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Ziua muncii - sărbătorită în întreaga țară

A

SUB SEMNU1 HOTĂRÎBII POPORULE!
DE A 1NFĂPT0 EXEMPLAR POLITICA PARTIDULUI,
baza tehnico-materială a societății
noastre, însemnatele realizări ob
ținute in marea operă desfășurată
pentru modernizarea și înnoirea
proceselor de producție, pentru in
tegrarea operativă in producție a
noilor cuceriri ale științei, ale teh
nicii, ale progresului cunoașterii
umane. Sint rezultate care vorbesc
cu mare forță de convingere des
pre munca plină de abnegație pe
care o desfășoară clasa noastră
muncitoare, despre înalta respon
sabilitate socială cu care aceasta
iși îndeplinește misiunea de factor
hotărîtor al progresului social-eco
nomic, despre spiritul revoluționar
care-i însuflețește munca și viața,
despre înaltul exemplu de dăruire
revoluționară pe care-1 oferă în
tregii țări — prin toate acestea
clasa noastră muncitoare conferind
o nouă strălucire eroicelor sale tra
diții de muncă și luptă.
în marele bilanț de 1 Mai sint,
de asemenea, însumate realizările
pe care lucrătorii ogoarelor româ
nești le-au obținut in desfășurarea
campaniei agricole de primăvară,
pentru înfăptuirea cu succes a obiectivelor noii revoluții agrare,
pentru creșterea aportului agricul
turii la dezvoltarea continuă a eco
nomiei românești. înfăptuirile din
acest domeniu dobîndesc in acest
an — în care omagiem împlinirea
a opt decenii de la marea răscoală
țărănească din 1907 și un sfert de
secol de la încheierea cooperativi
zării agriculturii — profunde sem
nificații și înțelesuri, atestind cu
forța de netăgăduit a faptelor jus
tețea politicii partidului de trans
formare
socialistă a agriculturii
românești, șuperiorjtațea agriculturii socialiste."
„ La solemna sărbăto.are, a muncii,
poporul român s-a înfățișat cu
rodnice împliniri și in celelalte do
menii de activitate — în știință,
înVățămînt, în artă și cultură, in
formarea omului nou, în înnoirea
chipului așezărilor patriei. Toate
acestea stau mărturie forței de
creație a unui popor care. în con
dițiile socialismului, este singurul
stăpin al avuției naționale, croindu-și prezentul și viitorul potrivit
legitimelor sale vreri și interese.
Infățișind la 1 Mai aceste mărețe
Împliniri cu firești. simțăminte de
mindrie patriotică, poporul român
este, totodată, adine pătruns de a-

devărul că aceste realizări repre
zintă o importantă contribuție a
națiunii socialiste române la întă
rirea forței și prestigiului socialis
mului in lume, la promovarea no
bilelor idealuri de independență,
pace și progres social-economic ale
popoarelor.
De ziua frăției celor ce mun
cesc de pretutindeni, poporul ro
mân și-a reafirmat încă o dată
profundele sale sentimente de so
lidaritate internațională, voința sa
de a lărgi și dezvolta prietenia si
conlucrarea cu toate popoarele ță
rilor socialiste, alături de care edi
fică noua orînduire. cu toate for
țele revoluționare, progresiste, de
mocratice, pacifiste din întreaga
lume, avind convingerea că întă
rirea unității și solidarității tuturor
acestora reprezintă condiția hotăritoare a succesului cauzei păcii, a
înfăptuirii dezarmării, instituirii
unor noi raporturi în viața inter
națională, întemeiate pe respectul
independenței fiecărei națiuni, al
drepturilor sale suverane.
Sub
semnul unei străvechi tradiții, la 1
Mai 1987. oamenii muncii din
România socialistă, întregul nostru
popor au dat glas aspirațiilor lor
de pace, chemînd încă o dată for
țele progresiste, popoarele lumii "ță
se unească intr-un larg cuprinză
tor front antirăzboinic. în măsură
să determine un nou curs al eve
nimentelor vieții internaționale, să
înlăture pericolul unei conflagrații
nucleare nimicitoare, să păstreze
pentru cei de azi și pentru cei
de miine cerul senin, viata pe pla
neta albastră. Chemind la acțiune
hotărîtă, imediată pe toti cei că
rora, pe toate meridianele si pa
ralelele, globului„l<
*
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bertatea. pacea, progresul socialeconomic, viitorul, insusi al umani
tății, România socialistă, prin neo-

tri. In cele mai grele timpuri, înain
tașii noștri nu și-au părăsit păjnintul unde s-au născut, ci. infrățindu-se eu el, cu munții și cimpiile,
cu riurile și codrii falnici, au rămas
neclintiți pe aceste meleaguri, apărîndu-și ființa, dreptul la existență
liberă".
In acest spirit, demersul teoretic
al secretarului general al partidului
relevă, pe baza unor semnificative
mărturii documentare, faptul că
strămoșii
nemijlociți ai românilor,
geto-dacii — cei socotiți de contem
poranii lor „cei mai viteji și mai
drepți dintre traci" (și enumerați
între cele 14 neamuri vestite ale Eu
ropei vremii lor) — au intrat în is
torie nu numai ca făurari ai unei

vatră de neasemuită frumusețe, Ia
care au jinduit și au poftit atîtea
hrăpărețe imperii și craii, poporul
român
a rămas statornic aici,
unde-șl avea rădăcinile adina implîntate, muncindu-și și apărîndu-șl
cu rară dăruire glia. Marile și mul
tele greutăți și jertfe cu care sint
marcate mileniile existenței româ
nești și-au așezat profund pecetea
asupra fplului său de a fi. a gîndi
și a simți, i-au plămădit o fiziono
mie morală distinctă in cadru! căreia
atașamentul pentru pămîntul stră
bun. pentru limba, legea și datinile
moștenite de la înaintași, omenia și
simțul de dreptate, setea de liber
tate, vocația de pace și înțelegere
sint cele mai de seamă. Relevînd
faptul că poporul
român a trebuit
să ducă, vreme
îndelungată, gre
le
bătălii
îm
potriva cotropi
torilor
de
tot
felul,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu
arăta că : „Lupta
necurmată pentru
dezvoltarea de sine stătătoare, pen
tru libertate și neatirnare constituie
astfel trăsătura caracteristică funda
mentală a întregii istorii a poporului
nostru, determinînd însuși modul lui
de existență, concepțiile și idealu
rile sale. Nenumăratele bătălii pe
care poporul român a fost nevoit să
le poarte de-a lungul timpului, ca și
jafurile și agresiunile distrugătoare
la care a fost supus, eforturile de
refacere, birurile pe care a trebuit să
le plătească au avut repercusiuni ne
gative asupra dezvoltării sale, au în
greunat și încetinit evoluția sa
economică și socială, au determinat
rămînerea Iui in urmă. In același
timp, toate aceste suferințe și lupte
l-au oțelit, i-au călit voința și dirzenia, i-au sporit dragostea de țară,
i-au intărit hotărirea de a nu ceda
în fața nici unei greutăți, de a nu
pregeta în fața nici unei jertfe
pentru apărarea patriei. Se poate
spune că nu există palmă de pămînt
care să nu fi fost udată cu singele
moșilor și strămoșilor
noștri în
lupta pentru libertate șl neatirnare,
pentru progres economic și social".

INDEPENDENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI

bositele eforturi ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, a întreprins și
întreprinde nenumărate demersuri
și inițiative, de larg răsunet, ac
țiuni care i-au adus un larg pres
tigiu internațional, consacrarea ca
țară a muncii libere și țară a păcii.
Trecind in revistă împlinirile ac
tualei etape de dezvoltare economico-socială a țării, poporul român
este hotărit ca, pe temelia traini
că a acestor realizări, să-și consa
cre și în perioada următoare ener
giile și puterile creatoare înfăptui
rii exemplare a politicii partidului
și statului nostru. In spiritul orien
tărilor și indicațiilor tovarășulJi
Nicolae Ceaușescu, eforturile tre
buie îndreptate in continuare în
spre realizarea integrală a planu
lui in toate domeniile de activita
te. înspre creșterea calității și pa
rametrilor
tehnico-economici
ai
produselor românești, sporirea con
tinuă a eficienței economice.
In viața partidului, a întregului
nostru popor, anul 1987 se va în
scrie ca anul Conferinței Naționale
a partidului, amplu forum demo
cratic a! societății noastre menit să
analizeze drumul străbătut in în
deplinirea istoricelor hotărîri ale
Congresului al XIII-lea, să stabi
lească noi direcții de acțiune, me
nite să accelereze mersul inainte
al patriei.
Intîmpinarea acestui
moment de seamă din viața partidu
lui și statului nostru trebuie să asigure o și mai puternică mobili
zare a energiilor și puterilor crea
toare ale națiunii noastre socialis
te. să marcheze un nou avînt in
întrecerea socialistă pentru ca stra
tegiile și programele cutezătoare
adoptate de Congresul al XIII-lea
șă “fie.înfăptuite in condiții optime, *
iar patria noastră scumpă. România
socialistă, să urce noi și importante
trepte de progres și civilizație.

strălucite și originale civilizații, ci,
mai ales, ca un neam însetat de li
bertate, nepregetind de la nici un
sacrificiu pentru apărarea pămintului lor, a țării lor. Cu o rară abne
gație și energie, ei au înfruntat ma
rile imperii ale epocii — persan, ma
cedonean, roman — făcînd din te
muta lor sabie încovoiată și din stin
dardul lor cu cap de lup simboluri
nepieritoare ale voinței de libertate.
După cucerirea Daciei de către ro
mani, în urma contopirii celor două
civilizații, a simbiozei daco-romane,
aici, pe pămintul străbun, s-a plămă
dit un popor nou și viguros, care a
dus mai departe marile virtuți și
glorioasele tradiții ale vrednicilor săi
înaintași. în acest context, tovarășul
Nicolae Ceaușescu arăta : „Păstrind
de la daci setea nestinsă de liberta
te, voința de a nu-și pleca fruntea
sub jugul străin, hotărirea de a rămîne mereu el însuși, unic stăpin pe
viața și pe soarta sa, și continuînd
spiritul rațional, judecata și pasiu
nea creatoare a romanilor, poporul
român, nou apărut în lume, avea să
împlinească, într-o existență de
aproape două milenii, un eroic,
zbuciumat și măreț destin istoric,
dezvoltîndu-se continuu și afirmîndu-se cu putere în rindul popoarelor
și, astăzi, al națiunilor lumii".
Așezat la „poarta furtunilor", pe o

_______________ Silviu ACHIM
(Continuare în pag. a Il-a)
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2 MAI - ZIUA TINERETULUI
„TINEREJEA

în larg cuprinzătoarea operă teore
tică a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
in bogăția de idei, concepte și teze
de mare valoare principială și prac
tică pe care aceasta le încorpo
rează, un loc de seamă il deține pro
blematica dreptului popoarelor la
independență și suveranitate națio
nală, la viață de sine stătătoare, la
existență liberă de orice ingerințe în
treburile lor interne. Ca in întreaga
sa creație
teoretică, și in această
sferă a gindirii social-politice a
secretarului general al partidului,
demersul creator este caracterizat
printr-o atentă și aprofundată examinare a datelor istoriei naționale
și universale, printr-o exemplară ri
goare științifică in interpretarea acestora. printr-o
amplă analiză a
fenomenelor lu
mii contempora
ne, a direcțiilor
și tendințelor ce
se cristalizează in
prezent in viața
omenirii. Ca in
întreaga activita
te a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, și In acest
caz investigația teoretică a fost și
este statornic dublată de o vastă
activitate practică consacrată apă
rării independenței și demnității pa
triei, a dreptului inalienabil al po
poarelor de a-și hotărî singure desti
nele, viața și lupta secretarului ge
neral al partidului nostru fiind
exemplar dăruite cauzei libertății
poporului român, afirmării sale
demne intre națiunile lumii, gloriei
și măreției României.
Aplecîndu-se cu înaltă rigoare ști
ințifică asupra trecutului național,
definindu-i caracteristicile, secreta
rul genera! al partidului a arătat că
intre acele coloane-permanențe pe
care se sprijină edificiul nostru na
țional, la loc de seamă se numără
lupta necurmată a oamenilor pămîntului românesc pentru apărarea
vetrei străbune, a ființei lor de
neam, hotărirea lor neclintită de a
nu se pleca in faja nimănui, de a
trăi și a străbate istoria mereu cu
fruntea sus.
„Putem afirma,
pe baza fap
telor istorice — sublinia tovarășul
Nicolae Ceaușescu — că poporul nos
tru s-a plămădit de-a lungul mile
niilor în spațiul earpato-dunărean,
că fiecare metru de pămînt și fie
care piatră sint stropite cu sudoarea
și singele moșilor și strămoșilor noș

110 ANI DE LA PROCLAMAREA

de înflorire a patriei socialiste și apărare a păcii in lume
într-o atmosferă de puternică
angajare revoluționară, de înaltă
răspundere pentru prezentul și (vii
torul patriei, oamenii muncii din
țara noastră au cinstit cu profunde
simțăminte de mindrie patriotică
ziua de 1 Mai. măreața sărbătoare
a muncii, a solidarității și frăției
celor ce muncesc de pretutindeni.
Așa cum au arătat manifestările
sărbătorești ce au marcat această
zi, manifestări
încununate de
solemna Adunare festivă din Capi
tală, desfășurată în prezența tova
rășului NICOLAE CEAUSESCU. a
tovarășei ELENA CEAUSESCU, a
celorlalți tovarăși din conducerea
partidului si statului, poporul ro
mân în întregul său s-a prezentat
la Ziua muncii cu un larg cuprin
zător buchet de înfăptuiri în toate
domeniile
construcției socialiste,
infățișind imaginea unui popor li
ber, singur stăpîn pe soarta sa și
făurindu-și conștient noul destin
socialist.
In acest sens, pe bună dreptate la
Adunarea festivă din Capitală s-a
subliniat că mărețele înnoiri ce au
avut loc în România sint rodul aplicării neabătute a politicii înțe
lepte promovate de partid, în ela
borarea și înfăptuirea căreia con
tribuția esențială, decisivă, revine
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în
conștiința întregului popor aceste
realizări sint indisolubil legate de
neobosita activitate teoretică si prac
tică a tovarășului Nicolae Ceaușescu,
exemplu strălucit de revoluționar
și patriot înflăcărat, de militant de
frunte al mișcării
comuniste și
muncitorești.
Totodată, la Adunarea festivă a
fost exprimată profunda gratitudine-,,
față de toVârășa' EleHâ 'TOWșeScu,
eminentă personalitate politică, sa
vant de largă recunoaștere7'Inter
națională, care prin munca neobo
sită desfășurată cu înaltă com
petență în conducerea partidului și
a statului, în organizarea și îndru
marea științei, învățămîntului, artei
și culturii aduce o contribuție de
inestimabilă valoare la propășirea
patriei, la afirmarea nobilelor idea
luri ale păcii și colaborării între
popoare.
în bogatul raport muncitoresc
prezentat de tară la sărbătoarea de
1 Mai sint cuprinse la loc de sea
mă noile și importantele capacități
productive ce au sporit necontenit

Opera tovarășului Nicolae Ceausescuinestimabilă contribuție la fundamentarea
dreptului popoarelor la independentă
si dezvoltare de sine stătătoare
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PARTIDULUI RECUNOSCĂTOARE!"

Spre timp biruitor *
Cu noi vin in coloane ape și văi și munți I
Orașe și uzine se-nalță-n demnitate I
Și strălucește tinăr pe muncitoare frunți
Intii de Mai al țării in cint și libertate I

veacul
amurgise
Sărbătoream Armindeni pe mioritic plai,
Ne înfloream in suflet, muncitorește, vise
Cum înflorește viața in florile de Mai I
Din an treizeci și nouă, cind Mai
antirăzboinic
Intiia zi și-a scris-o spre timp biruitor,
Prin comunistul tinăr cu sufletul destoinic
Am înfrățit steag roșu cu bravul tricolor I
In

Ieri, pretutindeni în țară, au avut loc numeroase
și variate acțiuni de muncă, manifestări politico-edu
cative, cultural-artistice și sportive - vibrante omagii
ale tinerei generații aduse partidului, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru minunatele condiții de
viață și afirmare.
*

*
*
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Din noua arhitectură a municipiului Constanța
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Popor,
Partid
Cum ne invață viața și lupta și firescul...
Ce-n devenirea noastră unite se deschid
Scrise-ntr-un singur nume de aur —
Ceaușescu I
Drum către miine

sintem :

Țară,

*

Rusalin MUREȘANU

*
*
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Pe energeticieni îi știm mereu la datorie. Zi de zi, ceas de ceas, ei veghează ca puternicele
agregate să pulseze energie electrică în sistemul energetic național. In imagine : aspect de
muncă din camera de comandă a termocentralei Drobeta-Turnu Severin
Foto : S. Cristian
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Flori de Mai
E zi de mai, se-nalță pomii-n soare
Griul crește pe cimp ca o lumină
Venim cu flori la marea sărbătoare
Și bucuria noastră e deplină,
Oameni harnici muncesc pe ogoarele zilei
Ridică țara spre mai bine
Grădina sufletului nostru românesc
Luminată de albine,
Corăbiile visului le-am transformat
în realitate
In anotimpul fără seamăn al istoriei noastre
Copiii se joacă in parcuri fericiți
Cind porumbeii păcii veghează sub zările
albastre,
Președintele nostru iși dăruiește zilele
și nopțile patriei,
Muncind mai mult decit oricare,
Să fie viitorul o stea de aur
Și patria să fie mereu in sărbătoare.

