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revoluționare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceausescu

ADUNAREA FESTIVĂ 
CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu au participat, sîmbătă, 
la adunarea festivă organizată cu prilejul sărbătoririi zilei de 
1 Mai — Ziua celor ce muncesc, al aniversării unui secol 
de la declararea acesteia ca zi a solidarității muncitorilor de 
pretutindeni și a 50 de ani de la marea demonstrație pa
triotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 din
București.

Cu entuziasm, cu bucurie in inimi 
au întimpinat pe conducătorul iubit 
al partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe tovarășa 
Elena Ceaușescu miile de locuitori 
ai Capitalei veniți în Sala Palatu
lui Republicii, unde s-a desfășurat 
adunarea festivă. Ca de fiecare dată, 
reîntilnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu oameni ai 
muncii de cele mai diferite profe
sii a constituit un prilej de vibran
tă reafirmare a dragostei și respec
tului prefund cu care partidul, po
porul întreg înconjoară pe marele 
bărbat din fruntea țării.

In aclamațiile și uralele partici- 
panților la adunare, tovarășul

Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat loc în loja ofi
cială.

Se aflau tn sală membri și mem
bri supleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., secretari 
ai Comitetului Central al partidu
lui.

La adunare au participat membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, membri de 
partid cu stagiu in ilegalitate, con
ducători de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, acti
viști de partid și de stat, reprezen
tanți ai unor unități economice, ai 
vieții noastre științifice și cultura

le, generali și ofițeri, oameni ai mun
cii din întreprinderi bucureștene. •

Erau prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic, co
respondenți ai presei străine, oaspeți 
de peste hotare.

A fost intonat Imnul de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Luînd cuvîntul în deschiderea a- 
dunării festive, tovarășul Barbu 
Petrescu, prirh-secretar al Comite
tului Municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, a 
spus :

Mult stimate și Iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși.
Trăim astăzi momente de cea mal 

Înaltă vibrație patriotică, momente- 
simbol ce unesc milioane de inimi 
și milioane de. conștiințe, simțămin
tele întregului popor într-o imensă 
și nețărmurită bucurie prilejuită de 
sărbătorirea a o sută de ani de la 
declararea întîiului de Mai ca 
zi a solidarității celor oe mun
cesc de pretutindeni și aniver

sarea a 50 de ani de la marea de
monstrație patriotică de la 1 Mai 
1939, glorioasă încununare a luptei 
poporului român împotriva fascis
mului și războiului, pentru indepen
dența, suveranitatea și integritatea 
patriei, în organizarea și desfășu
rarea căreia o contribuție hotărî- 
toare, determinantă au avut-o emi- 
nenții militanți comuniști și patrioți 
înflăcărați, străluciți conducători po
litici revoluționari ai națiunii noas
tre socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. \

In această Zi de luminoasă sărbă
toare, vă rog să-mi permiteți să dau 
glas omagiului fierbinte de dragoste 
și stimă, de profundă gratitudine pe 
care comuniștii, toți oamenii mun
cii din Capitală îl aduc, cu profund 
respect, marelui și iubitului nostru 
conducător. Erou între eroii neamu
lui, ilustru gînditor revoluționar, 
eminent strateg și ctitor genial 
al noului destin comunist al pa
triei libere și independente, care 
a dat glorie și măreție partidu
lui și poporului, strălucire țării între

(Continuare in pag. a V-a)

PARTID-POPOR
un singur gînd, o singură voință

Adevărul fundamental al epocii 
noastre, acela potrivit căruia tot 
ceea ce poporul român a realizat, 
marile victorii obținute pe tărîm e- 
conomico-social, științific, cultural 
sînt rodul politicii înțelepte a parti
dului, apare cu deosebită limpezi
me în conștiința națiunii.

Atmosfera fierbinte a acestor zile
- adevărate zile in care se creea
ză istorie, zile ce vor rămîne în 
cronica glorioasă a epopeii con
struirii socialismului și comunismu
lui pe pămîntul patriei - consem
nează o răsunătoare victorie a po
porului : rambursarea integrală a 
datoriei externe, insuflețitoarele a- 
dunări populare de pe întreg cu
prinsul patriei, puternica angajare 
a tuturor colectivelor de muncă, ale 
tuturor cetățenilor în fluxul generos 
de idei și simțăminte generat de 
excepționalele cuvîntări ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, pun încă o dată 
în lumină faptul că toate înfăptui
rile sînt rodul capacității partidu
lui de a fixa în chip revoluționar, 
profund științific obiectivele dez
voltării in conformitate cu intere
sele supreme ale poporului, rodul 
încrederii cu care acesta urmează 
forța politică conducătoare a so
cietății, a| unității de neclintit a 
tuturor cetățenilor în jurul parti
dului, al secretarului său general.

Omagiind partidul său comunist, 
poporul român omagiază un glo
rios trecut de luptă, prezentul îm
plinirilor socialiste, viitorul nimbat 
de zorii comunismului - visul de 
aur al omenirii. Evocarea luminoa
sei pagini înscrise în istoria țării 
de marea demonstrație patriotică, 
antifascistă și antirăzboinică de la 
1 Mai 1939 prilejuiește întregului 
popor român omagierea activității 
revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, care au avut o 
contribuție determinantă la organi
zarea și desfășurarea înaltului act 
de voință politică, a strălucitei de
monstrații a voinței poporului. Cla
sa muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea își exprimă dragostea 
nețărmurită, profunda stimă pentru 
cel care — în cei peste 55 de ani 
de activitate revoluționară și a- 
proape 25 de ani de cînd prin voin
ța partidului, a întregului popor 
se" află la cirma destinelor patriei
— a dovedit neasemuite calități de 
revoluționar, de conducător eroic 
punînd pecetea personalității sale 
pe opera de supremă răspundere 
în fața istoriei, construirea noii o- 
rînduiri în România. „Politica 
partidului nostru comunist - a 
subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea 
rostită la recenta Plenară a Con
siliului Național al Frontului De

mocrației și Unității Socialiste - 
s-a demonstrat pe deplin justă, 
pentru că ea a pornit și pornește 
de la realitățile patriei noastre, de 
la interesele întregii națiuni, are 
drept scop îndeplinirea visurilor tu
turor acelora care, de-a lungul 
secolelor, au luptat pentru bună
starea, fericirea și independența 
patriei. Cunoașteți bine că mulți 
poeți au scris despre viitorul de 
aur al României, dar pe care il in- 
trevedeau prin secole, l-a revenit 
partidului nostru cinstea și misiu
nea istorică de a realiza, in cite- 
va decenii, acest vis al multora, al 
poporului nostru - viitorul de aur 
al României. Aceasta inseamnă 
forța socialismului, a unui popor 
care a lichidat asuprirea și clase
le exploatatoare,' care a devenit 
stăpin pe destinele sale șl își fău
rește in mod liber, independent, 
propriul său viitor, de bunăstare, de 
fericire 1".

