
zintă

•
NIA, 
tului 
miniere, avînd ca urmare numeroase concedieri. Unul 
din obiectivele amplei „ofensive de primăvară" a sin
dicatelor nipone este, în acest an, îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață ale salariaților și oprirea 
concedierilor.

• Numeroase acțiuni revendicative desfășoară In 
CANADA muncitorii din construcții, ramură serios afec
tată de recesiunea economică. O amplă demonstra
ție a avut loc în provincia Quebec, la care au parti
cipat zeci de mii de persoane.

• Ca urmare a refuzului organelor de resort de 
a satisface cererile de îmbunătățire a condițiilor de 
viată și 
TRALIÂ 
test

21,49 la sută din totalul populației active.

Mari greve ale minerilor au avut loc In JAPO- 
in semn de protest împotriva intenției patrona- 
de a reduce activitatea la o serie de exploatări

muncă, în diverse regiuni miniere din AUS- 
au avut loc greve și demonstrații de pro-
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