Mara NICOARĂ
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- • reportaje • însemnări •
Privită de pe faleză, la
Tulcea,
Dunărea
pare
un nesfirșit roi de oglinzi, de pe suprafața
cărora soarele ricoșează in
toate direcțiile. Ca in ima
ginile unui ecran panora
mic. fluviul vine din pro
funzime, lat și seînteietor,
și traversează un peisaj
vast, dispus aproape circu
lar. ca țărmul unui golf la
marginea unei mări ireale
Si liniștite. O primă sec
vență e cea a orașului in
dustrial. cu verticalele im
punătoare ale coșurilor de
fum și ale halelor indus
triale de ■ la Combinatul
metalurgic și întreprinde
rea de alumină, cu păien
jenișul de catarge și maca
rale ale portului și ale
șantierului naval, ele in
sele alcătuind parcă un
oraș straniu și mișcător,
înălțat deasupra apei. Ro
tită spre dreapta, privirea
întilnește fascinată o altă
imagine : cea a orașului
propriu-zis. cu inflorescen
ța albă a clădirilor con
struite pe țărm, cu legă
narea odihnitoare a am
barcațiunilor din portul
de pasageri, cu superba
promenadă asfaltată, alcă
tuind parcă impreună es
planada mirifică a unui
oraș tropical la țărmul
oceanului.
Revăzută. după cîțiva
ani. Tulcea e de nerecu
noscut in multe din cartie
rele sale. Din zona centra
lă. marcată simbolic de
statuia marelui Mircea, ce
proiectează emoționant, in
istorie acest străvechi pămint românesc, se dezvol
tă. radial, o structură ur
bană complexă, creație a
ultimelor două decenii, pe
rioadă in care a fost con
ceput și pus in operă un
cuprinzător plan de siste
matizare și reconstrucție.
In decorul amorf si cenu
șiu al străduțelor in pan
tă de pe malul fluviului,
în liniștea parcă inexora
bilă a locurilor pierdute
într-o nesfirșită contem

plare a curgerii apei, s-a
produs in acești ani un
autentic miracol urbanis
tic. Ieșind parcă dintr-o
îndelungă așteptare, orașul
a explodat pe verticală, a
căpătat amplitudini, des
chideri vaste, armonii pe
care vechea urbe nu le cu
noscuse niciodată. Practic,
un nou oraș se înalță trep
tat din amintirea celui
vechi. un oraș tinăr și
triumfător, trăind ritmuri
le unei energii subtile și
inepuizabile, a cărei sursă
o reprezintă, desigur, pu-

cele mai frumoase orașe
ale tării, avantajat, desi
gur. de fericita îngemăna
re intre pămint și ape.
între coline și fluviu.
Orașul "renăscut aici pe
țărmul Dunării datorează
foarte
mult
dezvoltării
sale industriale. Aproape
fără excepție, marile sale
unități economice sint o
creație a perioadei recen
te. cind au fost înregistra
te la Tulcea premiere in
dustriale de autentică re
zonanță. în, domenii care
au adesea caracter de u-

Peisaj industrial

intr-un oraș renăscut
ternica dezvoltare a in
dustriei municipiului. Vor
bind despre noul peisaj al
Tulcei
ar fi suficient să
invocăm, de pildă, zona
din imediata apropiere a
Dunării. avind drept ax
vechea stradă a Isaccei. in
jurul căreia se întinde azi
un ansamblu
urbanistic
dintre cele mai frumoase,
cu clădiri impunătoare, cu
jocuri de volume și culori
care, privite de pe apă.
Plutesc parcă în aerul de
o luminozitate neobișnuită.
Sau acea superbă stradă
Babadag, reconstruită din
temelii, cu un simț arhi
tectonic desăvirșit. prin va
lorificarea si integrarea în
peisaj a tot ceea ce are
mai expresiv arhitectura
contemporană, o superbă
poartă de acces spre cen
tru. simbolizind parcă as
censiunea rapidă spre vii
tor a orașului de Ia porțile
Deltei. Nu exagerez deloc
spunînd că Tulcea contem
porană are grandoare, că
a devenit astăzi unul din

toare — fiecare o perfor
manță in felul ei — se
asociază firesc cu străluci
rea chipurilor tinere, pro
iectate pe fundalul acesta
de flăcări și metal, de for
me in continuă mișcare și
curgere. Oțelari. lăcătuși,
electricieni. operatori de
produse magneziene. tine
rii de Ia Combinatul me
talurgic Tulcea investesc,
in fiecare tonă de produs
realizat, ceva din căldura
și forța propriei lor ființe.
Argumente
concrete
in
acest sens sint nenumăra
te. La Feroaliaje II. de
pildă, tinerii și-au adus"
contribuția Ia proiectarea
și realizarea unor piese
pentru mașina de șarjare.
La Feroaliaje I ei au rea
lizat o mașină de afinare
a încărcăturii
cuptorului,
înlocuind
astfel
clasica
„cociorbă". Sint bine cu
noscute în combinat colec
tivele de tineri care lu
crează la ..cuptoarele tine
retului" (6 și 7) din secția
Feroaliaje
I.
producind
feromangan afinat, atît de
necesar proceselor din in
dustria siderurgică.
întreprinderea de alumi
nă este și ea o unitate re
prezentativă a industriei
municipiului.
Realizată
prin intermediul unor teh
nologii complexe, alumina
de Tulcea te . invită să
străbați un univers indus
trial specific, cu faze și
etape ce poartă denumiri
cu o sonoritate specială
pentru un neinițiat : măci
nare. leșiere. filtrare roșie,
filtrare albă. evaporare,
câlcinare ș.a. Tntrată în
producție în 1973. între
prinderea este astăzi o unitate dintre cele mai mo
derne. cu procese de pro
ducție automatizate.
cu
preocupări constante pen
tru promovarea noilor cu-

nicat. Una dintre acestea
este, desigur. Combinatul
metalurgic, care realizea
ză. in cele două subunități
componente — Uzina de
feroaliaje și Uzina de pro
duse magneziene — o pro
ducție de mare complexi
tate ; feromangan. ferosiliciu. ferocrom, siliciu teh
nic, ferowolfram, produse
refractare, produse ce con
stituie la rindul lor mate
rii prime si materiale pen
tru întreaga noastră indus
trie metalurgică. Un fapt
semnificativ pentru viața
și activitatea marelui com
binat de la Tulcea. inau
gurat de altfel in urmă cu
numai un deceniu. îl con
stituie contribuția majoră a
tinerilor — care dețin o
pondere importantă in an
samblul personalului mun
citor — la realizarea sar
cinilor de producție, la
promovarea noilor tehno
Mircea Florin
logii. care sint tot mai
ȘANDRU
pretențioase și tot mai
complexe.
Incandescența
șarjelor care curg din cup- (Continuare în pag. a IlI-a)
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Economiei naționale - cantități sporite
de energie electrică
ORADEA. Energeticienii orădeni
au făcut din nou proba înaltei lor
conștiințe muncitorești. Astfel, prin
exploatarea judicioasă a utilajelor
și agregatelor, asigurînd funcțio
narea neîntreruptă la parametri ri
dicați a grupurilor energetice, ei au
pulsat suplimentar, zilnic, in 1 și 2
mai, în sistemul energetic național
mai bine de 1 milion kWh energie
electrică pe bază de cărbune.
— Este pentru noi o bucurie să
ridicăm la 50 milioane kWh bi
lanțul producției suplimentare rea
lizate de la începutul anului, re
zultate pe cane le vom îmbogăți
substanțial în perioada următoare,
afirma ing. Sorin Ungur, direc
torul întreprinderii „Electrocentrale“ Oradea.
Semnificativ este faptul că în
aceste zile, prezente la datorie,
formațiile de la reparații cazane
conduse de maistrul principal Tra
ian Morna și cele aparținătoare
brigăzii complexe de antrepriză
coordonate de subinginerul Gheorghe Uivaroșan au finalizat re
vizia tehnică a cazanului 5. (loan
Laza).

DEVA. De la bornele luminii ale
..stelei de pe Mureș", cum mai este
denumită termocentrala Mintia —
Deva, s-au pulsat în sistemul
energetic național și în zilele de
1 și 2 mai cantități sporite de energie electrică. Prezenți Ia posturi,
energeticienii de la Mintia, pe
lingă efectuarea
unor
revizii
tehnice la cazanele 1 și 2 B. au asigurat un mers constant agrega
telor energetice, funcționind la o
putere de peste 800 MW. (Sabin
Cerbul.
DROBETA-TURNU
SEVERIN.
In cele două zile, la Por
țile de Fier I și II s-a realizat
o producție de 48 milioane kWh
energie electrică. Și încă un suc
ces : în perioada care a trecut de
la începutul anului, cele două hi
drocentrale au pulsat în plus in
sistemul energetic național 275 mi
lioane kWh energie electrică. în
acest fel, colectivele de muncă de
aici și-au îndeplinit în numai 4
luni angajamentul asumat pe în
tregul an în marea întrecere so
cialistă. (Virgiliu Tătaru).

Pentru realizarea sarcinilor prioritare
de export
GOVORA. 200 tone sodă calci
nată — iată o cifră care repre
zintă sporul de producție destinată
exportului ce a fost înregistrat de
colectivul Combinatului de produ
se sodice Govora în zilele de 1 și
2 mai. „Este un spor — precizea
ză ing. Grigore Bălintescu. direc
torul tehnic al combinatului —
care se adaugă la celelalte 14 400
tone sodă calcinată realizate in
plus pe parcursul lunii aprilie și
livrate partenerilor externi. Mai
trebuie adăugat și faptul că în
treaga producție: de sodă caustică
și calcinată a fost fabricată în
■ condiții de calitate superioară, fapt
-ee explică solicitarea tot mai mult
la export a produselor fabricate
aici". (Ion Stanciu).
FOCȘANI. Schimburi de producție-record pentru onorarea în
devans a contractelor Încheiate cu
beneficiarii externi, pentru reali
zarea tuturor produselor la cel mai
înalt nivel calitativ — acestea sînt
angajamentele cu care și-a început
activitatea în luna mai colectivul
de muncă al întreprinderii de con
fecții din Focșani.
— în prima zi a lunii — ne spu
nea inginerul Nicolae Lungoci, di
rectorul întreprinderii — am ex
pediat un lot de marfă pentru un
beneficiar extern cu 30 de zile
mai devreme față de data stabilită
în contract. Acum avem în pro
ducție 123 de noi modele de îm
brăcăminte, numărul acestora urmînd să sporească în zilele urmă

toare. Peste 90 la sută din volumul
producției întreprinderii noastre
este destinat în prezent pieței ex
terne. (Dan Drăgulescu).
TlRNĂVENI. Lucrătorii
cunos
cutului Combinat chimic din Tîrnăv'eni — unitate care realizează o
serie de produse unicat pe econo
mie — s-au aflat in zilele de 1 și
2 mai în haine de lucru. Astfel,
în această cetate a chimiei, sute
de oameni ai muncii de la secțiile
carbid, bicromat de sodiu, săruri
de. bariu și dim-’alte >loduri fier
binți" ale combinatului s-au aflat
Ia posturi, demonstrîndu-și. și de
astă-dată. hărnicia și priceperea în
exploatarea, la înalte cote, a com
plexelor instalații din dotare. Pre
zent în fața vetrelor cu foc con
tinuu, dr. ing, Vasile Cerghizan,
director tehnic al combinatului,
ne-a spus :
— Ca urmare a asigurării func
ționării ireproșabile a tuturor agre
gatelor și instalațiilor, chimiștii,
operatorii și lucrătorii de alte
profesii au produs și livrat, in zi
lele de 1 și 2 mai, pe adresa be
neficiarilor 1 600 tone carbid. 200
tone bicromat de sodiu, 70 tone să
ruri de bariu, 130 tone antidăunători, 60 tone produse din gre
sie antiacidă, precum și alte 50
tone produse chimice diferite. De
remarcat că mai bine de 50 la
sută din producția realizată în această perioadă a avut ca destina
ție beneficiari de peste hotare.
(Gheorghe Giurgiu).

însemnate cantități de metal
și laminate peste plan
REȘIȚA. Raportul muncitoresc
Pe care siderurgiștii reșițeni l-au
prezentat în cinstea zilei de 1 Mai
evidențiază eforturile constante de
puse în direcția mai bunei orga
nizări a producției și a muncii re
flectate direct în cele 2 260 tone

(Urmare din pag. I)
Sub conducerea unor voievozi vi
teji și pricepuți, cu mare dragoste
de tară și neam, cu înalt simț al
demnității și răspunderii față de
prezentul și viitorul acestuia, po
porul român a dat aspre bătălii
împotriva celor veniți cu gînd co
tropitor pe pămîntul românesc, a
ridicat din brațele și piepturile fiilor
săi zăgaz de netrecut în fața agreso
rilor, scriind pentru totdeauna în fi
lele istoriei că iubirea de moșie
este un zid care nu se înfioară de
faima nimănui, că „Pe-aici nu se
trece!" Prin titanicul și îndelungatul
său efort militar, material și poli
tico-diplomatic, poporul nostru a
reușit să păstreze ființa statală a
țărilor române într-o vreme cînd de
pe harta bătrînului continent au
dispărut ca entități politice de sine
stătătoare puternice state. In același
timp, lupta poporului român pentru
apărarea libertății sale a avut o
uriașă însemnătate europeană, efor
tul românesc măcinind forțele co
tropitoare ce năzuiau spre inima
Europei, întîrziindu-le cu multe de
cenii accesul spre centrul bătrînului
continent.
Examinînd cu remarcabilă rigoare
științifică evenimentele trecutului
nostru național, tovarășul
Nicolae Ceaușescu a desprins con
cluzii de mare valoare principială
și practică pentru epoca pe care o
străbatem, pentru lupta pe care o
duc astăzi popoarele pentru afir
marea lor independentă și făurirea
unei lumi întemeiate pe egalitatea
în drepturi a tuturor statelor, pe
respect reciproc, pe întrajutorare
mutuală în folosul comun : „Istoria,
evenimentele ne învață că domina
ția străină, existența în vecinătatea
țării noastre a unor imperii au intirziat intr-o perioadă sau alta
dezvoltarea
economico-socială
a
poporului, formarea națiunii româ
ne, a statului național unitar. Aces
te împrejurări vitrege nu au putut
însă împiedica realizarea năzuințe
lor poporului român, bazate pe co
munitatea originii, de a infringe
orice greutăți și de a obține victoria
prin formarea sa ca națiune liberă
și independentă, prin realizarea sta
tului național unitar, prin trecerea

fontă si 1 020 tone oțel realizate
suplimentar prevederilor planului
de producție pe cele 4 luni oare
au trecut din acest an. Focul con
tinuu din furnale și cuptoare, din
celelalte sectoare de activitate ale
acestei mari cetăți metalurgice ro

la făurirea societății socialiste. Din
îndelungata și zbuciumata istorie a
poporului român se poate trage
concluzia, mai generală, că domina
ția și ocupația străină, oricit ar
dura, nu pot împiedica manifestarea
comunității de interese a unui
popor, păstrarea specificului său,
formarea națiunii și a statului na
țional unitar. Acestea sint legități
obiectiva in dezvoltarea oricărui
popor".
Unit în cuget și simțiri, acționind
ca o uriașă și singură voință, nepregetind la nici o jertfă pentru apăra
rea drepturilor sale fundamentale,
poporul român avea să triumfe in
justa sa luptă, proclamînd la 9 Mai
1877 independenta absolută a Româ
niei. Prin aceasta, subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu, s-a pus
capăt oricărei dependențe față de
puterile străine, s-a afirmat hotărit
caracterul de sine stătător al națiu
nii noastre. Independența, procla
mată in urmă cu 110 ani, avea să
fie pecetluită în grelele bătălii la
care a luat parte armata română,
alături de armatele ruse, pe frontu
rile de luptă sud-dunărene. în cele
6 luni de amplu și greu efort mili
tar și economic ale războiului neatîrnării, ostașii noștri au adăugat
noi pagini
de
glorie eroismului
străbun, iar poporul român, prin
uriașa mișcare de ajutorare a fron
tului, a arătat prin fapte că este,
așa cum s-a spus in epocă, o na
țiune vie, pe deplin pătrunsă de
conștiința misiunii sale istorice, ca
pabilă la orice sacrificii pentru a
păstra liberă țara lor, pentru a clădi
viitorul demn urmașilor.
Cucerirea independentei a marcat
începutul unei etape noi in dezvol
tarea economico-socială a tării. în
creșterea forțelor de producție. în afirmarea mai activă a României în
viata politică a lumii. în circuitul
mondial de bunuri și valori. Dobîndirea neatîrnării a dat un puternic
impuls luptei pentru făurirea statu
lui național unitar, izbîndă mărea
ță pe care istoria avea să o con
sacre la 1 Decembrie 1918. în același
timp. în perioada ce a urmat anu
lui 1877 are loc un puternic avînt
al forțelor sociale noi. în primul rind
al clasei muncitoare, care începe să
joace un rol tot mal mare în via

mânești a avut intensitatea maxi
mei dăruiri si în zilele de 1 și 2
mai. „Pentru noi. siderurgiștii — ne
declara tovarășul Gheorghe Oprea,
secretarul, comitetului de partid pe
combinat — aceste zile au repre
zentat autentice recorduri în pro
ducție si calitate. Sint în măsură
să raportez la încheierea ultimu
lui schimb din aceste zile de săr
bătoare că am elaborat suplimen
tar prevederilor de plan 200 tone
fontă. 200 tone otel. 400 tone aglomerat și circa 500 tone lami
nate. expresie elocventă a angajă
rii depline a colectivului nostru de
a răspunde prin realizări cit mai
prestigioase îndemnurilor cuprinse
in Hotărirea-Apel a Marii Adunări
Naționale privind realizarea pro
gramului de dezvoltare economico-

Constructorii
- la datorie

socială pe trimestrul II si ne în
tregul an 1987, de a contribui prin
munca noastră si roadele ei la
continua înflorire a scumpei noas
tre patrii, la ridicarea ei pe noi
trepte de progres, civilizație si bu
năstare". (Ion D. Cucu).