O dată mal mult, secretarul ge
neral al partidului scoate In evi
dență, cu tărie, marea, uriașa răs
pundere pe care istoria a așezat-o 
pe umerii partidului nostru comu
nist - aceea de a conduce, in
vestit cu încrederea națiunii, cel 
mai vast proces transformator din 
milenara istorie a patriei. Viitorul 
văzut de înaintași, de cele mai lu
minoase minți și cele mai generoa
se inimi ale trecutului trece astăzi 
in faptă, iar această grandioasă 
epopee se constituie, prin ea în
săși, într-o superbă demonstrație a 
forței unui popor liber, stâpîn pe 
destinul său, hotărît să nu pre
cupețească nimic în înaintarea 
neabătută către împlinirea marilor 
sale idealuri.

Socialismul se construiește cu 
poporul și pentru popor I Pe dru
mul deschis de gloriosul Congres 
al IX-lea al partidului, această 
idee-forță, această idee-far, acest 
adevăr emblematic, mereu mal stră
lucitor in anii de istorie nouă, 
s-a dovedit, putem spune, axioma 
Ideologiei Partidului Comunist Ro
mân, a gîndirii ce își trage seva 
din realitățile vii ale țării, care are 
ca orizont înseși interesele supre
me ale națiunii. Sub impulsurile 
gîndirii revoluționare, profund ști
ințifice a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost abando
nată concepția despre partid ca 
fiind doar o avangardă, legată de 
mase doar prin felurite „curele de 
transmisie” și s-a instaurat concep
ția despre partid — centrul vital al 
întregii noastre societăți. „Este ne
cesar să nu uităm nici un moment
— arată tovarășul Nicolae Ceaușescu
— că trebuie să intărim continuu 
legătura partidului cu masele largi 
populare, unitatea întregului popor 
in jurul Partidului Comunist Român
— forța politică conducătoare a so
cietății noastre. Numai împreună cu

poporul, acționind in deplină uni
tate și unind eforturile întregii na
țiuni vom asigura înfăptuirea obiec
tivelor minunate ale comunismului 
in România". Strînsa legătură cu 
masele, adevărat izvor al forței și 
înțelepciunii partidului nostru, s-a 
concretizat îritr-un puternic sistem 
de conducere a societății, unic în 
felul său, sistemul democrației 
muncitorești-revoluționare. Prin fe
lul in care a fost conceput, prin 
întreaga sa arhitectură, prin orga
nizare și modalități de o mare 
varietate, de o extremă funcționa
litate, în deplină concordanță cu 
necesitățile vieții, ale etapei pe 
care o străbatem, acesta asigură 
participarea directă, efectivă a tu
turor categoriilor de oameni ai 
muncii, membri și nemembri de 
partid, la dezbaterea și rezolvarea 
problemelor de interes public, la 
aplicarea hotărîrilor privind dez
voltarea socialistă a țării. Reluind 
dialectica raportului partid-popor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat în repetate rînduri că nu 
se pot concepe democrația socia
listă, revoluționară, dezvoltarea so
cietății fără a asigura creșterea pu
ternică a rolului partidului, a for
ței și cutezanței sale revoluționa
re — ca centru vital al întregii na
țiuni. Procesul istoric de creștere 
continuă a răspunderii organelor 
democrației muncitorești-revoluțio
nare, a organelor de stat, a colec
tivelor de oameni ai muncii nu 
vine in nici un chip in coritradic- 
ție cu întărirea rolului conducător 
al partidului ; dimpotrivă, se im
pune ca o necesitate obiectivă 
creșterea răspunderii cadrelor 
partidului, a tuturor comuniștilor 
pentru a asigura buna funcționa
re a acestor organisme. Partidul 
conduce dinăuntru, din miezul vie
ții, el este nucleul animator al 
uriașului mecanism economic, so
cial-politic care este societatea 
noastră.

Suflet din sufletul poporului, 
Partidul Comunist Român și-a cîști- 
gat merite nepieritoare de-a lun
gul asprului și gloriosului drum de 
luptă și muncă eroică, înconjurat 
de iubirea și stima clasei munci
toare, a țărănimii, a intelectuali
tății, a tuturor cetățenilor patriei. 
Sub conducerea marelui revolu
ționar, a strălucitului ctitor de 
tară, cel mai iubit fiu al poporu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Partidul Comunist Român, mereu 
moi puternic, mereu mai cutezător 
duce bătălie după bătălie, cîștigă 
victorie după victorie în fruntea ma
selor populare — cu al căror ideal, 
cu voința cărora s-a identificat. Pe 
drumul mereu ascendent către visul 
de aur al omenirii, poporul român 
are în partidul comunist suprema 
chezășie a tuturor izbinzilor vii
toare.

1 MAI - ZI DE EROICĂ
I LUPTĂ REVOLUȚIONARĂ 

PENTRU ÎMPLINIREA 
SUPREMELOR IDEALURI 

ALE POPORULUI
PAGINA A II-A

Cu inimă deschisă întim- 
năm ziua de 1 Mai. tn 

ferestrele ei, ca în oglinzi 
de argint, deslușim surîsul 
primăverii si jocul copiilor. 
Pe pragul de acasă, un 
sentiment al statorniciei 
acompaniază gest si lucru 
rotunjit cu migală. Nimic 
nu ne vine de-a gata. Totul 
poartă ' însemnul cugetării 
si strădaniei noastre in
tense intr-o țară liberă, so
cialistă a muncii. 'E un 
adevăr pe care zidirile din 
preajmă il înfățișează la 
fiece pas. Bătălia pe care 
o purtăm, cu clipa mai 
ales, ne solicită voință si 
încredere, dăruire și capa
citate de a da răspunsuri 
de calitate exigentelor ce 
se ivesc.

Părinții din părinți au 
Știut să-si cultive ogorul, 
potrivit firii si chipului lor, 
semănind griu si nădejdi, 
trăind cintecele de muncă 
Si de dor. Cu bucurie inaltă 
au lăsat celor de după ei 
moștenirea de îndemnuri. 
Au fost semeți si nu s-au 
plecat cînd vinturi aspre au 
voit să le atingă riul si 
ramul. Anotimp de ano
timp, după rinduielile aces
tui pămînt străvechi româ
nesc, intre hotarele graiu
lui străbun, ai noștri si-au 
construit viața, infrățin- 
du-se cu „tot ce miscă-n 
țara asta". De aceea, poe
tul. fiu al acestor oameni, 
își pleacă uneori fruntea 
la pămînt să audă cum 
creste griul. Privește în za
rea Cimpiei Române să 
prindă sunetul inedit al 

I clipelor în calendarul unui 
oraș răsărit peste zi.

Descoperim prin noi în
șine sensul si plinătatea 
faptei, a orei pe care cute
zăm să o înnobilăm cu forța

noastră de cugetare si sim
țire. Un meșter cioplește o 
poartă, altul aduce in lu
mină susurul izvorului încă 
tăinuit in adine. Unul si 
altul au convingerea că 
efortul lor nu rămîne za
darnic și ei știu cum locul 
din preajmă prinde, ca prin 
miracol, o altă, nemaiștiută 
înfățișare.

Am reintilnit de curînd, 
pe locurile copilăriei, un 
om cu chip și suflet fru
mos. Are timplele albe

lumea care l-a dat, că a 
fost în timp nu doar mar
tor al evenimentelor, ci 
participant activ la o isto
rie care este chiar istoria 
devenirii noastre socialiste, 
îmi place să-l știu pe omul 
cu suflet frumos acolo, in
tre florile și slovele sale. 
Asemenea oameni sînt ca 
un simbol al permanentei 
și putem fi fericiți știind 
că pretutindeni asemenea 
oameni are țara.

Se spune, pe bună drep

Țară a muncii
acum, dar nu se socoate 
bătrîn. A fost ani mulți 
dascăl. Cu devoțiune, iu
bire și înțelegere deplină a 
misiei sale, a semănat raza 
prielnică, sămința cea 
bună, în inimi și conștiințe 
tinere. De pretutindeni din 
tară ii vin scrisori și fe
licitări de la „copiii lui" și 
se bucură nespus. Acum 
cultivă flori în grădina de 
lingă pridvor — bujori, și 
lalele, și liliac, și garoafe, și 
trandafiri — ocupindu-se, 
cum alte dăți de copii, de 
fiecare floare în parte. Și 
florile îl iubesc precum el 
însuși le arată iubirea. Se
rile, omul acesta își adună 
gînduri și amintiri in șiruri 
legănate pe niște caiete, 
povestind despre destinul 
locurilor și al celor de pe 
aici. Citind aceste vrednice 
de laudă însemnări ale 
unui om și comunist român 
constatăm că el și-a făcut 
cum trebuie datoria față de

tate, că omul lasă pe unde 
trece urmele trecerii sale. 
Și cum aceste urme se văd, 
trebuie să se vadă, trece
rea sa dobindește plinătate 
și miez. Intr-un climat fer
til, orice sămînță bună 
poate să germineze. Pă
mântul acesta iși arată, in 
lumină, mai ales astăzi, in 
acești rodnici ani socialiști 
ai țării, adevăratele roade.

Pentru că aici am venit 
pe lume și pe acest pămînt 
am descoperit și bucuria 
jocului, și sclipătul Lucea
fărului de seară in geamul 
bunicilor, și cea dinții carte 
de cetire ce ne spunea po
vestea cu un copil năzdră
van și cu o pasăre din teiul 
fermecat, ne vom întoarce 
mereu pe meleagurile na
tale cu emoție și recunoș
tință.

Le vom regăsi schimbate 
dimpreună cu țara întreagă 
și ne vom bucura la gindul 
că tot ceea

aici, in acești ani, de cînd 
la cirma țării se află 'parti
dul comunist, este rodul 
muncii părinților, fraților, 
al muncii noastre neobo
site.

Părintele unui prieten 
maramureșean care n-a mai 
fost de mult prin București, 
a revenit recent dornic să 
vadă chipurile noului și 
atit de modemului nostru 
oraș. Am ințeles că tare 
s-a mai minunat bătrînul 
văzînd atitea și atitea fal
nice zidiri care fac gloria 
Capitalei noastre contem
porane. „L-am dus peste 
tot. l-am arătat Dîmbovița 
cea nouă, cu apa limpede 
cum e cristalul, i-am arătat 
grădinile cu alei de tran
dafiri, l-am plimbat cu 
metroul. L-am dus și la 
teatru și s-a întors acasă, 
în sat, mulțumit si uimit 
de toate". La despărțire, in 
Gara de Nord, bătrînul pă
rinte urcindu-se în tren 
și-a mîngiiat fiul pe frunte 
de parcă ar fi vrut să-i 
spună : „Știu, in tot ce s-a 
construit aici e și ceva din 
truda ta 1“

Cu sufletul deschis în
tâmpinăm ziua cea nouă. 
Grădinile surid in lumina 
florilor de Mai. Sufletul ne 
este asemenea florilor. Am 
învățat aici și acum nu 
doar să cultivăm prietenia 
și încrederea, ci și gindul 
cel dens, care poartă în 
miez un mod propriu de a 
concepe și modela lumea. 
Această lume ne reprezintă 
în zidirile și izbînzile ei
așa cum sîntem, așa cum 
năzuim să fim mereu, adică 
fii destoinici ai unei patrii
libere, demne și înflori

ce t-a făcut toare. (George Chirilă). J
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1MAI-ZI DEiROICĂ LUPTĂ 
REVOLUȚIONARĂ PENTRU ÎMPLINIREA 

SUPREMELOR IDEALURI ALE POPORULUI
„Privite în timp, manifestările muncitorești prilejuite an de an în tara noastră de sărbătorirea zilei de 1 Mai jalonează 

însăși istoria bogată și eroică a proletariatului român, drumul pe care l-a străbătut, de la începuturile organizării sale, 
pînă la victoria revoluției socialiste și edificarea cu succes a noii orînduiri în România. Obiectivele politice și lozincile 
sub semnul cărora s-a desfășurat la noi, an de an, sărbătorirea zilei de 1 Mai au relevat rolul istoric al clasei muncitoare 
în unirea forțelor înaintate ale societății în lupta pentru libertate, democrație, independență și suveranitate națională, 
pentru progresul economico-social al patriei66.