TIMIȘOARA. între detașamente
le muncitorești din județul Timiș
care în zilele de 1 și 2 mai s-au
aflat la datorie, dedicînd sărbătorii
munci faptele lor de muncă, s-au
remarcat in mod deosebit colecti
vele celor 30 antreprize și brigăzi
de construcții care au înscris rea
lizări deosebite în cartea întrecerii
socialiste. Organizîndu-și temeinic
munca, folosind la întreaga capaci
tate utilajele de construcții și mij
loacele de transport, acestea au
executat in cele două zile lucrări
de construcții-montaj in valoare de
aproape 20 milioane lei. La cel mai
mare obiectiv de investiții din ju
deț — Centrala electrică de termoficare cu funcționare pe lignit Ti
mișoara — echipele conduse de
Uie Zaharia, Anghel Panduru ți
Ioan Damian, care execută lucră
rile de glisare la coșul de fum nr.
3, au adăugat alți 8 metri celor 60
metri realizați anterior. (Cezar
Ioana).

GALAȚI. în zilele de 1 si 2 mai,
în unitățile cu foc continuu de pe
platforma Combinatului siderurgic
Galati s-a desfășurat o intensă ac
tivitate de producție. Astfel, ca
urmare a bunei organizări a mun
cii. la bateriile de cocsificare nr.
1—4 ale uzinei cocsochimice s-a
realizat peste plan oantitatea de
600 tone cocs metalurgic, iar Ia oțelăria nr. 2 cu convertizoare a
fost elaborată suplimentar cantita
tea de 150 tone otel. (Dan Plăcșu).

Ritmuri superioare de lucru
în industria extractivă
PETROȘANI. Minerii Văii Jiu
lui, ferm deciși să răspundă prin
fapte de muncă Hotărîrii-Apel a
Marii Adunări Naționale privind
realizarea planului de dezvoltare
economico-socială pe trimestrul II
și pe întreg anul 1987, au fost pre
zenți la posturile lor de lucru din
abataje și în zilele de 1 și 2 mai.
Printre cele mai harnice colective
de muncă din acest început de mai
amintim pe cele din Lonea, Lupeni, Paroșeni, Livezeni și Uricani,
unde, continuîndu-se șirul suoceselor obținute în luna trecută, s-au
conferit noi dimensiuni întrecerii de
a da patriei cit mai mult cărbune.
Minerii din Lonea, de exemplu.au
extras în primele două zile peste
plan 300 tone cărbune, rotunjind
astfel la 9 000 tone cantitatea de
cărbune extrasă suplimentar de
la începutul anului. între 100 și
250 tone cărbune au extras peste
plan în primele două zile ale lunii
mai și minerii- din Uricani. Valea
de Brazi. Petrila și Paroșeni. (Sa
bin Cerbu).

PITEȘTI. Schela de foraj din
Bascov.
județul Argeș. Celor 4
sonde date în producție de la în
ceputul anului li s-au mai adău
gat in zilele de 1 și 2 mai încă 6
care au si început să scoată din
edîncuri aurul negru. Este vorba
de sondele de pe cîmpurile petro
liere de la Glimbocel. Slătioare și
Merișani. din care 4 au fost pre
date înainte de termen. Succesul
se datorează aplicării cu succes a
unui program de măsuri tehnice și
organizatorice care vizează genera

lizarea tehnologiilor moderne de
foraj, scurtarea timpului de săpa
re a sondelor. S-au evidențiat in
mod deosebit sondorii din briga
da Leordeni. condusă de ing. Mihai
Dobrinescu. și brigada Merișani,
condusă de ing. Ion Gavrilă. După
predarea sondelor la extracție, pe
troliștii argeșeni au și trecut la
săparea a încă 5 sonde
noi.
(Gheorghe Cirstea).

CLUJ-NAPOCA. Pe șantierele
Antreprizei de construcții indus
triale CJuj-Napoca, în zilele de 1 și
2 mai activitatea a continuat în
ritm susținut. Principalele
forțe
au fost concentrate pentru finaliza
rea capacităților de producție și
obiectivele care, conform graficelor
întocmite de constructor, împreună
cu beneficiarii și furnizorii de uti
laje, trebuie puse în funcțiune în
acest ap. O muncă rodnică a des
fășurat brigada nr. 1 de la Combi
natul de utilaj greu, ce realizea
ză noile investiții de la această unitate reprezentativă a industriei
clujene, brigadă care, pe primele
patru luni, și-a depășit planul cu
10 la sută. Inginerul loan Rus, șe
ful brigăzii, ne-a făcut cunoscut că
în cele două zile, constructorii, răspunzînd Hotărîrii-Apel a Marii
Adunări Naționale, au efectuat un
volum important de lucrări.
La
hala -de montaj general s-au exe
cutat lucrări de fundații pentru
montarea utilajelor și definitivarea
închiderilor, la turnătoria de oțel —
la crearea de front de lucru In ve
derea montării mașinii de format,
iar la fabrica de oxigen — pentru
finalizarea construcției la hala de
îmbuteliere. (Marin Oprea).

MOTRU. Alături de toți tinerii
tării, harnicii brigadieri din cadrul
Șantierului național al tineretului
Motru — excavatoriști. buldozeriști,
mecanici si conducători auto — au
înscris în buchetul de realizări de
dicate Zilei muncii și Zilei tinere
tului rezultate de prestigiu. Finalizind o nouă săptămină de productii-record. ei și-au adus o mare
contribuție la descopertarea. excavarea si transportul unor însem
nate cantități de cărbune și ste
ril. la executarea unor ample lu
crări ce condiționează buna func
ționare a utilajelor din carierele
și microcarierele văii Motrului.
„Practic. în fiecare zi din aceas
tă săptămînă. inclusiv în zilele de
1 și 2 mai. ne-a relatat Eugen Spasiu. comandantul șantierului, ne-am
depășit sarcinile de plan cu pes
te 3 000 tone excavații, din care
mai bine de 500 tone cărbune. în
acest fel am asigurat toate condi
țiile de a îndeplini si depăși an
gajamentul asumat — excavarea
și transportarea unui volum de
peste 50 000 metri cubi masă mi
nieră". (Dumitru Prună).

Pretutindeni la sate, lucrările agricole
au continuat cu intensitate
SUCEAVA. Cooperatorii, meca
nizatorii și specialiștii agricoli din
județul Suceava continuă în ritm
intens activitatea în cimp. Astfel,
în zilele de 1 și 2 mai forțele și
mijloacele mecanice au fost diri
jate la erbicidarea cerealelor de
toamnă și la efectuarea lucrărilor
specifice din legumicultura. Tot
odată, s-a muncit cu bune rezul
tate la stropirea pomilor contra
dăunătorilor. în scopul creșterii
producției de furaje, cîteva mii de
oameni, cooperatori șl elevi au lu
crat la curățirea și fertilizarea pa
jiștilor și finețelor. (Sava Bejinariu).

DÎMBOVIȚA. în unitățile agri
cole din județul Dîmbovița se exe
cută în aceste zile o gamă largă
de lucrări. O atenție deosebită se
acordă erbicidării cerealelor păioase, precum și fertilizării eu îngră
șăminte chimice. într-un mare nu
măr de unități a început prima
prașilă la sfecla de zahăr. Pe te
renurile asociației de stat și co
operatiste Tirgoviște, la coopera
tivele agricole Ionești, Petrești,
Tirgoviște, Crovu și în alte uni
tăți se plantează tomatele timpurii
și varza de vară, iar în livezile

ta tării. în fruntea luptei pentru
dreptate socială, pentru apărarea
independentei naționale. în această
luptă, un moment hotârîtor avea să-l
înscrie istoricul congres din mai 1921,
care a statuat făurirea Partidului
Comunist Român, sub conducerea că
ruia oamenii muncii din țara noas
tră aveau să poarte dîrze si aspre
bătălii revoluționare pentru o via
tă mai bună, pentru drepturi și li
bertăți democratice, pentru apărarea
libertății și integrității patriei. Trecînd în revistă drumul glorios
străbătut de partid, la jubileul
celor 65 de ani de existență și

de pe văile Dîmboviței și Ialomiței se efectuează tratamentele îm
potriva bolilor și
dăunătorilor.
(Gheorghe Manea).
CLUJ. Cunoscînd Importanța pe
care o are întreținerea culturilor
pentru obținerea unor recolte bo
gate, într-un mare număr de co
operative agricole s-a trecut la
efectuarea prașilei intîi manuale
la sfecla de zahăr, legume, plante
medicinale. Așa, de exemplu, in
cooperativele agricole din consiliul
agroindustrial Mociu au fost pră
șite primele 150 hectare cultivate
cu sfeclă de zahăr. De asemenea,
prășitul sfeclei de zahăr a început
și în consiliul agroindustrial Cimpia Turzii.. realizîndu-se în prima
zi 20 hectare. (Marin Oprea).

TELEORMAN. Zilele de 1 și 2
mai au fost folosite din plin de
lucrătorii ogoarelor din
județul
Teleorman. In multe unități, prin
tre care cooperativele agricole
„30 Decembrie", „7 Noiembrie" —
Alexandria, ,.8 Martie". Țigănești,
Zimnicea, Poroschia ș.a., s-a în
cheiat semănatul porumbului. Acolo
unde mai sint terenuri de semă
nat cu porumb, fasole și bumbac

au fost luate măsuri pentru
ca
munca să se desfășoare la nivelul
maxim al posibilităților, urmărindu-se încheierea în cel mai scurt
timp a tuturor lucrărilor din ac
tuala campanie. îndeosebi în con
siliile agroindustriale Furculești,
Buzescu, Slobozia Mîndra. Piatra
au fost inițiate acțiuni de întra
jutorare cu mijloace mecanice, cu
care se lucrează în două schimburi
la pregătirea terenului și zi-lumină la semănat. (Stan Ștefan).
PRAHOVA. Ziua de 1 Mat a
însemnat pentru lucrătorii ogoare
lor prahovene o zi intensă
de
muncă la semănatul porumbului
pe loturile de hibridare și
după
masă verde, la erbicidarea cultu
rilor păioase, combaterea dăunăto
rilor, iar în zonele Mizil și Urlați
și la plantarea viței de vie. în
cooperativele agricole Gura Vadu
lui, Fîntînele și Vadul Săpat, unde
s-au încheiat plantarea cartofilor și
semănatul fasolei, mijloacele me
canice au fost concentrate la însămînțarea porumbului după masă
‘verde. S-a muncit intens și in
consiliile agroindustriale Ciorani,
Albești, Florești și Măgurele. (loan
Marinescu).

finitive a oricărei dependente față
de monopolurile străine si cercurile
imperialiste internaționale. înlăturind orice exploatare și asuprire, edificind cu succes orînduirea socia
listă pe pămintul patriei, poporul
român a devenit cu adevărat liber
și singur stăpin pe soarta sa. își
făurește conștient o nouă istorie, a
demnității și libertății poporului, a
tuturor fiilor săi. Scrutînd, din per
spectiva clipei de astăzi, drumul
străbătut în opera de construire a
noii orînduiri. poporul român este
adine pătruns de adevărul că anii
cei mai rodnici, mai bogat! în îm-

deri fată de prezentul și viitorul pa
triei. Prin realizarea deplinei ega
lități în drepturi între toti fiii Româ
niei socialiste, fără deosebire de na
ționalitate. prin repartizarea armo
nioasă a forțelor de producție pe în
tregul teritoriu al patriei, prin lar
gile posibilități create afirmării
personalității umane, vocațiilor și
aptitudinilor creatoare ale fiecărui
om al muncii s-a asigurat necon
tenita întărire și cimentare a uni
tății moral-politice a națiunii noas
tre. trainic suport al izbînzilor pe
drumul consolidării
independentei
naționale. în acest sens, tovarășul
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luptă
ai
partidului,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Avem
tot dreptul să privim cu satisfacție
și mindric la tot ceea ce am reali
zat și să afirmăm, fără teama de a
greși, că infăptuirile revoluționare,
marile transformări economico-sociale și edificarea cu succes a noii orinduiri nu ar fi fost posibile fără
existența unui partid revoluționar,
care a știut să înfrunte teroarea săl
batică, ilegalitatea, a dat multe și
multe jertfe din rindurile membri
lor săi, ținind totdeauna sus steagul
luptei împotriva asupririi si exploa
tării. pentru apărarea intereselor su
preme ale întregului popor, a inde
pendentei și suveranității României.
Tocmai de aceea, partidul nostru se
bucură astăzi de stimă, încredere și
este urmat in mod unanim de în
tregul popor, care știe că numai sub
conducerea partidului iși are asigu
rat viitorul liber in rindul națiuni
lor independente ale lumii !“.
înfăptuirea, sub conducerea parti
dului comunist, a actului istoric de
la 23 August 1944 a deschis calea
unei dezvoltări noi. democratice și
progresiste a societății românești,
precum și a lichidării depline și de

plinlrl din întreaga sa Istorie sînt
anii ce alcătuiesc glorioasa „Epocă
Nicolae Ceaușescu". inaugurată de
Congresul al IX-lea. Cu neabătută
consecventă s-a acționat in întreagă
această perioadă pentru consolidarea
necontenită a independentei și su
veranității naționale, pentru apăra
rea drepturilor si demnității poporu
lui. pentru afirmarea sa liberă In
rindul națiunilor suverane ale lumii.
Prin dezvoltarea si modernizarea
neîntreruptă a forțelor de producție,
a bazei tehnico-materiale a societă
ții noastre a sporit necontenit pu
terea economică a tării, s-a dezvol
tat avuția noastră națională, temelia
trainică a independentei României
socialiste.
Preocuparea constantă
pentru adîncirea continuă a democra
tismului orinduirii noastre a rodit in
crearea unui larg cadru democratic
de conducere a vieții social-politice. în participarea activă a tuturor
cetățenilor patriei la elaborarea și
înfăptuirea strategiilor și programe
lor de dezvoltare economico-socială,
ceea ce a avut ca rezultat făurirea
unei noi conștiințe de sine a po
porului. asumarea de către fiecare
om al muncii a unei înalte răspun
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AMPLE Șl VARIATE MANIFESTĂRI
CULTURAL-ARTISTICE IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI

Sărbătoarea muncii — cinstită prin muncă
Oamenii muncii de pe întreg cuprinsul țârii-din industrie, agricultură,
construcții, din institute de cercetare științifică și inginerie tehnologică
— au întîmpinat ziua de 1 Mai cu succese marcante in îndeplinirea pia
nului și a angajamentelor asumate în întrecerea socialistă. Numeroase
colective de întreprinderi din toate ramurile economiei naționale au
raportat, în cinstea Zilei muncii, importante depășiri de plan la pro
ducția fizică, precum și la export, însemnate economii de materii pri
me, materiale și resurse energetice.
Prezenți în zilele de 1 și 2 mai in cîteva din unitățile pe care ne-am
obișnuit să le numim cu „foc continuu", acolo unde pulsul viu al muncii
nu încetează nici o clipă, corespondenții „Scinteii" au transmis ieri vești
despre noile succese care exprimă încă o dată înalta conștiință a
harnicei noastre clase muncitoare, răspunderea cu care ea acționează
pentru progresul economico-social al patriei.

CU BUCURIE

Nicolae Ceaușescu aprecia : „Tre
cerea la construcția societății socia
liste. succesele realizate in făurirea
noii orinduiri sociale, progresul for
țelor de producție, al științei și cul
turii, ridicarea nivelului de trai al
poporului au consolidat și adincit
dezvoltarea națiunii, forța statului
national unitar, independenta și su
veranitatea sa. Putem spune, din
propria noastră experiență, că pro
gresul si civilizația oricărei națiuni
sint strins legate de lichidarea do
minației străine, de cucerirea inde
pendentei. de posibilitatea poporului
de a se dezvolta liber, de sine stă
tător. Iată de ce in intreaga noas
tră activitate sprijinim ferm po
poarele care luptă împotriva domi
nației străine, pentru independentă
si suveranitate. Considerăm că in
lumea contemporană asigurarea inde
pendentei naționale constituie un
factor hotăritor al politicii de pro
gres social, de pace si colaborare in
ternațională".
Unitatea dialectică dintre politica
internă și externă a partidului și
statului nostru își află o străluci
tă ilustrare și în domeniul proble
maticii independentei si suveranită

în numeroase orașe ale țării, în
funcție, desigur, de condițiile me
teorologice, parcurile și grădi
nile au cunoscut și cunosc in
aceste prime zile de mai freamătul
sărbătoresc al zecilor, sutelor de
mii de oameni prezenți la numeroa
se și variate manifestări culturalartistice, cinstind și omagiind mun
ca liberă, înfrățită a întregului
popor,
exprimîndu-și
dragostea
fierbinte față de partid, față
de iubitul conducător, tovarășul
Nicolae Ceaușescu,
Spicuim din relatările reporteri
lor și corespondenților noștri cîteva
din aspectele ce redau imaginea de
optimism, de prospețime a acestor
zile.
BUCUREȘTI

Mii de artiști amatori și profesio
niști din Capitală au făcut ca
parcurile, estradele, teatrele in aer
liber să răsune de cintec și voie
bună. în Capitală au avut loc în
parcul
Herăstrău,
pe
estrada
„Miorița", mii de oameni au urmă
rit spectacolul „Tinerețe, dragă-mi
ești", în care au evoluat formațiile
de la Modern Club și din Sectorul
construcții, alături de interpret!
profesioniști. Tot în Herăstrău,
estrada din Aleea Trandafirilor a
reunit colective artistice de ama
tori din întreprinderile sectoarelor
2 și 3 care, alături de artiști profe
sioniști, au oferit numeroșilor spec
tatori ore de autentică destindere
prin spectacolul „Ride iarăși pri
măvara".
în Parcul tineretului — tinerețea
la ea acasă. Pe Platoul cu dale, pri
măvara și-a dat întîlnire cu cîntecul și veselia în spectacolul „Ar
monii de primăvară" în care, ală
turi de artiști profesioniști, au evo
luat formațiile de Ia I.T.B. și Tehnic-club, in timp ce pe Platoul rozarlum, formații de amatori din în
treprinderile sectoarelor 5 și 6 au
oferit spectacolul antrenant „Flori,
cintece și veselie".
Nu au lipsit de pe estradele
bucureștene nici tradiționalele fan
fare și tarafuri care au evoluat la
Teatrul de vară „23 August".
Prin spectacolele lor, numeroase
formații artistice au adus un plus
de voioșie și pe estradele din pă
durile Andronache, Pustnicul, Cernica, Bragadiru, la bazele sportive
și Stațiunile de agrement de la Băneasa, Străulești, Pantelimon etc.
Astăzi, duminică, manifestările
cultural-artistice continuă la Tea
trul de vară „23 August", la Are
nele Romane și in alte puncte de
recreare. Toate — prilejuri de a
petrece binemeritate clipe de des
tindere pentru cei care, prin munca
lor spornică, adaugă zilnic un plus
de frumusețe Capitalei patriei.

IAȘI
„Baladă acestui pămint", „Româ
nie — țara mea de dor", „Omagiu
țării in sărbătoare" — iată cîteva
din genericele spectacolelor care au
adunat în jurul estradelor zeci de
mii de oameni ai muncii din stră
vechiul, dar mereu mai tinărul Iași
in aceste zile de sărbătoare. For
mațiile artistice de la „Tehnoton",
combinatele de utilaj greu și de
fibre sintetice, de la Direcția regio
nală C.F.R., întreprinderea meca
nică Nicolina, cele ale Casei de
cultură a tineretului și studenților,
ale Casei de cultură municipale și
altele au revărsat cîntecul și voia
bună în Piața Unirii, Parcul Copou,
la Teatrul de vară. De reținut un
fapt deosebit : în ziua sărbătoririi
muncii, ieșenii au redeschis și se
zonul estival la baza de agrement
„Ciric". La ștrandul municipal s-a
desfășurat și carnavalul tineretului,
cu o reușită paradă și „horă" a
măștilor.

ții naționale, pornindu-se de la fap
tul că națiunea continuă să repre
zinte în lumea contemporană și încă
multă vreme în viitor, un factor al
progresului social-economic și in
consecință dezvoltarea caracteristici
lor și trăsăturilor acesteia, afirma
rea sa n»stingherită reprezintă o ne
cesitate istorică. Făcînd totul pentru
dezvoltarea liberă, de sine stătătoare
a națiunii socialiste române, parti
dul si statul nostru militează cu exemplară consecventă pentru respec
tarea independentei și suveranității
fiecărei națiuni, pentru dreptul acestora de a fi singure stăpîne ale
bogățiilor naționale, de a-si hotărî
ele insele calea proprie de dezvol
tare. pentru instaurarea unor rapor
turi noi intre state întemeiate pe
deplina egalitate în drepturi, pe
respectul profund al prerogativelor
lor suverane. în acest sens, secreta
rul general al partidului, președin
tele României, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. sublinia : „Po
litica de independentă a României
s-a născut in lupta împotriva domi
nației străine, pentru dreptul poporu
lui de a fi stăpin pe destinele sale,
de a-si hotări soarta în mod Inde
pendent. fără nici un amestec din afară. Tocmai de aceea, ținem atit de
mult la această politică independen
tă si facem totul pentru ca în rela
țiile internaționale să se afirme cu
putere principiile de egalitate și
respect al independentei tuturor sta
telor. Noi considerăm că în lumea de
astăzi numai prin respectarea inde
pendentei fiecărei națiuni se pot
realiza relații de egalitate, se pot
asigura condițiile necesare pen
tru progresul economico-social al
fiecărei țări, pentru ridicarea bună
stării fiecărui popor și, totodată, pen
tru pacea internațională".
în același timp, in concepția pre
ședintelui României, întemeierea re
lațiilor interstatale pe respectul in
dependenței și suveranității fiecărui
popor este trainicul fundament al
salvgardării păcii, al Înlăturării pe
ricolului de război, al păstrării ce
rului senin al planetei pentru gene
rațiile viitoare. „Noi avem ferma
convingere
—
releva
tovarășul
Nicolae Ceaușescu — că numai respectindu-se independența fiecărei na
țiuni se poate realiza o colaborare

OLT

Tineri și vîrstnici din localitățile
județului au petrecut zile bogate in
activități cultural-recreative. Pă
durea Strehareț din vecinătatea
Slatinei a devenit un punct de atracție pentru mii de locuitori ai
municipiului. Pe estrada special
amenajată au evoluat apreciate co
lective de artiști amatori, între care
ansamblurile folclorice ale între
prinderilor de aluminiu, de prelu
crare a aluminiului, de produse
cărbunoase, precum și formațiile
de muzică ușoară ale Casei de cul
tură a municipiului, O.J.T., E.J.C.L.
Și in pădurea Sarului, sute de
oameni ai muncii din Balș au pe
trecut momente de destindere și
recreare, asistînd la reușitele spec
tacole ale ansamblurilor folclorice
și brigăzilor artistice ale casei de
cultură orășenești și ale Întreprin
derilor din înfloritorul oraș mun
citoresc.
La Caracal și Corabia, la Drăgănești-Olt și în alte localități, pito
rescul parcurilor și grădinilor de
vară a fost întregit de voioșia și
cintecul închinate zilei muncii.
TULCEA
Mari serbări cimpenești, specta
cole pentru oamenii muncii au avut
loc in pitoreștile puncte turistice
tulcene Lopătar, Căprioara. Doi
iepurași, Culmea Pricopanului. La
casele de cultură din Tulcea, Babadag, Măcin, Isaccea și Sulina,
precum și pe estradele specia) ame
najate în aer liber, formații ale ti
neretului au susținut spectacole evocind elanul muncii creatoare, ti
nerețea veșnică a patriei.

HARGHITA
Satisfacția împlinirilor muncii li
bere, înfrățite s-a manifestat din
plin in aceste zile și pe cuprinsul
frumoaselor plaiuri harghitene, La
Miercurea-Ciuc, pe estrada de pe
platoul Jigodin, mii de locuitori au
petrecut momente de voioșie, aplaudînd spectacolele artiștilor amatori, laureați ai Festivalului na
țional „Cîntarea României", spec
tacole inspirate de amplele Înnoiri
din viața oamenilor acestor locuri.
Bogate programe artistice au fost
prezentate și în frumosul cadru na
tural de la Băile Seiche din Odorheiu Secuiesc — loc tradițional al
serbărilor cimpenești. Stațiunile
Bradul din Toplița, Băile Sărate de
la Cristuru Secuiesc. Bala Termală
de la Vlăhița și multe alte locali
tăți din județ au fost tot atitea
puncte unde, în aceste zile, voia
bună a miilor de oameni ai muncii
Sfgj împletit cu cîntecul și dansul.

)

NEAMȚ
Deși anul acesta, pe meleagurile
nemțene, covorul ierbii a fost mai
puțin bogat, iar vremea ceva mai
rece, voioșia și voia bună au fost
nelipsite în zilele de sărbătoare. în
parcul de pe muntele Cozla și la
ștrandul de pe Bistrița, mii de oa
meni ai muncii din municipiul Pia
tra Neamț au petrecut momente de
recreare binemeritată. Cele mai
bune formații artistice din locali
tate, precum și de la Combinatul
de fibre chimice Săvinești au pre
zentat in aceste zile bogate progra
me artistice, întregind astfel at
mosfera sărbătorească. Serbări cîmpenești au mai avut loc și în mu
nicipiul Roman, în Parcul Cetății
din Tîrgu Neamț și în alte locali
tăți ale județului.
...Zile de binemeritată odihnă
pentru oamenii muncii de pe întreg
cuprinsul țării. Zile de satisfacție
patriotică pentru împlinirile pre
zentului create prin munca liberă,
înfrățită a oamenilor țării. Și, în același timp, zile de puternic anga
jament muncitoresc de a îmbogăți
cronica mărețelor înfăptuiri socia
liste. Zile in care bucuria muncii
libere s-a împletit cu tradiționala
urare „Spor la muncă !“.

Reporterii și corespondenții
„Scinteii"

reciproc avantajoasă, se poate asi
gura progresul economico-social al
fiecărui popor, se poate asigura pa
cea. Orice încălcare a independenței
unui popor — și aceasta o putem
constata de-a lungul întregii istorii —
nu poate duce decit la noi și noi con
flicte, avind in vedere că nici un po
por nu a acceptat și nu va accepta
niciodată să-și piardă independența
și să trăiască in condiții de subju
gare, că, mai devreme sau mai tirziu,
el se va ridica cu toată forța pen
tru a-și dobindi independența națio
nală. De aceea, pentru a avea pace,
trebuie să se asigure independența
popoarelor".
Nutrind ferma convingere că viito
rul aparține popoarelor care vor să
trăiască libere, că prin lupta lor uni
tă se poate asigura edificarea unei
lumi mai bune și mai drepte, a pă
cii, prieteniei și înțelegerii intre sta
te, poporul român acționează consec
vent in vederea întăririi independen
ței și suveranității patriei, pentru
apărarea libertății și demnității po
poarelor, pentru pacea lumii. Aceas
tă stăruitoare preocupare i-a adus
României un larg prestigiu interna
țional ca țară a muncii libere, descă
tușate de orice asuprire și exploa
tare, ca țară a unui popor liber și
singur stăpin pe soarta sa. ca țară
a păcii și prieteniei, iar tovarășului
Nicolae Ceaușescu stima, prețuirea
și admirația tuturor celor pentru
care independența, progresul, pacea
sint bunuri supreme, fiind pretutin
deni considerat „Eroul României,
Eroul păcii".
Ne sint vii in minte și inimă vi
brantele îndemnuri adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu poporu
lui român cu prilejul sărbătoririi
centenarului cuceririi independenței
naționale a României, cuvinte care
își păstrează peste ani actualitatea :
„Să facem legămint solemn in me
moria marilor noștri înaintași, în fața
întregului popor că nu vom da îna
poi in fața nici unei greutăți, că vom
ține intotdeauna și in orice împre
jurări sus steagurile de luptă, atit
tricolorul, cit și steagul roșu, servind
cu devotament și dirzenie cauza re
voluționară a poporului, indepen
dența și suveranitatea patriei, cauza
socialismului și comunismului in
România".
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------------------2 MAI - ZIUA TINERETULUI------------------

„TINEREȚEA NOASTRĂPARTIDULUI RECUNOSCĂTOARE!"
Ca în fiecare an, potrivit tradiției, în a doua zi din luna mai,
tinăra generație a țării,■ întregul nostru popor sărbătoresc „Ziua tine
retului''. Este ziua în care — prin fapte de muncă edificatoare, prin
ample și entuziaste manifestări politico-educative, cultural-artistice și
sportive, prin nenumărate alte acțiuni — tinăra generație a țării iși
exprimă profundul omagiu, înalta recunoștință față de partid, față de
secretarul său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, pentru minunatele
condiții de muncă, de viață, de afirmare și Împlinire care i-au fost
create.
Sărbătorirea „Zilei tineretului" a fost marcată în acest an — anul
împlinirii a 65 de ani de la crearea Uniunii Tineretului Comunist și
a 30 de ani de la înființarea Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști
din România - prin hotărîrea nestrămutată a tinerei generații de o-și
încorpora întreaga energie și elanul tineresc, spiritul revoluționar, com
petența profesională și îndrăzneala comunistă, luptei pentru înfăptuirea
exemplară a marilor sarcini ce stau în fața întregului nostru popor in
acest al doilea an al cincinalului, anul Conferinței Naționale a parti
dului.
Secvențele și instantaneele surprinse de reporterii și corespondenții
„Scînteii", prezenți la manifestările sărbătorești ale tineretului țării,
relevă realizări și fapte remarcabile de muncă, importante și entuziaste
acțiuni cultural-artistice și sportive prin care „Ziua tineretului'' s-a con
stituit într-o „Zi-simbol" a însoritelor condiții de viață ale tinerei ge
nerații din țara noastră.

Epoca Nicolae Ceaușescu —
epoca tinereții revoluționare
HUNEDOARA. Ziua de 2 Mai.
Ziua tineretului, a constituit și pen
tru tinerii hunedoreni prilejul parti
cipării masive la un bogat program
de activități politico-educative. La
Deva, Petroșani și Hunedoara, un
număr însemnat de tineri mineri,
siderurgiști, energeticieni și con
structori au participat la simpozi
oanele organizate pe tema „65 de
ani
de
la
crearea
Uniunii
Tineretului Comunist — un drum
de
glorioasă
istorie",
„Epoca
Nicolae Ceaușescu —- Epoca tine
reții noastre revoluționare".
La Monumentul eroilor clasei
muncitoare din Lupeni, tinerii din
localitate au depus coroane de flori
și au participat la un recital de
poezie patriotică și revoluționară.
In cele 12 municipii și orașe ale
județului s-au desfășurat, sub ge
nericul „Sub flamuri de partid
biruitoare", spectacole de muzică și
poezie, parade ale brigăzilor de
muncă patriotică și. ale detașamen
telor de pregătire a tineretului
pentru apărarea patriei și forma
țiilor artistice ale tineretului. Au
avut loc de asemenea numeroase
carnavaluri și întreceri sportive.
(Sabin Cerbu).
CARAȘ-SEVERIN. De ziua lor,
tinerii din municipiul Reșița au
ținut să aducă prinosul recu
noștinței vii partidului, secreta
rului său general, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, pentru minuna
tele condiții de muncă, viață și
învățătură ce le sînt asigurai e.
prezentiAlllîrfyVtfea li^tii1iț'dî'i^i‘ tfehnicii pentru tineret spectacolul sub
genericul
„Omagiind
partidul"'.
După spectacpi.,rtinmi iau metrecut
în compania muzicii, a dansului și
a momentelor vesele prilejuite de
„Carnavalul tineretului". Și în
orașele Caransebeș și Oțelu Roșu
au fost organizate, de către comi
tetele orășenești U.T.C., carnava
luri ale tineretului. (Ion D. Cucu).