NICOLAE CEAUSESCU

De o sută de ani, prima zi a lunii mai și-a adăugat înțelesurilor 
mai vechi, de sărbătoare a biruinței primăverii, pe acelea de cinstire 
a muncii și a făurarilor de bunuri și valori ale societății, de solida
ritate a celor ce muncesc de pretutindeni, transformindu-se într-o zi 
de speranță și încredere în triumful idealurilor al căror port-drapel 
era clasa muncitoare, intr-o zi de luptă revoluționară ; această pre
facere simboliza însuși rolul hotărîtor pe care îl dobindise muncito
rimea în viața societății și in lupta pentru înlăturarea rînduielilor 
întemeiate pe inechitate si asuprire socială.

De 50 de ani. prima zi a lunii mai a înscris pentru poporul roman 
o glorioasă și nepieritoare pagină de istorie revoluționară prin marea 
demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de Ia 1 Mai 1939, 
in organizarea și desfășurarea căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au avut un rol determinant.

tn anii socialismului, cu deosebire in anii perioadei inaugurate de 
lucrările Congresului al IX-lea al partidului, ziua de 1 Mai a relevat, 
prin bilanțul său tot mai bogat, contribuția determinantă a clasei 
muncitoare la opera de edificare a noii orînduiri, la dezvoltarea ge
nerală a țării, drumul lung, jalonat de realizări fără precedent, stră
bătut de România socialistă pe calea progresului multilateral. In acest 
an, sărbătoarea muncii are loc la scurt timp după istorica Plenară a 
C.C. al P.C.R. din 12—14 aprilie 1989, în cadrul lucrărilor căreia to
varășul Nicolae Ceaușescu a anunțat că la sfirșitul lunii martie țara 
noastră a lichidat întreaga datorie externă, asigurîndu-se astfel de
plina sa independență economică și politică.

Cronica seculară a sărbătoririi zilei de 1 Mai jalonează Însăși 
Istoria clasei noastre muncitoare, luminează bogatele ei tradiții revo
luționare, statornicul său atașament față de idealul socialismului, 
față de cauza partidului și a poporului. Asupra citorva dintre momen
tele sărbătoririi Zilei Muncii in țara noastră ne propunem să stăruim 
in rindurile ce urmează.

„Partidul uiuucitorilur are adinei 
rădăcini in inima ponorului"

încă de la prima sărbătorire a zi
lei de 1 Mai ca zi a solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
proletariatul român a dovedit că era 
adine pătbuns de marea însemnă
tate a acestei zile, de imperativul de 
a-i imprima un caracter de viguroa
să contestare a orinduirii capitaliste. 
Chiar primul 1 Mai muncitoresc 
in România (cel al anului 1890) 
a avut un caracter impresionant, nu
mai la București numărul celor care 
au venit să sărbătorească Ziua 
Muncii ridieîndu-se la peste 5 000. 
Cu steaguri roșii in frunte, intonind 
cîntece patriotice și revoluționare, ei 
au străbătut străzile Capitalei, răs- 
punzind astfel apelului lansat de zia
rul socialist „Munca" încă la 25 fe
bruarie 1890 : „toți cei ce doresc să 
izbutească mântuitoarele idei ale so
cialismului" să fie prezenți „la ser
barea acestei zile de înfrățire a mun
citorilor". Cei care au trăit primul 
1 Mai din țara noastră au văzut în 
manifestările din acea zi un temei 
al încrederii în viitor, căci, așa cum 
scria același ziar, „in această zi s-a 
arătat tuturor că un alt partid s-a 
ridicat în țară, că o altă clasă de 
oameni cere dreptul la viată polițicâ 
și socială și, in sfirșit, că Partidul 
Muncitorilor are temeinice baze și 
adinei rădăcini implintate in inima 
poporului".

Semnificațiile zilei de 1 Mai s-au 
Îmbogățit în anii următori. Astfel, in 
1891 erau chemate să ia parte la 
manifestările acestei zile toate cla
sele și categoriile sociale asuprite. 
„Aducefi la sărbătoarea muncii, ală
turi de bluzele noastre albastre, ală
turi de pălăriile înalte, sumanul rupt 
al proletariatului de la cîmp, al ță
ranului român" — chema un perio
dic socialist. Ziua de 1 Mai dobîn- 
dea, astfel, caracterul unui moment 
de afirmare răspicată a vrerilor și 
năzuințelor întregului popor, a aspi
rațiilor de mai ț>ine ale tuturor oa
menilor muncii. Alături de năzuința 
emancipării sociale și politice a ce
lor asupriți, a primenirii democra
tice a vieții sociale s-a exprimat cu 
putere, Ia 1 Mai. voința populară de 
înfăptuire a unității național-stata- 
le. în acest sens, militanții clasei 

muncitoare subliniau faptul că so
cialiștii români șe considerau „cam
pionii cei mai înfocați ai dreptului 
unii nafii de a se dezvolta indepen
dentă și liberă in marginile sale 
etnice".

încă de la începuturile sărbători
rii zilei de 1 Mai, această zi a fost 
înțeleasă ca un prilej de afirmare a 
forței solidarității muncitorești și a 
necesității organizării rîndurilor cla
sei muncitoare. „Trebuie să ne pă
trundem de adevărul că muncitorii 
sint o forță — spunea un militant 
socialist — și numai organizindu-ne, 
manifestindu-ne, vom impune (...) 
cererile noastre, până vom ajunge 
stăpâni". Un ideal care avea să se 
înfăptuiască o dată cu făurirea in 
anul 1893 a partidului politic al pro
letariatului — Partidul Social-Demo
crat al Muncitorilor din România.