DROBETA-TURNU
SEVERIN.
Ziua tineretului a fost marcată și
în județul Mehedinți prin demne
fapte de muncă, prin amole mani
festări politico-educative și cultu
ral-artistice, în municipiul Drobeta-Turnu Severin, in orașele Orșo
va, Strehaia, Baia de Aramă, Vinju
Mare, ca și în centrele de comună
au fost organizate numeroase spec
tacole artistice, întreceri sportive,
hore cimpenești și carnavaluri, l-a
întreprinderea de anvelope, între
prinderea minieră și Combinatul
pentru prelucrarea lemnului a avut
loc dezbaterea „U.T.C. — școală de
educație comunistă, patriotică și
revoluționară a tineretului". în ca
drul Sâptăminii științei și tehnicii,
în orașul Strehaia s-a desfășurat
o suită de acțiuni : simpozioane,
mese rotunde, concursuri pe teme
științifice, expoziții cu produsele
realizate de către tineri. La Casa
tineretului
din
Drobeta-Turnu
Severin, formațiile artistice care
participă la actuala ediție a Festi
valului național „Cintarea Româ
niei" au susținut spectacolul sub
genericul „E tinerețea noastră par
tidului recunoscătoare". De ase
menea. în cadrul suitei de acțiuni
sub genericul „Ctitorii ale Epocii
Nicolae Ceaușescu" au fost organi
zate excursii cu tinerii pe traseele
Drobeta-Turnu Severin — Deva —
Cluj-Napoca — Satu Mare — Baia
Mare — Suceava — MiercureaCiuc — Brașov — Ploiești — Rimnicu Vîlcea. în același timp, zeci de
mii de tineri au .participat la, ac•țftmile de goS^darird:TflviSfl,umtfsețare a localităților, la efectuarea
unor importante lucrări în agri
cultură. In unitățile cu i.foe con
tinuu", tinerii, alături de comu
niști, de ceilalți oameni ai muncii,
s-au aflat la datorie, amplificînd
prin noi fapte de muncă ritmurile
întrecerii socialiste pentru realiza
rea sarcinilor de plan pe acest an.
(Virgiliu Tătaru).

Munca noastră —
prinos patriei socialiste
VRANCEA. Tinerii Vrancel au
sărbătorit ziua dedicată lor —
Ziua tineretului — cu noi fapte și
împliniri in .muncă, cu activități
cultural-educative și sportive des
fășurate sub semnul angajării față
de îndatoririle ce le revin în în
făptuirea idealurilor socialismului
și comunismului în patria noastră,
instaurării unui climat de pace în
lume. Schimburile de producție
record organizate in unitățile in
dustriale au onorat solicitări su
plimentare la export și au dus la
recuperarea unor restante la pro
ducția fizică. în localitățile din
zona colinară și montană, ca de
exemplu Dumitrești. Jitia și Birsești, au fost organizate activități
de curățire și întreținere a pășu
nilor și fînețelor naturale, iar la
Vintileasa, Tulnici, Paltin și în alte
comune, tinerii au participat la
plantarea puieților în ocoalele sil
vice din zonă, la întreținerea plan
tațiilor tinere. Numeroși tineri din
satele de cîmpie, ca de exemplu
Măicănești, Suraia și Vulturu, au
fost prezenți la realizarea unor
lucrări de pregătire a sistemelor
de irigații.
în toate localitățile județului au
fost organizate spectacole si seri
cultural-educative, concursuri spor
tive. N-au lipsit nici excursiile,
vizitele la monumentele și locurile
istorice din ținuturile Vrancei.
(Dan Drăgulescu).
BRAILA. Cînd se vorbește des
pre „foc continuu" nu întotdeauna
se au în vedere uzine, furnale.
Există și in alte domenii, figurativ
vorbind, asemenea „focuri conti
nue", iar tinerii sînt și aici pre
zenți...
Marian Ghelase, șeful sectorului
muncă patriotică al Comitetului
județean al U.T.C., este greu de
găsit. E și normal ! — ni se comu
nică. Azi, 2 Mai, îl puteți afla
doar... la cîmp. E împreună cu cei
40 de brigadieri (elevi ai liceelor

„Panait Istrati" și de radioteleviziune din municipiul Brăila, aflați
in perioada de practică) pe ogoa
rele noii orezarii din zona comunei
Bertești. Ne deplasăm la Sortești,
în această zi, Ziua tineretului, a
treia serie de brigadieri ai șantie
rului județean al tineretului iși
„adjudeca" dreptul la record
m
ansamblul lucrărilor aferente ame
najării noului bazin orezicol.
In aceeași zi, asistăm și la sosi
rea celei de-a 4-a serii, compusă
din noii brigadieri veniți de la li
ceele „Progresul" și cu profil de
chimie. Alături de forțele locale
se muncește, nu glumă, iar ștafeta
muncii tinerești se preia din mers.
Suprafața noului ogor ? Peste 1 270
hectare. Cit s-a lucrat ? Facem un
calcul și notăm : valoarea globală
a lucrărilor realizate de tineri in
cinstea zilei de 2 Mai (in care in
cludem și „victoriile" celor două
șantiere locale de la viitoarea casă
de cultură a științei și tehnicii
pentru tineret, ca și de la noul ca
nal colector al urbei brăilene) se
ridică la suma de 2 000 000 lei.
„Tineretul brăilean — ne spune
tovarășul Aurel Simionescu, primsecretar al Comitetului județean
Brăila al U.T.C. — se află ferm
angajat in întrecerea utecistă „Ti
neretul — puternică forță socială în
înfăptuirea programului partidu
lui". în cinstea
aniversării zilei
de 2 Mai, planul anual de muncă
patriotică a fost realizat în propor
ție de 75 la sută. A fost executat
un însemnat volum de lucrări in
sprijinul producției. S-au recupe
rat importante cantități de mate
riale refolosibile, printre care 600
tone fier vechi, 80 tone hîrtie,
280 000 sticle, 275 000 borcane etc.
în zilele de 1 și 2 Mai, tineretul
brăilean și-a adus contribuția la re
zultatele obținute atit in sectoarele
cu foc continuu din industrie, cit și
în agricultură la plantatul legume
lor. la întreținerea culturilor".
(Candiano Priceputu).

ALBA. Zecile de mii de tineri
din județul Alba au intimpinat
ziua de 2 Mai cu rezultate deose
bite in munță și activitățile cul
tural-educative. Cu acest prilej,
tinerii au raportat realizarea în
devans a unor lucrări de muncă
patriotică. îndeplinind. înainte de
termen. 50 la sută din
planul
anual. Au fost desfășurate multiple
acțiuni în sprijinul producției, eficiența acestora ridicîndu-se la aproape 60 milioane lei. în agri
cultură, mii de tineri au parti
cipat la execuția unor lucrări de
îmbunătățiri funciare, de comba
tere a eroziunii solului si desecări,
plantări de pomi și viță de vie.
în preajma Zilei tineretului. în
județ au fost deschise 6 șantiere

de muncă patriotică, la care parti
cipă 3 500 de tineri brigadieri,
care s-au angajat să execute lu
crări in valoare de 22 milioane
lei. Mii de tineri din municipiul
Alba Iulia. orașele Cugir, Ocna
Mureș, Zlatna, comunele Baia de
Arieș și Săsciori au participat la
acțiuni de strîngere a materialelor
refolosibile. punînd la dispoziția economiei naționale 1 600 tone me
tal. 26 tone metale neferoase. 71
tone hîrtie, 13 tone textile. 248 000
sticle și borcane. Tinerii județului
au luat parte în ziua de 2 Mai
la carnavalurile tineretului organi
zate la cluburile din Alba Iulia.
Aiud. Blaj și Cugir. la serbări
cimpenești și drumeții. (Ștefan
Dinică).

Bogate
manifestări
politicoeducative

MUREȘ. In județul Mureș, Ziua
tineretului a fost marcată de orga
nizarea unei largi palete de acțiuni
politico-educative, cultural-artisti
ce și sportive și de munci patrio
tice. Astfel la Tirgu Mureș, in di
mineața zilei de 2 Mai, pe stadio
nul „23 August" din localitate s-a
desfășurat o impresionantă serbare
cultural-sportivă, la care au luat
parte 11 500 de tineri, formații ar
tistice
ale Casei de cultură a tine
activități
cultural-artistice. (Ion
retului, de la casele~și cluburile de
Staneiu).
tineret din județ, precum și spor
SIBIU : Pentru tinerii din muni
tivi evidențiați in cadrul manifes
cipiul Sibiu, ziua de 2 Mai a fost
tării naționale „Daciada". în dupăo adevărată sărbătoare, in care ei
amiaza aceleiași zile, la cabana ti
au făcut dovada aptitudinilor lor
neretului din zona de agrement
tehnice, sportive și artistice, în ca
„Mureșul"
s-au desfășurat con
drul competițiilor și concursurilor
cursurile pe teme politice : „Tine
organizate in locurile de agrement
rețea noastră, tinerețea Epocii
și pe scenele instituțiilor de cul
Nicolae Ceaușescu" și „U.T.C. —
tură. Astfel, concursurile de para
școală de educare comunistă, poli
șutism. aerorachete. ciclism, mototică și revoluționară a tineretului".
auto, carting organizate în Piața
Manifestări similare au fost orga
Republicii, au fost completate de
nizate și pe stadionul „Metalul",
competiții sportive la disciplinele
la ștrandul „Faianța" și in zona de
fotbal, volei și înot, după care a
agrement „Dealul Gării" din Si
urmat un spectacol omagial în ca
ghișoara. precum și în celelalte
drul căruia și-au dat concursul for
centre urbane, ca' și in comunele
mații artistice din licee și unități
mari ale județului.
economice.
evidențiate în cadrul
Demn de remarcat este însă fap
Festivalului
național
„Cintarea
tul că de Ziua tineretului mii și
României", Nota sărbătorească a
mii de tineri de pe cuprinsul jude
zilei a fost completată de un car
țului s-au aflat în haine de lucru,
naval al tineretului,
la care au
la vetrele cu foc continuu, pe șan
participat peste 2 000 de tineri. Ma
tiere de construcții, la lucrările de
nifestări similare au mai avut loc
amenajare a riului Tîrnava și la
în case de cultură, pe stadioane și
cele de imbunătățiri funciare. Un
la locurile de agrement din locali
mare număr de tineri, constituit!
tățile Mediaș, Cisnădie, Copșa Mică,
in două brigăzi, au efectuat lucrări
Agnita,
Dumbrăveni și Păltiniș.
pe șantierul marii întreprinderi de
(Ion Onuc Nemeș).
medicamente din Tirgu Mureș si
SUCEAVA. în preajma zilei lor,
pe alte șantiere de investiții, eu
tinerii suceveni au început lucră
termene de punere în funcțiune in
rile la două șantiere locale de
acest an. (Gheorghe Giurgiu).
muncă patriotică : la pasajul de
SLOBOZIA. în cadrul Decadei
cale ferată de la Burdujeni și Ia
culturii
tineretului
ialomițean
construcția de locuințe din Vatra
(1—10 mai), la Casa de cultură a
Dornei, unde, zilnic, lucrează cite
științei și tehnicii pentru tineret
40 de tineri. S-au desfășurat, de adin municipiul Slobozia s-a orga
semenea, acțiuni de colectare a fie
nizat expoziția de carte social-porului vechi, hîrtiei și ambalajelor
litică cu genericul „Un mare erou
din sticlă, lucrări edilitar-gospodăpentru o glorioasă istorie" în ca
rești pentru buna gospodărire și
drul căreia sint prezentate operele
înfrumusețare a localităților. în
secretarului general al partidului,
cinstea Zilei tineretului, organizația
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Tot
județeană a U.T.C. a realizat ast
aici a avut loc expunerea „Educa
fel 51 la sută din planul anual de
ția comunistă și participarea la
muncă patriotică, efectuind lucrări
dezvoltarea economico-socială —
in valoare de. peste 4,6, milioane
obiective esențiale ale activității
lei. în același timp, organele și ororganizațiilor de tineret". Par tia t
^pi^țyle'AT.C. .
orgApiaat r- laț ț panții «att urm artt țr și spectăeomf6
pagele de cultură, cluburi și case
„Flori de mai" susținut de formații
ale tineretului, cămine culturale.
artistice laureate ale Festivalului
școli — expuneri, simpozioane., dez
, național „-CîntEțjea României".
bateri. acțiuni cu cartea și filmul,
'‘Diritte manifestările sportive am
recitaluri de versuri, programe cul
reținut circuitul ciclist dotat cu
tural-artistice și alte manifestări
Cupa „2 Mai", aflat la ediția a
cu un bogat conținut politic, pa
IIT-a. „Crosul fetelor", ediția a
triotic, revoluționar, la care au luat
Xll-a și „Cupa tineretului" la șah
parte zeci de mii de tineri. Pe sta
și tenis de masă. în toate localită
dioane, terenuri sportive și la locu
țile s-au desfășurat serbări cîmperile de agrement s-au desfășurat
nești. in care spectacolele culturalatractive întreceri la handbal, bas
artistice en fost armonios îmbinate
chet, fotbal, tenis de cîmp, volei,
cu întreceri sportive. (Mihai Viconcursuri de biciclete și crosuri
șoiu).
ale tineretului, dotate cu „Cupa 2
CĂLĂRAȘI. Printr-o frumoasă
Mai", (Sava Bejinariu).
tradiție. Ziua tineretului se săr
bătorește la Călărași an de an in
Parcul Dumbrava, unde, pe estra
de in aer liber și pe terenurile de
sport, s-au desfășurat numeroase
manifestări
cultural-artistice
si
melor si planurilor de dezvoltare
sportive. încă de la ora 9 dimi
economico-socială a țării. (Marin
neața. cele mai bune formații artis
Oprea).
tice din municipiu și-au dat intîlnire
cu publicul în fața estradei
VASLUI. „în toate realizările
unde cintecul și jocul au încintat
județului, în îndeplinirea planului
miile de spectatori. Un alt loc al
pe patru luni la principalii indica
județului, devenit de asemenea tra
tori economici, în acțiunile de or
dițional pentru sărbătorirea aces
ganizare și modernizare a produc
tei zile, și anume la „Hanul din
ției, de bună gospodărire și înfru
salcîmi",
loc de agrement și popas,
musețare se găsesc reflectate și
a avut Ioc o serbare cimpenească,
eforturile celor peste 66 000 mem
unde sute de tineri au admirat
bri ai organizației noastre, ne spu
măiestria tarafului și formațiilor
nea Alexandrina Sonea, prim-secreartistice ale tinerilor din comuna
tar al Comitetului județean Vaslui
vecină, Lehliu, de mai multe ori
al U.T.C. Sub genericul „Tineretul
laureate ale Festivalului național
— puternică forță socială jn înfăp
„Cintarea României".
tuirea programului partidului" am
După-amiază, la cluburile tinere
desfășurat complexe acțiuni pro
tului din Călărași și Oltenița au
ductive si educativ-formative în
fost organizate carnavaluri ale ti
unitățile industriale și agricole,
neretului în care sute de tineri au
instituții și școli, pe șantierele na
încheiat în mod plăcut o zi la fel
ționale si locale de muncă patrio
de plăcută — 2 Mai, sărbătoarea
tică. la care au participat peste
61 000 tineri. în cinstea Zilei tine
lor. (Mihail Dumitrescu).
retului
am îndeplinit, așa cum
ALEXANDRIA. Ziua tineretului
ne-am propus, peste 60 la sută din
a fost sărbătorită
și în județul
programul anual de muncă patrio
Teleorman prin numeroase mani
tică. Numai prin decadele-record
festări politico-educative, culturalorganizate în aprilie au fost rea
artistice și sportive la care au par
lizate suplimentar produse fn va
ticipat peste 25 000 tineri din toate
loare de 2.6 milioane lei. De ase
localitățile județului. Astfel, la
menea. am organizat mai multe
Alexandria, pe scena din pădurea
acțiuni cultural-educative printre
Vedea, formații artistice au prezen
care și două sesiuni de comunicări
tat spectacolul „Tinerețea patriei,
și referate științifice, iar în etapa
tinerețea noastră". La Casa de cul
județeană a Festivalului național
tură a științei și tehnicii pen
„Cintarea României" la olimpia
dele și concursurile profesionale
tru tineret din orașul Roșiori
s-au distins un mare număr de
de Vede s-a deschis o expo
tineri".
ziție de carte social-politică sub
De Ziua tineretului, în munici
genericul
„Opera
tovarășului
piile Vaslui și Birlad.. orașele Huși
Nicolae Ceaușescu — inestimabilă
și Negrești și alte localități s-au
contribuție la dezvoltarea creatoare
desfășurat bogate programe cultu
a teoriei și practicii revoluționare",
ral-artistice. acțiuni sportive, seri
în aceeași zi, la Clubul tineretului
cultural-distractive pentru tineret.
din Zimnicea. Casa de cultură din
De asemenea, tinerii au luat parte
Turnu Măgurele și in alte locali
Ia baluri și carnavaluri ale tine
retului. hore si alte manifestări.
tăți au avut loc carnavaluri ale
tineretului. (Stan Ștefan).
(Petru Necula).

Bucuria vieții însorite
BUCUREȘTI. Tinerii din Capita
lă, ca și cei din întreaga țară au
participat în ziua de 2 Mai la ma
nifestări cultural-artistice și spor
tive de masă, serbări cimpenești,
carnavaluri ale tineretului, excursii
și drumeții, vizite la muzee, locuri
și monumente istorice, în cadrul că
rora au fost evocate semnificația
Zilei tineretului, minunatele condi
ții de muncă, de viață și afirmare
de care se bucură, prin grija partidu
lui, a tovarășului Nicolae Ceaușescu
tinăra generație din țara noastră.
Sub genericul „Primăvara tine
reții noastre", mii de tineri bucureșteni au luat parte la serbările
tinerești ce au avut loc în parcuri
le „Tineretului", „Herăstrău", la
complexul studențesc „Tei". la clu
burile tineretului și la bazele spor
tive și de agrement. Au fost pre
zentate bogate programe culturalartistice susținute de formații ale
tineretului, laureate ale Festivalu
lui național „Cintarea României".
ARGEȘ. Ziua tineretului a fost
marcată și în județul Argeș prin
numeroase manifestări cultural-arțistice și sportive de masă la care
au luat parte zeci de mii de ti
neri. în piața centrală a munici
piului Pitești a avut loc un amplu
spectacol-artistic urmărit cu viu
interes de mii de tineri. Formații
artistice fruntașe au interpretat
muzică populară și ușoară, dansuri
moderne și populare. Principalele
activități sportive s-au desfășurat
în parcul Ștrand din Pitești : cro
suri și ciclocrosuri, întreceri ciclis
te. box etc. Manifestări similare
Încheiate seara, carnavaluri ale ti
neretului au avut Ioc și în orașele
Curtea de Argeș, Cîmpulung, Topoloveni
și Costești. (Ghcorghc
Cirstea).
VÎLCEA. în organizarea agen
ției B.T.T., peste 1 300 tineri din
județul Vîlcea au petrecut minu
nate zile de vacanță pe Litoral.
Alți 400 tineri vil4e^!
iajții
**
«Cfes rii
lbcuri de drumeție” pitoreștile me
leaguri din nordul
Moldovei și
din Banat.
— La rîndul nostru — ne spune
tovarășul Constantin Stăneci. in
structor cu probleme de turism
pentru tineret — ne-am pregătit
din vreme și am primit în zilele
de 1 și 2 Mai. în stațiunile Călimănești. Căciulata, Olănești, Go
vora și Voineasa. peste 1 000 tineri
din Galați,
Sibiu,
Maramureș,
Constanta. Ialomița, Hunedoara și
din alte județe ale țării, care au
participat la pasionante competiții
sportive, de orientare turistică și

Vrednicie, spirit gospodăresc
CLUJ. Mii de tineri din județul
Cluj au cinstit ziua de 2 Mai prin
fapte deosebite de muncă si crea
ție. prin acțiuni politico-educative,
cultural-artistice si sportive. Re
zultate bune în producție au ra
portat organizațiile U.T.C. de la
Combinatul de utilaj greu. Com
plexul C. F. R„ întreprinderile
„Unirea". „Metalul Roșu" din ClujNapoca. Combinatul de fibre, ce
luloză si hirtie și întreprinderea
de prelucrare a lemnului din Dej,
Combinatul metalurgic din Cîmpia
Turzii, întreprinderea „Chimica",
„Electroceramica" și „9 Mai" din
Turda, antreprizele de construcțiimontaj și construcții industriale.
Mobilizați de îndemnurile secreta
rului general al partidului, tinerii
clujeni au realizat cantități însem
nate de produse metalurgice, carbură de siliciu, izolatori de înaltă
tensiune, produse chimice, au efec
tuat lucrări de reparații și revizii,
lucrări de construcții-montaj și au
participat la acțiuni de recuperare
a materialelor refolosibile și recondiționarea unor piese și subansamble. De remarcat este faptul că
pină acum organizațiile de tineret
din județ au desfășurat acțiuni în
sprijinul producției și au recuperat
materiale refolosibile în valoare de
peste 150 milioane lei.
La casele tineretului, casele de
cultură, cluburi si căminele cultu
rale. în zonele de agrement din
municipiile Cluj-Napoca. Dej și
Turda. în orașele Gherla. Cimpia
Turzii și Huedin s-au desfășurat
simpozioane, mese rotunde, dezba
teri politico-educative, care au
evocat activitatea revoluționară ă
tovarășului Nicolae Ceaușescu și
a tovarășei Elena Ceaușescu, au
adus un fierbinte omagiu, prin
cintec și vers patriei și partidului,
conducătorului iubit al națiunii
române, au înfățișat contribuția
tineretului la înfăptuirea progra

Domnului MOHAMED HOSNI MUBARAK
Președintele Republicii Arabe Egipt

Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă plăcutul prilej de
a vă adresa cele mai calde felicitări, împreună cu urările noastre de sănă
tate, viață îndelungată și fericire.
Folosesc si acest prilej pentru a reafirma convingerea că, prin eforturile
noastre comune, bunele raporturi de prietenie și colaborare româno-egiptene se vor dezvolta și întări continuu in folosul celor două popoare, al cau
zei destinderii, securității, înțelegerii și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele
Republicii Socialiste România
19,40 Cintarea României (color).
20,20 Film. artistic. „în numele dragos
tei “
21.50 Telejurnal

tV
11.30 Telex
11,35 Lumea copiilor
12,40 Din cununa cîntecului românesc
(color). Muzică populară
13,00 Album duminical (parțial color)
14,50 Ilustrate de la Vatra Dornei (co
lor)
15.00 închiderea programului
19.00 Telejurnal
19,20 Tara mea azi
(color). Vocație.
Documentar

vremea
Institutul de meteorologie și hidro
logie comunică timpul probabil pentru
intervalul 3 mai. ora 21 — 6 mai. ora
21. în tară : Vremea va fi în general
caldă, dar va deveni treptat instabilă,
incepînd din vestul țării. Cerul va fi
variabil cu înnorări mai accentuate
în vestul, centrul si nordul țării,
unde vor cădea ploi locale,
care

(Urmare din pag. I)
ceriri ale creației tehnico-științifice.
Este un proces in care tinerii — operațori chimiști, electronisti. ameciști, lăcătuși — âu un important
cuvint de spus, lor filndu-le atri
buite multe dintre soluțiile de mo
dernizare a producției, în condiții
superioare de calitate și eficiență.
Pe locul unde se află amplasat,
astăzi, șantierul naval — mai exact
întreprinderea de construcții na
vale și utilaj tehnologic — se afla
înainte o mlaștină, o baltă. începu
te în 1978. lucrările de oonstrucție
a capacităților de producție ale
șantierului au impus soluții inge
nioase. dictate atit de structura și
configurația amplasamentului, cit
și de specificul viitoarei activități
de producție. Astăzi, la Tulcea iși
desfășoară activitatea unul din
cele mai moderne șantiere navale
ale țării, care produce nave mari,
cu un deplasament de 7 500 tdw
sau nave mari cu motor lent de
8 500 tdw, nave mici de diferite
tipuri și. de asemenea, in cadrul
unei fabrici specializate, utilaj
chimic și metalurgic. Două amă
nunte pot sugera complexitatea
bazei materiale și a activității de
producție din șantier : acesta dis
pune de un mare sincrolift —
unu! din cele mai mari din Eu
ropa — care poate efectua opera
țiile de ridicare, coborire și trans
fer pe cală (în mumai două ore) a
unor nave cu un deplasament de

pină la 15 000 tdw. De asemenea,
șantierul din Tulcea este singu
rul din țară care montează corpul
navei în spațiu închis, fapt care
permite aplicarea unor tehnologii
de înaltă productivitate, indepen
dent de condițiile atmosferice din
exterior.
Oraș la porțile Deltei, Tulcea
este sediul Centralei „Delta Dună
rii". organism coordonator al acti
vității de materializare a vastului
program de amenajare complexă
și punere in valoare a resurselor
acestei zone. într-un perimetru
care cuprinde toate localitățile și
întinderile de pămînt și ape de Ia
gurile
fluviului.
întreprinderile
componente ale centralei — Antre
priza de construcții montaj pen
tru Delta Dunării. întreprinderea
de transporturi navale și auto
pentru Delta Dunării. Institutul de
cercetare, proiectare și producție,
Baza de aprovizionare tehnico-materlală, precum și întreprinderile
de exploatare complexă a resurse
lor naturale de la 1 Mai, Chilia,
Sulina, Sfintu Gheorghe. Indepen
dența și Unirea reprezintă pîrghiile cuprinzătoarei acțiuni de trans
formare a Deltei, de valorificare
a importantelor sale resurse, prin
îndiguiri și irigații, lucrări în
silvicultură și piscicultura, prin
sistematizarea și dezvoltarea loca
lităților urbane și rurale. E o
operă cutezătoare și durabilă care
aici, la Tulcea.'Capătă; ’ dtmensiu- i
nile unui emoționant arc de triumf.

ACTUALITATEA SP0I&TIIVĂ
SUB EGIDA „DACIADEI“
Simbătă, la Galați a avut loc fes
tivitatea de încheiere a celei de‘-a
14-a ediții a Complexului aplicativ
„Pentru apărarea patriei".
înscrisă în marea acțiune de masă
„Daciada",
ediția din acest an a
Complexului aplicativ „Pentru apă
rarea patriei" a reunit la start peste
600 de tineri și tinere din întreaga
tară. întrecerile tradiționalei mani
festări au reprezentat o probă eloc
ventă a competenței și capacității ti
nerei generații de a contribui la apărarea independenței și suverani
tății patriei.
Marele trofeu și Cupa
C.C. al
U.T.C. pentru locul I in clasamentul
general au revenit județului Galați.
Pe următoarele locuri s-au clasat :
municipiul București, județul Mara
mureș. județul Hunedoara, județul
Buzău și județul Brăila.

★
Cu prilejul Zilei tineretului și
împlinirii a 65 de ani de la crearea
Uniunii Tineretului Comunist, pe
stadionul municipal din Brăila s-au
desfășurat, sub genericul competiției

sportive naționale „Daciada". fina
lele celei de-a 20-a ediții jubiliare
a „Crosului tineretului".
La startul întrecerilor, pe diverse
categorii de virstă, s-au aliniat circa
500 de sportivi și sportive din toate
județele țării, ciștigători ai fazelor
preliminare.
La categoria peste 20 de ani,
cursa rezervată băieților disputată
pe un traseu în lungime de 5 000 m,
a fost cîștigată de Mircea Latiș
(Maramureș), iar la fete (2 000 m)
pe primul loc s-a situat Valentina
Sweitel (Brăila).
Iată ceilalți învingători : categoria
14—16 ani : fete (1 500 m) : Daniela
Ghițulescu (municipiul București) ;
băieți (2 000 m) : Nelu Fior (Brăila);
categoria 17—19 ani : fete (2 000 m):
Elena Gîrbacea (Buzău) ; băieți
(3 000 m) : Nicolae Avrămut (Alba).
Crosul veteranilor, la care au
participat 35 de concurenți, a re
venit lui Marin Oprea (Găești).
Clasament final pe județe : 1. Bu
zău : 2. Prahova ;
3. municipiul
București ; 4. Brăila ; 5. Constanța ;
6. Timiș.

După întîlnirea de fotbal România — Spania
Comentînd
meciul de fotbal
România — Spania din preliminariile
Campionatului
european,
ziarul
francez „L’Equipe" notează între al
tele : „După înfringerea usturătoare
suferită la București, echipa Spaniei
va trebui să realizeze un adevărat
„miracol" in partidele pe teren
propriu cu Austria și Albania pen
tru a emite pretenții de calificare la
turneul final al competiției. Aceasta,
desigur, în condițiile în care Româ
nia va ciștiga în deplasare meciu
rile de la Tirana și Viena.
în partida desfășurată pe sta
dionul Steaua din București, selec
ționata României a prestat un joc
cu totul remarcabil. Fotbaliștii ro-

★
• Meciurile etapei a 25-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal se vor
disputa duminică, 3 mai, după ur
mătorul program : Dinamo — Victo
ria București (stadionul Dinamo) ;
Rapid — F.C. Argeș Pitești (stadio
nul Giulești); Sportul Studențesc —
Oțelul Galați (stadionul Sportul Stu-*
•

• Teatrul Național (14 71 71. sala
mare) : Nu se știe niciodată — 19;
(sala
Amfiteatru) :
Povețe
din
Hollywood — 19;
(sala
Atelier) :
Papa dolar — 14,30; Dl. Cehov e în
drăgostit — 19; (sala Studio-99) : Pe
pirju de rouă — 17,30
• Filarmonica
„George
Enescu"
(15 68 75,
sala Studio) :
„Treptele
afirmării artistice". Radu Valentin
Popa — pian, Remus Azoițci — vioa
ră — 10.30
• Opera Română (13 18 57) : Micul
coșar — 11; Seară de balet „Mihail
Jora" — 18
• Teatrul de operetă (13 63 48, la sala
mică a Teatrului Național) : Okla
homa — 10,30: Liliacul — 18.30
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) :
Secretul familiei Posket — 10,30:
Mobilă și durere — 18: (sala Grădina
Icoanei.
11 95 44) :
Cintec
despre
mine insumi — 10,30; Menajeria de
sticlă — 18
• Teatrul Foarte Mic
(14 09 05) :

Foto : Sandu Cristian

vor avea și caracter de aversă,
însoțite de descărcări electrice. în
restul țării, averse izolate. Vîntul
va sufla slab
pină la moderat, cu
unele intensificări în sud-vest. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 6 și 16 grade, iar cele maxime în
tre 18 și 28 de grade, mai coborîte pe
litoral. Dimineața, izolat, se va pro
duce ceață. în București î Vreme în
general caldă, cu cerul variabil. Ten
dință de ploaie. Vîntul va sufla slab
pină la moderat. Temperaturile mini
me vor oscila între 10 și 13 grade, iar
cele maxime între 21 și 24 de grade.

PEISAJ INDUSTRIAL INTR-UN ORAȘ RENĂSCUT

teatre

Ieri, in parcul Herăstrău din Capitală

LUNI. 4 MAI
20,00 Telejurnal
20,20 Orizont tehhico-științific (color).
Documentar
20,35 Tezaur folcloric (color)
20,55 Profesiuni ale cincinalului. Re
portaj
21,05 Film în serial. „La răspîntla tim
pului".
Producție a studiourilor
americane. Eoisodul 1
21.50 Telejurnal

mâni, cu un spirit ofehsiv rar intilnit, atacau din toate părțile șl
dacă n-au deschis scorul înainte de
min. 37 aceasta s-a datorat inter
vențiilor salvatoare ale lui Zubizarreta și ratărilor atacanților români.
Pînă la urmă, ei au găsit însă dru
mul spre poarta spaniolă și după
ce Pițurcă a deschis scorul în min.
37, jucătorii români au mai inscris,
în interval de trei minute, încă
două goluri, prin Mateuț și Unguneanu. Acest scor a debusolat,
desigur, echipa spaniolă. Ibericii au
încercat să reacționeze după pauză,
dar românii și-au continuat festiva
lul ofensiv, care spre norocul spa
niolilor nu s-a soldat cu noi goluri".