Sub conducerea partidului clasei 
muncitoare, cu fiecare an, manifes
tările de 1 Mai au devenit mereu 
mai ample, mai combative, mai im
presionante, sporindu-și necontenit 
capacitatea de reverberație în inima 
și conștiința țării. La București, în 
1894 au demonstrat 10 000 de oameni, 
trei ani mai tirziu — 18 000, iar în 
1916 — 20 000 de oameni. în anul 
1920 cifra lor avea să se ridice la peste 
80 000. Era semnul limpede că în țara 
reintregită, clasa muncitoare însăși 
își sporise necontenit rindurile, de
venind numericește tot mai puternică 
și. în același timp, tot mai conștientă. 
Imensele mulțimi ce au manifestat 
în acea zi arătau că năzuiesc ca în 
România unită să nu se mai perpe
tueze vechile inegalități și rînduieli 
nedrepte din trecut, ci să se edifice 
o societate nouă, întemeiată pe res
pectul muncii și al celor ce muncesc. 
Rememorînd semnificațiile politice 
ale acelei zile, ziarul „Socialismul" 
consemna că sutele de mii de 
oameni „au manifestat și și-au 
afirmat dreptul de a se bucura 
de produsul muncii lor și a hotărî 
singuri de ceea ce ei produc (...) Nu 
mai era vorba de cereri minimale, 
ci erau cereri radicale de a înlocui 
prin socializare proprietatea indivi
duală a(supra) mijloacelor de pro

ducție și trecerea puterii politice (...) 
in mina poporului".

în anul următor, autoritățile au in
terzis organizarea oricăror manifes
tări de 1 Mai ; cu toate acestea s-au

0 strălucită victorie politică 
a partidului comunist

Manifestările muncitorești de la 
1 Mai 1939 au avut loc in împreju
rările în care statele fasciste se 
aflau într-o neîntreruptă ofensivă în 
eforturile de modificare a statu-QUO- 
ului european, de împlinire a pof
telor lor revanșarde si revizioniste, 
în primăvara lui 1939 aveau să fie 
sterse de pe harta bătrînului con
tinent Cehoslovacia și Albania, dez
membrate si ocupate de Germania 
hitleristâ și Ungaria horthystă. res
pectiv de Italia mussoliniană. Tru
pele naziste se aflau la frontiera 
de nord a României, în vreme ce la 
granița sa de vest fuseseră masate 
importante corpuri de armată un
gare. O gravă amenințare la adresa 
integrității și independentei țării se 
profila la orizont. .Poporul trebuia 
să se ridice la luptă pentru a apăra 
aceste istorice cuceriri. Sub semnul 
acestor comandamente majore a ac
ționat atunci Partidul Comunist Ro
mân, dovedind patriotism fierbinte și 
înaltă răspundere față de destinele 
țării. în vederea pregătirii și organi
zării manifestărilor de 1 mai 1939, 
partidul a constituit o comisie 
cu menirea de a asigura mobilizarea 
clasei muncitoare, a altor categorii 
sociale intr-un unic front de ac
țiune. în cadrul ei. partidul a de
semnat militanți revoluționari cu o 
bogată experiență politică și orga
nizatorică. profund devotați cauzei— 
comuniste, apreciat! și prețuiți pen-’ 
tru înaltele lor calități moral-politice.

în acest context, are o profundă 
semnificație faptul că între membrii 
comisiei s-a aflat, din insărcinarea 
conducerii partidului, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU ; acest fapt 
atestă larga prețuire de care se 
bucura tînărul militant comunist in 
rindurile tovarășilor săi pentru a- 
lesele sale însușiri de luptător revo
luționar. pentru abnegația și neîn- 
fricarea sa. pentru fermitatea con
vingerilor partinice, pentru neseca
ta putere de muncă și gîndiTea sa 
vie și clarvăzătoare, pentru încre
derea nestrămutată în biruința cau
zei partidului. Toate acestea fusese
ră probate cu strălucire în cursul a 
numeroși ani de curajoasă și efer
vescentă activitate revoluționară. în 
îndeplinirea unor importante însăr
cinări politice încredințate de partid. 
Prezentă mereu alături de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa ELENA 
CEAUȘESCU (Petrescu) a adus o 
remarcabilă contribuție Ia antre
narea tineretului Capitalei la pre
gătirea și desfășurarea manifestări
lor de la 1 Mai. la activizarea în sens 
militant antifascist a unor largi ca
tegorii de oameni ai muncii, dove
dind înalte calități de militant comu
nist. profund devotat cauzei partidu
lui. patriei, poporului. Mărturii do
cumentare de epocă atestă pre
zenta sistematică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu la șezătorile lite
rare, la alte activități culturale or
ganizate în cadrul breslelor, impri- 
mîndu-le un puternic caracter poli
tic, educativ, dezbătînd problemele 
îmbunătățirii situației materiale șix 
culturale a muncitorilor, dar și pro
bleme stringente ale actualității poli
tice, ducînd în rîndul oamenilor 
muncii chemările la luptă ale parti

desfășurat în numeroase locuri din 
țară întruniri și serbări cîmpenești. 
în discursurile și cuvîntările rostite 
cu acest prilej au fost abordate pro
bleme privind programul politic, tac
tica și strategia partidului revoluțio
nar al clasei muncitoare din țară 
reîntregită ; cum cu justețe s-a ob
servat, însuflețită adeziune la ideea 
făuririi partidului comunist, manifes
tată în modalități variate în cadrul 
sărbătoririi întîiului de Mai 1921. a 
exprimat opțiunea limpede a mun
citorimii noastre, anticipind istorica 
hotărîre a Congresului din 8—12 mai 
1921 de făurire a partidului comunist 
ca unică organizație politică a cla
sei muncitoare din România.

în perioada care a urmat, sărbă
torirea zilei de 1 Mai a cunoscut o 
amploare și intensitate deosebite, 
impunindu-se în conștiința tării ca 
un moment de afirmare deschisă a 
împotrivirii fată de orînduirea ca
pitalistă, a opțiunii poporului pentru 
socialism. Retrospectiva istorică în
vederează faptul că forța care a im
primat manifestărilor muncitorești 
de 1 Mai un puternic caracter com
bativ. de luptă pentru realizarea uni
tății de acțiune a clasei muncitoare, 
pentru înfăptuirea frontului unic 
muncitoresc a fost partidul comunist 
care și-a îndeplinit, astfel, pe de-a-n- 
tregul, legămîntul cuprins intr-un 
manifest de 1 Mai 1924 : „Partidul 
comunist a stat întotdeauna și va sta 
pînă la capăt în fruntea clasei mun
citoare, el a rămas și va rămâne pe 
pozițiile cele mai înaintate ale luptei 
de clasă pentru a apăra cu sîngele 
luptătorilor săi interesele clasei 
muncitoare de la orașe și sate". 
Un legămînt pilduitor, împli
nit an de an. un legămînt cu stră
lucire validat de vasta activitate 
politico-organizatorică desfășurată 
de partid pentru pregătirea si orga
nizarea marii demonstrații patriotice, 
antifasciste si antirăzboinice de la 
1 Mai 1939.

dului, Îndemnurile Bale Ia acțiune 
antifascistă hotărită.