★
dantesc) ; Gloria Buzău — Petrolul
Ploiești; Jiul Petroșani — Corvinul
Hunedoara; F.C.M. Brașov — Steaua;
Flacăra Moreni — Universitatea Cra
iova ; S.C. Bacău — Universitatea.
Cluj-Napoca; F.C. Olt — Chimia Rm.
Vîlcea. Partidele vor incepe la ora 18.
Atenție, se filmează — 11; Bărbatul
și... femeile — 19,30
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30; 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) :
Slugă la doi stăpini — 10; 19
• Teatrul „C. I. Nottara" (39 31 03,
sala Magheru) : Rîs și plîns — 10;
Pădurea — 18; (sala Studio) : Sen
timente și naftalină — 10,30; EX —
18,30
• Teatrul Giulești (sala Giulești,
18 04 85) :
Cocoșelul neascultător —
11; Milionarul sărac — 18,30
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy,
15 56 78) :
Nimic
despre elefanți — 19: (sala Victoria,
50 58 65) : Bărbatul fatal — 19,30: (la
Teatrul de . vară Herăstrău) : Astăzi
se improvizează — 18
O Ansamblul
artistic
„Rapsodia
română" (13 13 00) : Micuța Dorothy
— 11; Pe sub cetini la izvoare — 18
e Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) :
Urmărirea — 18
» Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) :
Muzicanții veseli — 10.30
a Teatrul „Țăndărică" (15 23 77. sala
Victoria) : Ileana Slnziana — 11
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „International Show ’87" —
10; 15,30: 19

1 MAI ÎN LUME

SUB CONDUCEREA PKMEUII NICO1AE CEAUSESCU.
ROMÂNIA MILITEAZĂ NEABĂTUT PENTRU PACE $1 PROGRES

SUB SEMNUL SOLIDARITĂȚII Șl UNITĂȚII

în lupta pentru pace, dezarmare și tolaborare,
pentru drepturile fundamentele ale oamenilor munții

RELATĂRI Șl COMENTARII ÎN PAGINILE PRESEI INTERNAȚIONALE

MOSCOVA
(Agerpres). — In
Piața Roșie din Moscova s-a desfășu
rat, vineri, tradiționala demonstrație
de 1 Mai a oamenilor muncii din ca
pitala Uniunii Sovietice.
In tribuna centrală a Mausoleului
„V. I. Lenin" se aflau M. S. Gorbaciov. secretar general al C.C. al
P.C.U.S., alți conducători de partid și
de stat sovietici.
Prin fața tribunelor au trecut re
prezentanți ai colectivelor de oameni
ai muncii, care au raportat despre
realizările obținute în domeniile
lor de activitate, și-au reafir
mat hotărîrea fermă de a traduce în
viață
hotărîrile
Congresului
al
XXVII-lea și ale plenarei din ianua
rie 1987 a C.C. al P.C.U.S., vizind ac
celerarea dezvoltării social-economice a țării, promovarea susținută a
progresului tehnico-științific, înde
plinirea prevederilor actualului plan
cincinal.

Presa de peste hotare prezintă, in ample articole și comentarii,
politica externă de amplă deschidere internațională a României socia
liste, punînd în evidență caracterul ei realist și novator, propunerile și
inițiativele prezentate, constant și constructiv, de tovarășul
Nicolae Ceaușescu pentru rezolvarea echitabilă, democratică, în interesul
tuturor popoarelor lumii, a marilor probleme ale epocii în care trăim.
Totodată, o atenție deosebită se acordă evidențierii marilor realizări ob
ținute de poporul nostru, angajat plenar in efortul de înflorire multila
terală a patriei socialiste.

STRĂLUCITĂ PERSONALITATE,
EMINENT MILITANT REVOLUȚIONAR

1

Ziarul libanez „AL ALAM AL
ARABI" publică mai multe arti
cole dedicate României socialiste,
președintelui său. tovarășul
Nicolae Ceaușescu. Sint relevate
gîndirea științifică profundă a
conducătorului țării noastre, ma
rile idealuri cărora le-a închinat
viața și acțiunea sa revoluționară.
„Datoria, aprecierea si dragostea
ne fac să exprimăm ceea ce nu
trim si simțim fată de o națiune,
fată de conducătorul său — pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. care a
dat măsura ființei, gîndirii. spiritu
lui și luptei îndelungate pentru
cea mai sfîntă cauză și cel mai
nobil serviciu pe care cineva îl
poate aduce națiunii si ponorului
său. ca și lumii iubitoare de ade
vărată si sinceră democrație. Să
exprimăm admirația fată de seva
gîndirii sale penetrante, de expe
riența sa îndelungată, de geniul
său exceptional puse în slujba
umanității".
Articolele inserate de „Al Alam
Al Arabi" evocă apoi marile rea
lizări înregistrate de poporul ro
mân sub încercata conducere a
președintelui
Nicolae Ceaușescu,
sintetizînd drumul parcurs de
România în cuvinte de înaltă pre
țuire. Acestea exprimă cu preg
nanță realitatea că președintele
Nicolae Ceaușescu conduce țara
urmărind cu hotărîre victoria
socialismului și democrației, promovînd o politică nouă de progres
social si economic, de dezvoltare
și modernizare a forțelor de pro
ducție în ritm ferm, ascendent, de
înflorire a științelor, culturii, invătămîntului. de îmbunătățire con
tinuă a relațiilor de producție, de
organizare a societății si. mai ales,
de dezvoltare a formelor socialis
te. de adincire a conținutului lor
democratic, prin întărirea respec
tării principiilor eticii și echității,
egalității între cetățeni, prin pro
movarea '■•continuă; în viată, a progreșului friaterlal și spiritual al
întregului popor.
Președintele Nicolae Ceausescu
— subliniază cotidianul libanez —

întrunește calitățile militantului
activ pentru binele si fericirea po
poarelor cu trăsăturile omului de
știință : el este posesorul mai
multor titluri de doctor, intre care
titlul de doctor în economie și
științele politice, si titluri de doc
tor de onoare al mai multor uni
versități din lume. Opera președin
telui României a apărut în 18 vo
lume in România. Totodată, operele
președintelui Nicolae Ceaușescu
s-au tipărit în afara hotarelor
României in mai mult de 70 de
volume, în aproximativ 20 de
limbi, de către mari edituri.
Președintele român are merite
deosebite în dezvoltarea gîndirii
sociale și politice, economice, cul
turale
si științifice, a spiritului
umanist care caracterizează ope
rele si întreaga sa activitate.
Sublinierea importantei culturii
și a rolului acesteia în apropierea
democratică dintre popoare face
parte din opiniile președintelui
Nicolae Ceaușescu. Istoria societă
ții omenești arată că toate popoa
rele. mari si mici, au contribuit cu
geniul lor. cu talentele și forțele
lor spirituale creatoare la îmbogă
țirea tezaurului științific al uma
nității.
Președintele Nicolae Ceaușescu
adaugă : Poporul român, actionînd
pentru dezvoltarea economiei și
culturii în patria sa. iși îndepli
nește o datorie națională si o da
torie internationalists în același
timp, contribuind, astfel, la întă
rirea sistemului socialist mondial,
la creșterea prestigiului său în
lume, la consolidarea forțelor care
luptă pentru pace.
independentă
națională și progres social.
în domeniul politicii internațio
nale, poporul român duce o acti
vitate fermă în sprijinul aspira
țiilor de progres ale umanității,
pentru colaborare între state, res
pect al dreptului fiecărui popor de
a-și hotărî singur soarta, fără nici
uh amestec din afarâ. împotriva
primejdiei izbucnirii unui nou
război mondial —•^S.țri^.Ja, ip.^ljgs
iere, „Al Alam Ăl Arabi".

0 POLITICĂ EXTERNĂ
DE MARE DESCHIDERE INTERNAȚIONALĂ
Un amplu articol, însotit de
care
una
fotografii.
dintre
înfățișează pe to v a r ă s u 1
Nicolae Ceaușescu și tovarășa
timpul unei
Elena Ceaușescu în
adunări populare, consacră săptăminalul libanez „AL AFKAR" pre
zentării politicii externe de pace
și prietenie promovate de Româ
nia socialistă.
„Președintele Nicolae Ceaușescu
— se arată in articol — consideră
că este imperios necesar • ca. în
condițiile
internaționale actuale,
popoarele, parlamentele, guvernele,
conducătorii de stat, forțele poli
tice democratice si progresiste de
pretutindeni să-și intensifice ac
țiunile pentru
oprirea
cursului
evenimentelor spre catastrofa nu
cleară. pentru realizarea dezarmă
rii. în primul rind a dezarmării
nucleare.
pentru
independentă,
progres si pace în întreaga lume".
România — arată articolul — se
pronunță pentru rezolvarea pașni
că a conflictului din Orientul Mij
lociu și consideră necesară organi
zarea unei conferințe internațio
nale in cadrul O.N.U.. cu partici
parea tuturor țărilor și părților
interesate. inclusiv a O.E.P.. a
Uniunii Sovietice și S.U.A.. pre
cum și a altor state capabile să
contribuie la instaurarea păcii in
această zonă. România se pronun
ță pentru retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocu
pate in urma războiului din 1967
și în favoarea recunoașterii drep
tului poporului palestinian la
autodeterminare si înființarea unui
stat propriu independent, pentru
asigurarea independentei, suvera
nității și securității tuturor state
lor din zonă. România sprijină, de
asemenea, eforturile pentru înce
tarea războiului
dintre Iran și
Irak.
România promovează o politică
independentă și are un
externă
rol activ în viata internațională —
„„
se arată. de asemenea. într-o re
latare a agenției CHINA NOUA,
în mod deosebit, se pune accentul
pe contribuțiile românești în di-

rectia salvgardării păcii în Euro
pa și în întreaga lume, contribuții
ce au la bază — după cum subli
niază agenția — promovarea ega
lității intre toate țările și popoa
rele globului, lupta pentru înce
tarea cursei înarmărilor, opoziția
fată de politicile de bloc, care afecteazâ interesele statelor mici și
mijlocii.
în aceeași ordine de idei, se
amintesc luările constante de po
ziție ale României socialiste în
sprijinul
soluționării
negociate,
prin tratative, a tuturor probleme
lor conflictuale. pentru promova
rea spiritului păcii, a înțelegerii
reciproce și cooperării egale între
toate țările lumii.
Ampla
activitate
diplomatică
desfășurată la București — parte
integrantă a politicii noastre ex
terne de pace, prietenie și colabo
rare cu toate popoarele lumii —
continuă, de asemenea, să se afle
în atenția presei de peste hotare.
Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, a salutat inițiati
vele si propunerile Uniunii Sovie
tice in problemele legate de în
cheierea unui acord cu privire la
rachetele cu rază medie de acțiu
ne din Europa, precum si cele re
feritoare la lichidarea totală a ra
chetelor operativ-tactice de pe
continentul european — scrie ziarul
sovietic ,.PRAVDA", referindu-se
la convorbirile care au avut loc cu
prilejul primirii, de către condu
cătorul partidului si statului nos
tru. a lui V. P. Loghinov. adjunct
al ministrului afacerilor externe al
U.R.S.S.
Nicolae Ceaușescu — continuă
ziarul — a subliniat necesitatea in
tensificării luptei tuturor popoare
lor, a tuturor forțelor progresisîe
și antirăzboinice pentru încetarea
cursei înarmărilor, trecerea Ia mă
suri efective de dezarmare, în pri
mul rind de dezarmare nucleară,
edificarea unui climat de încredere
și largă colaborare internațională.
Lucrările Marii Adunări Națio-

ILE DE PRESA
e scurt
NOU PARTID DE OPOZIȚIE ÎN
COREEA DE SUD. La Seul a avut
loc vineri conferința de constituire
a unei noi formațiuni politice a
opoziției din Coreea de Sud — Par
tidul Democrat Unit. Programul
noului partid prevede, între altele,
modificarea constituției, alegerea
prin sufragiu general a șefului sta
tului și lichidarea dictaturii. Ca
președinte al P.D.U. a fost ales Kim
Yong Sam. Partidul dispune de
sprijinul a 66 de deputați ai parla
mentului sud-coreean.

CONGRES. In localitatea Cascais,
situată la circa 30 km de Lisabona,
se vor desfășura, începînd de luni,
lucrările Congresului Uniunii Par
tidelor Socialiste din țările membre
ale Pieței comune. Participanții vor
analiza politica economică și refor
mele interne din cadrul C E.E. din
punctul de vedere al acestor partide.
CANDIDATURA.
Guvernatorul
statului
Massachusetts, Michael
Dukakis, și-a anunțat oficial inten
ția de a-și prezenta candidatura la

VARȘOVIA (Agerpres). — Ziua
de 1 Mai a fost marcată in princi
palele orașe ale R.P. Polone prin am
ple manifestații sărbătorești. La ma
nifestația centrală de la Varșovia a
luat cuvîntul Wojciech Jaruzelski,
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.,
președintele Consiliului de Stat al
R.P. Polone, care a adresat un salut
întregului popor,
reprezentanților
tuturor generațiilor care contribuie
la propășirea țării, la apărarea păcii
și întărirea .socialismului.
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TIRANA (Agerpres). — In ca
pitala R.P.S. Albania a fost organi
zată tradiționala demonstrație a oa
menilor muncii consacrată zilei de
1 Mai. In tribuna centrală se aflau
Ramiz Alia, prim-secretar al C.C. al
Partidului Muncii din Albania, pre
ședintele Prezidiului Adunării Popu
lare, alți conducători albanezi. Ma
nifestația a avut loc sub semnul hotăririi întregului popor albanez de a
transpune în viată sarcinile trasate
de cel de-al IX-lea Congres al par
tidului, de a înfăptui prevederile ce
lui de-al 8-lea cincinal.
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ULAN BATOR (Agerpres). —
Coloane
sărbătorești
de
de
monstranți au defilat la 1 Mai în piața
centrală a capitalei R.P. Mongole,
Ulan Bator. In tribuna oficială erau
prezenți Jambin Batmunh, secretar
general al C.C. al Partidului Popular
Revoluționar Mongol, președintele
Prezidiului Marelui Hural Popular al
R.P. Mongole, alți conducători de
partid și de stat, oaspeți de peste
hotare.
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nale a Republicii Socialiste Româ
nia au fost, de asemenea, reflec
tate în relatări ale agențiilor de
presă. Astfel, agenția T.A.S.S. arată
că a fost prezentat Raportul cu pri
mire ia îndeplinirea Planului național
de dezvoltare economico-socială a
țării în trimestrul 1/1987 și măsurile
pentru realizarea prevederilor pla
nului pe anul 1987 și au fost dezbă
tute, de asemenea, o serie de pro
iecte de legi, alte probleme.
Agenția CHINA NOUA, arătînd
că, în primul trimestru al acestui
an. România a obținut unele re
zultate bune în ceea ce privește
creșterea eficienței economice, re
levă că în raportul prezentat în
cadrul lucrărilor sesiunii Marii
Adunări Naționale sint evidențiate
rezultatele bune în dezvoltarea
economiei, accentuarea procesului
de modernizare a structurilor de
producție, lărgirea bazei proprii de
materii prime, ridicarea nivelului
tehnic și calitativ al produselor,
creșterea productivității și eficien
ței economice.
într-o relatare referitoare
la
întîlnirea dintre tovarășul
Nicolae Ceaușescu și Herbert Mies,
președintele P.C. German, ziarul
„NEUES DEUTSCHLAND", din R.D.
Germană, menționează că în cadrul
ei a fost reafirmată necesitatea de
a întreprinde măsuri concrete de
dezarmare,
pentru
asigurarea
dreptului fundamental la viață, la
pace al popoarelor. In timpul con
vorbirilor de la București — subli
niază cotidianul — s-a evidențiat
că pentru realizarea acestui obiec
tiv sînt necesare eforturi comune
și o mai strînsă colaborare a tutu
ror țârilor și popoarelor, a parti
delor comuniste și muncitorești, a
forțelor progresiste, democratice
de pretutindeni.
Agenția T.A.S.S., relatînd des
pre primirea, de către președintele
Nicolae Ceaușescu, a delegației ță
rilor africane din „prima linie",
scrie : Președintele României a
reafirmat solidaritatea tării sale cu
lupta popoarelor africane pentru
dezvoltare de sine stătătoare și a
subliniat că tara sa condamnă cu
toată fermitatea actele agresive ale
Africii de Sud contra statelor
independente vecine, politica ra
sistă, de apartheid, măsurile de
represiune împotriva populației
africane
din
această
țară.
De asemenea, agenția algeriană
A.P.S. arată, referindu-se la ace
lași eveniment, că acesta a marcat
reafirmarea de către președintele
Nicolae Ceaușescu a solidarității
poporului român cu lupta popoare
lor din Africa australă, a tuturor
popoarelor de pe continent pentru
dezvoltarea
economică și socială
de sine stătătoare.