...încă din zorii zilei de 1 Mal 1939, 
din cartierele muncitorești, unde la 
multe ferestre și porți fuseseră arbo
rate steaguri tricolore, spre locurile 
de întrunire s-au îndreptat mii și mii 
de oameni — muncitori, intelectuali, 
meseriași, funcționari, mici patroni. 
La „Aro“. unde erau programate lu
crările Congresului breslelor, sala 
s-a dovedit neîncăpătoare pentru cei 
ce doriseră să asiste la lucrările lui ; 
la .,Tomis" — sala și curtea erau tic
site de oameni.

în cadrul Congresului breslelor, 
muncitorimea a adoptat o moțiune 
în care se arăta : Congresul, luînd 
in considerare situația îngrijorătoare 
internațională de azi. cînd pacea in
tre popoare este din nou amenințată 
și cînd și integritatea tării noastre 
ar putea fi periclitată de agresorii 
externi, hotărăște ca toti membrii 
breslelor, ai căror reprezentanți par
ticipă la acest congres, să contribuie 
cu întreg ciștigul lor pe o zi pentru 
mărirea fondului de înzestrare a ar
matei și de apărare a integrității 
țării". Atitudinea patriotică a con
gresului a fost elogiată de președin
tele Consiliului de Miniștri. Armand 
Călinescu. acesta arătînd că : „Re
prezentanții cei mai autorizați ai 
muncitorimii, mărturisind simțămin
tele lor de dragoste de țară, grija lor 
de libertatea și viitorul neamului, au 
declarat solemn : înțelegem, ca o 
ilustrare a acestor simțăminte, să 
jertfim, din puținul ciștigat cu greu, 
pentru înzestrarea oștirii țării. Ca 
președinte de consiliu și ca ministru 
al Apărării Naționale sint îndeosebi 
mișcat de gestul dv. și țin să vă 
exprim aci mulțumirile guvernului. 
Da. domnilor I. în declaratiunea dv. 
s-a rostit instinctul acestei națiuni 
care se vrea apărată. Pentru apăra
rea tării nu numai că nu trebuie să 
cruțăm nici o jertfă, dar trebuie să 
arătăm o veghe de fiecare clipă".

Atît la întrunirile muncitorești, cit șl 
In cadrul marii demonstrații care a 
avut loc după aceea s-au făcut auzi
te voința de acțiune a clasei mun
citoare. hotărîrea sa de a sta în pri
mele rînduri ale luptei pentru apă
rarea patriei. Scria in epocă „Scin- 
teia" ilegală. înfătișînd momentele 
principale ale acelei zile : „Din piep
turile a 20 000 de demonstranți răsu
nă : -Jos fascismul ! Jos Garda de 
Fier (...) Masele continuă să stri
ge cu entuziasm : -Vrem România li
beră și independentă !*. -Jos fascis
mul*. -Jos agresorul hitlerist* -Vrem 
amnistie pentru deținuta antifas
ciști*. Și asta în fața Palatului Re
gal (...). Concentrarea tuturor forțelor 
democratice și sincer patriotice în- 
tr-un larg front contra agresiunii fas
ciste — aceasta este dorința maselor 
de demonstranți. Demonstrația de 
masă din București a dovedit cit de 
adincă este indignarea poporului con
tra fascismului". La încheierea de
monstrației. coloanele de muncitori 
au depus o coroană de flori la Mor- 
mîntul Eroului Necunoscut — simbol 
al voinței de unitate și independență 
al poporului român, al spiritului său 
de sacrificiu în acțiunea pentru în
făptuirea acestui ideal.

Marea lecție a unității muncitorești
Același caracter antifascist a fost 

Imprimat de comuniști și serbărilor 
cîmpenești desfășurate în după-amia- 
za zilei de 1 Mai 1939. Organele re- 
presfve, enumerînd „diferitele ma- 
nifestafiuni cu caracter comunist" 
din acea după-amiază stăruiau 
cu deosebire asupra celei des
fășurate pe Stadionul muncitoresc 
din Capitală, evidențiind rolul deci
siv al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în orientarea politică a acestei ma
nifestări. Nicolae Ceaușescu — men
ționa raportul amintit — „fost con
damnat la 3 ani închisoare pentru 
activitate comunistă, pedeapsă exe
cutată, a strigat în timpul serbării 
lozinca comunistă -Trăiască Frontul 
Popular*". Era reliefat, astfel, un 
imperativ major al acelui moment 
istoric : realizarea unității clasei 
muncitoare, a coalizării tuturor for
țelor patriotice, antifasciste în vede
rea salvgardării independenței și in
tegrității patriei. Acesta era, de alt
fel, sensul inalt al marii demonstra
ții patriotice, antifasciste și anti

războinice de la 1 Mai 1939. Relevînd 
aceste învățăminte, ziarul „Scînteia" 
chema la 1 iunie 1939 : „Înainte, co
muniști și muncitori social-demo- 
crafi, realizați și întăriți Frontul 
Unic. Munciți pentru concentrarea 
tuturor forțelor democratice și sincer 
patriotice intr-un front larg, comba
tiv, impotriva dușmanului fascist 
din afară, agentilor hitleriști din tară. 
(...) De munca voastră comună, de 
fidelitatea voastră fată de clasa 
muncitoare, fată de poporul român 
depinde succesul acestei lupte măre
țe de salvare a țării".

Marea demonstrație antifascistă, 
antirevizionistă și antirăzboinică de 
la 1 Mai 1939 a avut un larg răsunet 
în conștiința întregului popor român. 
Ziarul „Semnalul" aprecia că „Mun
citorimea dovedește astfel că pen
tru toti românii, unitatea națională 
este mai sfintă decît orice ; țara 
este pregătită nu numai din punct 
de vedere material, dar și sufletește 
(...) Pe primul plan al preocupărilor 
muncitorești sint azi deci chestiunile 
de apărare a țării și elanul cu care 
muncitorii sint gata să facă față, (...) 
oricărei amenințări, a ridicat sărbă
toarea Muncei la o sărbătoare a Na- 
țiunei".

Prestigiosul ziar „Timpul" arăta 
In numărul său din 3 mai : „Ziua 
aceasta a însemnat sărbătorirea și 
legămîntul muncitorimii românești 
pentru apărarea și cimentarea uni
tății și independenței naționale (...) 
1 Mai 1939 a arătat o dată mai mult 
că muncitorimea este — in toate tim
purile și sub orice semn — temeiul, 
baza și substanța Națiunii, chezășia 
prosperității ei in pace și apărătoa
rea ei atunci cînd Patria o cere. 
Acesta e sensul nou pe care l-a cu
noscut ieri o veche și eternă sărbă
toare muncitorească". în articolul 
„Patriotismul muncitorilor", ziarul 
„lașul" sublinia resorturile profunde 
ale participării impunătoare a mun
citorimii la manifestările de la 1 Mai 
1939 : „Muncitorul român se simte 
strins legat de acest pămint româ
nesc pe care muncește, din care se 
hrănește, care-i dă unicul lui loc 
sub soare, siguranța zilei de miine. 
Patriotismul muncitorilor nu poate fi 
pus la îndoială. El e mai ardent as
tăzi decit aricind, căci astăzi, mai 
mult decit oricind, patria constituie 
simbolul însuși al acțiunii de apăra
re împotriva dușmanilor ei, declarați 
sau nu, fățiși sau din umbră".

Deosebit de puternic a fost și 
ecoul peste hotare al manifestărilor 
de 1 Mai din România anului 1939. 

Posturi de radio, agenții de presă, 
ziare, personalități politice, forumuri 
internaționale au stăruit asupra În
semnătății și semnificațiilor acestora, 
elogiindu-le, desprinzînd voința de 
pace a poporului român, dar și hotă
rîrea sa de a-și apăra integritatea 
teritorială.

înfățișînd cititorilor săi demon
strația bucureșteană, publicația 
„Rundschau" din Elveția aprecia că 
„Manifestările de 1 Mai din București 
și provincie au relevat intensificarea 
activității antifasciste a maselor, ca 
și o creștere a influenței partidului 
comunist". Conferința internațională 
asupra demnității umane, ale cărei 
lucrări au avut loc la Paris în același 
mai 1939, a apreciat, într-unul din 
documentele adoptate cu acel prilej, 
că ea a reprezentat o „expresie stră
lucită" a voinței maselor populare 
„de a rezista expansiunii puterilor 
fasciste". în cadrul aceleiași reuniuni 
internaționale era salutată „voința 
poporului român de a apăra libertă
țile și instituțiile sale democratice".

Marile acțiuni muncitoreșți de la 
1 Mai 1939 sint, prin mesajul lor, 
prin puternica vibrație patriotică, 
momente memorabile în istoria 
partidului, a clasei muncitoare, a po
porului român, acțiuni revoluționare

, „Epoca Nicolae Ceausescu"
- timp de mărețe implioiri socialiste

*
Sărbătorirea Zilei Muncii desfășu

rată înoepînd cu anul istoricului Con
gres al IX-lea al partidului se distinge 
prin impresionantul buchet al împli
nirilor socialiste, mărturie a capaci
tății și forței de creație a unui po
por liber, singur stăpîn pe soarta sa. 
Raportul muncitoresc de 1 Mai a in
corporat în fiecare an date statistice 
mereu mai grăitoare, ilustrînd reali
zarea a noi și noi capacități pro
ductive, dovadă concludentă a 
preocupării statornice a partidului, 
a secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru sporirea 
forței economice a țării, pentru în
noirea și modernizarea bazei teh- 
nico-materiale. Bilanțul muncitoresc 
de Ziua Muncii aduce noi mărturii 
de mare forță expresivă cu privire 
la obiectivele fundamentale ce anga
jează energiile oamenilor muncii : 
afirmarea puternică a factorilor ca
litativi ai creșterii economice, va
lorificarea superioară a potențialului 
tehnic și uman, a resurselor mate
riale, ridicarea calității și competi
tivității produselor românești, reali
zarea unei eficiente economice su
perioare. Mărețe Înfăptuiri sînt ra
portate și în celelalte domenii ale 
construcției socialiste: știință, în- 
vățămînt, cultură, activitatea edili- 
tar-gospodărească. Manifestările de 
1 Mai au pus în relief noul statut al 
poporului, al oamenilor muncii — 
acela de singuri stăpîni ai avuțiilor 
naționale, de făurari conștient! ai 
noului destin al țării, de participant 
activi la elaborarea și înfăptuirea 
strategiilor de dezvoltare economico- 
socială —, unitatea strînsă a întregii 
noastre națiuni în jurul partidului, 
al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — strălucit con

cu profund ecou în epocă și, deopo
trivă. cu semnificații mereu actuale. 
Uriașa însemnătate a unității munci
torești s-a ilustrat pregnant in anul 
1944, cînd pe temelia Frontului Unic 
Muncitoresc, încheiat intre partidul 
comunist și partidul social-democrat, 
s-a putut articula cea mai largă coa
liție de forțe politice din istoria 
de pînă atunci a țării, realizîndu-se 
unitatea de luptă a întregului nos
tru popor, ceea ce a asigurat victoria 
din August 1944.

...1 Mai 1945. Această zi S-a gravat 
în conștiința țării ca primul întîi 
Mai liber. Oamenii muncii l-au săr
bătorit „cu fața spre viitor", cum au 
scris ziarele vremii, adine convins 
că are în sine uriașe resurse spre a 
asigura făurirea unei Românii noi, 
democratice, socialiste, libere șl su
verane. Idealuri afirmate cu putere 
în acea epocă în cadrul a numeroase 
manifestații organizate de partidul 
comunist, precum cea din octombrie 
1944 din Capitală (fotografia de mai 
jos). Și, într-adevăr, în fiecare an 
care a urmat, de 1 Mai, poporul ro
mân a raportat bilanțuri de muncă 
mereu mai bogate, realizări social- 

economice tot mai importante, în
făptuiri politice de anvergură, semn 
că mereu mai puternică era însăși 
țara, că mereu mai rodnici erau 
fiecare dintre anii noului timp al 
țării.

ducător politic, revoluționar patriot 
înflăcărat, personalitate proeminentă 
a vieții internaționale contemporane.