învestitura partidului democrat, în
perspectiva alegerilor
din 1988.
Astfel, el devine cel de-al patrulea
candidat pe lista democraților care
aspiră la acest post. Principalul
pretendent la învestitură este con
siderat, pînă în prezent, fostul se
nator Gary Hart.
GREVE. După cum relevă Anua
rul de statistică a muncii, elaborat
de O.I.M., într-o serie de state ca
pitaliste numărul grevelor a crescut
considerabil in 1985 față de 1984.
Astfel, în circa 40 de state au avut
loc 14 000 de acțiuni greviste, implicînd 16 milioane de muncitori.
PARLAMENTUL DANEMARCEI
(Folketing) a adoptat o rezoluție
prin care guvernul acestei țări este
însărcinat să susțină, în cadrul
N.A.T.O. și al altor organizații, în
cheierea unui acord între U.R.S.S. și

Totodată, POSTUL DE RADIO
MOZAMBIC a transmis o suită de
materiale referitoare la convorbi
rile ce au avut loc, cu acest pri
lej, la București.
In amplul articol intitulat „O
zonă denuclearizată in Balcani",
publicația iugoslavă „MEDJUNARODNĂ POLITIKA" menționează
că ideea proclamării, în această
parte, a continentului european, a
unei regiuni libere de arme nu
cleare a fost lansată, de România.
Subliniind deosebita semnifica
ție a acestei inițiative, revista evi
dențiază, între altele :
„O zonă denuclearizată în Bal
cani poate juca un rol uriaș în
ameliorarea relațiilor interbalcanice". Un prim efect al unei ase
menea hotărîri ar fi consolidarea
încrederii. Importanța zonei denuclearizate balcanice ar fi și mai
mare dacă ar putea beneficia de o
largă recunoaștere internațională,
astfel incit să se poată extinde la
regiunile învecinate instabile, cum
sint Orientul Mijlociu, Africa de
nord și întregul bazin meditera
nean. O zonă denuclearizată în
Balcani ar fi un prim pas impor
tant spre dezangajarea nucleară în
Europa.
Revista relevă că și Iugoslavia,
și România au extins conceptul
zonei denuclearizate balcanice, făcînd din el o idee nouă, cea a
transformării regiunii într-o zonă
a colaborării pașnice și fără baze
militare străine, obiectiv pe ter
men lung, sarcina imediată constînd în a asigura dezangajarea
nucleară și denuclearizarea acestei
regiuni geografice specifice.
In ceea ce privește demersurile
românești în acest domeniu, re
vista pune în evidență continuita
tea și perseverența lor. România
— se menționează astfel — susține
neîncetat conceptul eliminării ar
mamentului nuclear și a bazelor
străine
din Balcani. De ase
menea, ea apreciază că o zonă de
nuclearizată ar reprezenta o bază
solidă pentru o cooperare mai
completă între statele balcanice.
Propunerile românești în acest do
meniu preconizează extinderea de
finiției general acceptate a concep
tului de denuclearizare, astfel încît
să se elimine din'-regiune nu numai
armamentul nuclear, ci și toate
elementele sistemelor cu caracter
nuclear.
Orice inițiativă regională care
își propune să promoveze pacea și
securitatea trebuie să fie în mod
serios luată în considerare. Proiec
tul de constituire a unei zone de
nuclearizate in Balcani este o ase
menea inițiativă, conchide revista
iugoslavă.
(Agerpres)

S.U.A. pentru retragerea rachetelor
cu rază medie de acțiune din Eu
ropa, ca și a unui tratat care să
permită eliberarea continentului de
arme nucleare intr-o cit mai mare
măsură posibilă.

PERICULOASE „JOCURI DE-A
RĂZBOIUL". Partidul Laburist din
Dominica — de opoziție — a dat
publicității o declarație în care
condamnă manevrele militare ale
S.U.A. și Marii Britanii preconizate
să se desfășoare, în următoarele
zile, în zona caraibiană, cu partici
parea unor forțe militare din șapte
state caraibiene. „Aceste jocuri
de-a războiul, cu vase și avioane
militare, este tot ceea ce are ne
voie mai puțin regiunea caraibiană
în aceste momente" — a declarat
liderul partidului, Michael Dou
glas.

VIENA (Agerpres). — Cu prile
jul zilei de 1 Mai, conducerea Parti
dului Socialist din Austria a dat pu
blicității .țin apel în care șg, eviden
țiază necesitatea intensificării efor
turilor în direcția destinderii pe plan
internațional, pentru
promovarea
unei politici active de pace și bună
vecinătate. Partidul socialist, subli
niază documentul, se pronunță cu
hotărîre pentru încetarea cursei înar
mărilor nucleare, pentru folosirea
spațiului cosmic exclusiv in scopuri
pașnice și oprirea experiențelor cu
arma nucleară. Reuniunea generp.leuropeană de la Viena — se spune în
apel — trebuie să deschidă o nouă
etapă pe calea destinderii în Europa.

BRASILIA (Agerpres). — Centrala
Unică a Oamenilor Muncii (C.U.T.)
și Centrala Generală a Oamenilor
Muncii (C.G.T.) din Brazilia au or
ganizat, în capitala tării, ample mi
tinguri dedicate zilei de 1 Mai. In
discursurile rostite, vorbitorii s-au
pronunțat pentru ameliorarea condi
țiilor de muncă și de viață ale oa
menilor muncii brazilieni.
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PRAGA (Agerpres). — Sub lozinca
„Toate forțele pentru îndeplinirea
hotărîrilor celui de-al XVII-lea Con
gres al P.C.C.", la Praga s-a desfășu
rat demonstrația oamenilor muncii
închinată zilei de 1 Mai. In alocu
țiunea rostită cu acest prilej, Gustav
Husak, secretar general al C.C. al
P.C.C..
președintele R.S. Ceho
slovace, a subliniat că oamenii mun
cii din Cehoslovacia și forța condu
cătoare a acestora — Partidul Comu
nist din Cehoslovacia — sînt ferm
hotărîți să acționeze pentru transpu
nerea în viață a prevederilor celui
de-al 8-lea cincinal, intensificîndu-și, totodată, eforturile în lupta
pentru paoe și dezarmare.
PHENIAN (Agerpres). — După
cum transmite agenția A.C.T.C., ziua
de 1 Mai a fost sărbătorită în R.P.D.
Coreeană printr-un miting organizat
la Phenian, la care au participat
membri ai conducerii Partidului
Muncii din Coreea, reprezentanți ai
sindicatelor, numeroși oameni ai
muncii din toate domeniile de ac
tivitate. In cadrul mitingului a fost
subliniată necesitatea întăririi co
eziunii oamenilor muncii de pretu
tindeni pentru realizarea dezarmării,
în primul rînd a dezarmării nuclea
re. pentru o lume a păcii și înțe
legerii între popoare.
BUDAPESTA (Agerpres). — Re
prezentanți ai tuturor colectivelor de
oameni ai muncii din capitala ungară
au participat la demonstrația organi
zată cu prilejul zilei de 1 Mai. Co
loanele de manifestanți au fost sa
lutate din tribuna centrală de Janos
Kadar, secretar general al P.M.S.U.,
de alți conducători de partid și de
stat. Demonstranții purtau pancarte
ce exprimau hotărîrea fermă a celor
ce muncesc, a întregului popor ungar
de a înainta pe calea construcției so
cialiste, de a acționa in favoarea pă
cii, destinderii și dezarmării.
NEW. DELHI
(Agerpres),
—
Intr-un triesâi publicat la New Delhi
cu prilejul zilei.de 1 Mai, primulministru al Indiei, Rajiv Gandhi, a
adresat oamenilor muncii din țară
apelul de a contribui cu toate for
țele la dezvoltarea socială și econo
mică a republicii. Premierul indian
a arătat că înaintarea pe calea pro
gresului și bunăstării nu poate fi
realizată decît prin eforturile tu
turor oamenilor muncii.

CAIRO (Agerpres). — Intr-un
discurs pronunțat cu prilejul zilei de
1 Mai. președintele Egiptului. Hosni
Mubarak, a evidențiat succesele ob
ținute de oamenii muncii egipteni, eforturile lor continue pentru crește
rea producției și ridicarea calității
produselor.

LA
PAZ
(Agerpres). — Peste
30 000 de oameni ai muncii bolivieni
au demonstrat, pe străzile capitalei
— cu ocazia zilei de 1 Mai — trans
mite agenția Prensa Latina.

SOFIA (Agerpres). — In Piața
9 Septembrie din Sofia, zeci de mii
de locuitori ai capitalei bulgare au
luat parte la demonstrația prilejuită
de ziua de 1 Mai. Purtind pancarte
cu chemări în apărarea păcii și mun
cii, pentru prietenie și colaborare în
tre țările socialiste, intre toate po
poarele, coloanele de oameni ai mun
cii, studenți și elevi au trecut prin
fata tribunei oficiale în care se aflau
Todor Jivkov, secretar general al
C.C, al P.C. Bulgar, președintele
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria,
alti conducători de partid și de stat.
în cinstea zilei de 1 Mai a fost
publicat salutul C.C. al P.C.B., al
Consiliului de Stat și Consiliului de
Miniștri, al Consiliului Central al
Uniunii Sindicatelor Bulgare.
BERLIN
(Agerpres).
—
Sub
semnul hotărîrii de a îndeplini cu
succes măsurile adoptate de Congre
sul al XI-lea al P.S.U.G.. la Berlin
a avut loc o demonstrație a oameni
lor muncii consacrată zilei de 1 Mai.
în tribuna oficială se aflau Erich
Honecker, secretar general al C.C. al
P.S.U.G., președintele Consiliului de
Stat al R.D.G.. alti conducători de
partid și de stat.
La mitingul care a avut loc Înain
tea demonstrației a vorbit Harry
Tisch, președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor Libere
Germane, care a evidențiat. între al
tele. eforturile R.D. Germane vizind
eliminarea rachetelor nucleare de
pe continentul european, pentru
apărarea păcii în lume.

HAVANA
(Agerpres).
—
La
Havana și în alte localități din
Cuba s-au desfășurat ample de
monstrații și mitinguri ale oameni
lor muncii cu prilejul zilei de 1 Mai.
La festivitățile din capitala tării au
participat Fidel Castro Ruz. primsecretar al C.C. al P.C. din Cuba,
președintele Consiliului de Stat și
al Consiliului de Miniștri ale Re
publicii Cuba, alți membri ai con
ducerii de partid și de stat cuba
neze.
BELGRAD (Agerpres). — Ziua de
1 Mai a fost marcată în Iugoslavia
printr-o serie de manifestări cultu
rale. sportive, prin alte manifestări
ale oamenilor muncii, transmite agentia Taniug. Un mare număr de
oameni ai muncii din uzine si fabrici,
din agricultură au sărbătorit ziua de
1 Mai prin muncă, pentru a recu
pera răminerile în urmă înregistra
te din oauza iernii mult prelungite,
.menționează agenția,.iugoslavă de
știri.

LUANDA (Agerpres). — O mani
festație a oamenilor muncii a fost or
ganizată — cu prilejul zilei de 1 Mal
— la Luanda. Coloanele de demon
stranți au fost salutate din tribună
de Jose Eduardo dos Santos, pre
ședintele M.P.L.A. — Partidul Mun
cii, președintele Republicii Populare
Angola, de alți conducători angolezi.

LIMA (Agerpres). — Cu prilejul
zilei de 1 Mai, in piața
central'
din capitala peruană a avut lc
un miting, la care au luat parte cîteva mii de persoane. In cuvîntările
rostite în fața participanților s-a
subliniat necesitatea întăririi unității
și solidarității clasei muncitoare din
Peru și din întreaga America Latină
în lupta pentru condiții mai bune de
viată și de muncă.

Conferința Uniunii Interparlamentare

Povara datoriilor externe

Intervenția reprezentantului român

CIUDAD DE PANAMA. (Agerpres).
— Luind cuvîntul în cadrul lucrărilor
mesei rotunde pe tema stabilizării
economiilor latino-americane — reu
niune care s-a desfășurat in capitala
Republicii Panama — fostul ministru
mexican al finanțelor și creditului
public, Jesus Silva Herzog, a arătat
că „America Latină nu va putea plăti
datoria externă atît timp cit țările
din regiune nu beneficiază de un
transfer adecvat de resurse finan
ciare din exterior". „Pentru a plăti
datoria -r a subliniat el —- sint ne
cesare creșterea exporturilor și ob
ținerea unor resurse financiare din
ce în ce mai mari de pe urma lor.
Este nevoie de o mai mare deschi
dere a piețelor țărilor puternic in
dustrializate in fața» produselor de
export ale statelor in curs de dezvol
tare și de o soluționare globală a
problemei datoriei externe" — a ară
tat el.

MANAGUA 2 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Nicaragua au con
tinuat lucrările celei de-a 77-a con
ferințe a Uniunii Interparlamentare.
Luind cuvîntul, reprezentantul român
a relevat cp situația internațională
continuă să’ fie deosebit de gravă și
complexă, ca urmare a intensificării
cursei înarmărilor, îndeosebi a celei
nucleare.
Pentru schimbarea cursului pericu
los al evenimentelor in direcția unei
politici noi. de destindere, colaborare
și pace, România a prezentat la
O.N.U. și în alte foruri internaționa
le propuneri privind înfăptuirea unui
program complex de dezarmare nu
cleară și convențională. România a
propus, de asemenea, convocarea
unei conferințe internaționale asupra
interzicerii experiențelor cu
arma
nucleară, precum și a unei conferin
țe internaționale privind nemilitarizarea spațiului cosmic.
în cadrul programului românesc de
dezarmare nucleară, a continuat de
legatul țării noastre, acordăm aten
ție deosebită situației din Europa,
realizării unui acord privind oprirea
amplasării de noi rachete nucleare
cu rază medie de acțiune pe conti
nent și trecerii la eliminarea celor
existente.
România Insistă ca, paralel cu eli
minarea armelor nucleare, să se trea
că la măsuri hotărîte de reducere a

armelor convenționale, a efectivelor
și cheltuielilor militare, la retragerea
trupelor și desființarea bazelor mili
tare de pe teritoriile altor state, la
crearea de zone libere de arme nu
cleare și chimice. Acționind pentru
trecerea de la vorbe la fapte, Româ
nia a hotărît reducerea unilaterală
cu cinci la sută a armamentelor,
efectivelor și cheltuielilor -militare.
In acest context se inscrie și propu
nerea țării noastre privind convoca
rea unei conferințe privind dezarma
rea convențională în Europa, care să
convină realizarea pe etape a unor
reduceri ale armamentelor, efective
lor și cheltuielilor militare. Același
obiectiv vizează și eforturile Româ
niei pentru transformarea Bhlcanilor
într-o zonă fără arme nucleare și
chimice, fără baze și trupe militare
străine, sprijinul ei față de inițiative
similare în alte regiuni ale Europei
și in lume.
In continuare, vorbitorul a prezen
tat poziția României, a președintelui
Nicolae Ceaușescu privind imperati
vul lichidării cu desăvirșire a folosi
rii forței și amenințării cu forța în
relațiile internaționale, al soluționă
rii tuturor diferendelor numai pe ca
le pașnică, prin tratative, necesitatea
trecerii la măsuri
hotărite pentru
eliminarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale.

Politica agresivă a R. S.A. aspru condamnată
BRUXELLES. Țările membre ale
C.E.E. condamnă in mod ferm recen
ta acțiune militară a R.S.A. împotri
va Zambiei, se arată într-o declara
ție a Ministerului de Externe al Bel
giei, dată publicității la Bruxelles.
Această agresiune constituie o vio
lare gravă a suveranității naționale
a Zambiei și o amenințare directă la
adresa păcii și securității în regiune,
se subliniază în declarație.

J

BEIJING
(Agerpres).
—
In
cinstea zilei de 1 Mai. la Beijing a
fost organizat un concert festiv, la
cane și-au dat concursul maeștri ai
artei interpretative chineze. Au fost
prezenți membri ai conducerii de
partid și de stat din R.P. Chineză.
La acțiunile festive consacrate aces
tei sărbători din orașul Shenyang a
participat Zhao Ziyang, secretar ge
neral interimar al C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al
R.P. Chineze.
în parcurile centrale și în alte
locuri de agrement din capitala țării
s-au desfășurat acțiuni
culturaldistractive la care au participat zeci
de mii de oameni ai muncii.

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — Co
misia de politică externă a parlamen
tului suedez a aprobat proiectul gu
vernamental de lege cu privire la
boicotarea comercială a regimului
rasist din R.S.A. Acest proiect de
lege a fost prezentat de cabinetul de
la Stockholm, la recomandarea con

ducerii Partidului Muncitoresc So
cial-Democrat — de guvernămînt.
JOHANNESBURG 2 (Agerpres). —
Președintele grupului sud-african de
exploatare a diamantelor „De Beets",
Julian Thompson, s-a pronunțat în
favoarea abolirii apartheidului. în
tr-o declarație făcută la Johannes
burg, el a arătat că deteriorarea si
tuației politice în țară este rezultatul
sistemului de segregație rasială, sub
liniind necesitatea elaborării unei noi
constituții, fără nici o condiție prea
labilă, care să asigure tuturor sudafricanilor dreptul participării egale
la viața politică și să ofere posibili
tăți egale pe plan economic. Astăzi,
tot mai mulți sud-africani albi se
pronunță împotriva apartheidului —
a spus Thompson.

ORIENTUL
MIJLOCIU
BEIRUT 1 (Agerpres). — Guvernul
libanez a prezentat o plingere ofi
cială Consiliului de Securitate al
O.N.U, împotriva recentelor atacuri
militare israeliene împotriva unor
localități din sudul țării. In docu
ment se arată că în ultimele săptămini. Israelul a recurs la provocări
militare împotriva satelor și orașelor
din sudul Libanului aflate in așa-zisa
„zonă de securitate", instituită unila
teral de Israel de-a lungul frontierei
comune. Totodată, au fost efectuate
raiduri și a fost impusă o blocadă
împotriva portului Saida, din sudul
Libanului, pentru a împiedica intra
rea navelor comerciale.
CAIRO 1 (Agerpres). — Bahreinul
a propus crearea unui minicomitet,
format din doi sau trei șefi de Stat
arabi, care să studieze căile cele
mai adecvate în favoarea instaurării
păcii în Orientul Mijlociu, precum
și posibilitatea convocării unei con
ferințe internaționale de pace în această regiune.
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