De Ziua Muncii, de-a lungul în
tregii perioade inaugurate de Con
gresul al IX-lea al partidului, oa
menii muncii din țara noastră au 
dat o vie expresie sentimentelor de 
solidaritate internațională ce le 
Însuflețesc inima și conștiința, și-au 
exprimat mai limpede, mai adînc 
crezul lor de pace, de colaborare, da 
prietenie ; mîndri de a fi acționat în 
anii „Epocii Ceaușescu" cu pildui
toare energie, cu neabătută consec
vență pentru soluționarea probleme
lor contemporaneității în consens cu 
voința și aspirațiile supreme ale 
popoarelor, mîndri că, prin politica 
sa externă demnă, constructivă, 
România socialistă și-a cîștigat 
prieteni mai mulți ca oricînd pe 
toate meridianele lumii, că prestigiul 
internațional al țării noastre a atins 
astăzi cele mai înalte dimensiuni 
din întreaga multimilenara noastră 
istorie.

...1 Mai 1989. Gîndurl șl simțămin
te alese se îndreaptă spre partidul 
nostru comunist ; izvorîte din con
vingerea că în istoria țării n-a exis
tat nicicînd un alt partid care să fi 
realizat atîtea pentru fericirea po
porului. pentru progresul patriei, 
pentru libertatea și demnitatea na
țiunii; animate de hotărîrea fermă da 
a urma neabătut pe strălucitul con
ducător al națiunii române, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a intîmpina 
cu noi și mărețe realizări marile 
evenimente ale acestui an, astfel 
incit țara să urce noi trepte pe 
drumul progresului multilateral, al 
făuririi civilizației socialiste și 
comuniste.
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ADUNAREA FESTIVĂ CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI MANEA MĂNESCU
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat

Mult stimate ți iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați tova
răși,

Poporul nostru, intr-o deplină și 
unanimă unitate in jurul gloriosu
lui Partid Comunist Român, al se
cretarului său general, sărbătorește 
astazi, la centenarul zilei solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc din intreaga lume, a 50-a a- 
niversare a marii demonstrații pa
triotice, antifasciste și antirăzboinice 
de la 1 Mai 1939, moment eroic al 
luptei revoluționare de eliberare so
cială și națională, pentru apărarea 
independenței și integrității patriei. 
(Aplauze).

Partidul, clasa muncitoare, întrea
ga națiune evocă in acest inălțător 
și emoționant moment aniversar im
presionanta manifestație populară, de 
acum cinci decenii, în organizarea 
căreia o contribuție determinantă au 
avut-o eminenții revoluționari și pa
triots ce au intrat pentru totdeauna 
în istoria patriei române, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, tovarășa 
ELENA CEAUȘESCU. (Aplauze, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
p:c.r. !“).

în atmosfera de puternică mobi
lizare și angajare politică a tuturor 
oamenilor muncii de a transpune e- 
xemplar in viață ideile de însem
nătate fundamentală pentru pro
gresul multilateral al țării, cuprin
se în magistrala cuvintare a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la Plenara 
Comitetului Central, poporul nostru 
sărbătorește Ziua Muncii cu încre
dere nețărmurită in justețea politi
cii Partidului Comunist Român, in 
gloria și măreția României socia
liste.

Stimați tovarăși,
De-a lungul celor 100 de ani, săr

bătoarea de 1 Mai in România, zi 
de luptă și biruință, evidențiază vir
tuțile clasei noastre muncitoare, for
ța socială cea mai inaintată a po
porului. Proletariatul și-a manifes
tat, incă din secolul trecut, atașa
mentul față de idealul socialist, 
voința de a se uni și de a se or
ganiza intr-un partid revoluționar 
unic, care să conducă lupta mase
lor pentru libertate, pentru drepta
te socială și națională.

Primul partid politic al clasei 
muncitoare, creat in 1893, pe baza 
principiilor socialismului științific, a 
avut rădăcini puternice in realită
țile sociale ale țării.

Partidul Comunist Român, conti
nuatorul celor mai înaintate tradi
ții ale clasei muncitoare, ale po
porului. ale partidului făurit in urmă 
cu 96 de ani, s-a afirmat in isto
ria patriei după Marea Unire din 
1918, fiind cea dinții forță politică 
organizată la scara României rein- 
tregite in hotarele străbune.

Lupta pentru eliberare socială și 
apărarea unității naționale, pentru 
independență și socialism a consti
tuit obiectivul fundamental al stra
tegiei Partidului Comunist Român. 
Sub steagul său atotbiruitor, in con
textul evenimentelor interne și in
ternaționale, al ascensiunii fascis
mului in Europa, s-au desfășurat pu
ternice bătălii revoluționare ale cla
sei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, ale întregului popor.

Evenimentele de la începutul a- 
nilor ’30 proiectează cu forță, pe e- 
cranul luminos al istoriei naționa
le, puternica afirmare, in lupta 
partidului, in viața politică a Româ
niei. a personalității legendare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. conti
nuator al marilor noștri înaintași, ce 
au purtat prin veacuri stindardul 
eroismului și vitejiei poporului ro
mân. (Urale. aplauze ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Marea demonstrație patriotică de 

la 1 Mai 1939 a avut un puternic 
ecou în conștiința națiunii noastre 
și în opinia publică internațională. 
Evenimentele de acum cinci dece
nii din România au constituit pri
ma mișcare puternică din Europa a- 
celor ani, care a chemat nu numai 
poporul român, dar și popoarele de 
pe întregul continent la luptă îm
potriva fascismului și războiului, 
pentru salvgardarea independenței 
tuturor statelor.

La 1 Mai 1939 s-a reliefat cu pu
tere forța de acțiune a partidului 
nostru comunist, capacitatea sa po- 
litico-organizatorică, larga adeziune 
pe care o întruneau chemările sale 
înflăcărate și încrederea de care se 
bucura în rindurile clasei muncitoa
re, ale poporului.

Documentele, amintirile celor care 
l-au cunoscut relevă adevărul is
toric că tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— care acum șase decenii intra in 
mișcarea muncitorească, în activita
tea sindicală — s-a manifestat ac
tiv ca militant consecvent pentru 
acțiunea unită a clasei muncitoare, 
a luptat cu dîrzenie, cu o mare per
severentă pentru înfăptuirea Fron
tului Unic Muncitoresc, condiție e- 
sențială a coalizării tuturor forțelor 

patriotice și progresiste in apărarea 
democrației, independenței și inte
grității României. (Aplauze).

Epopeea revoluționară de la 1 Mai 
1939 — simbol al unității și eroismu
lui muncitoresc — a dat o vie expre
sie spiritului militant. înaltei capa
cități organizatorice, experienței po
litice dovedite de conducătorul revo
luționar ce-1 prefigura pe ctitorul de 
epocă nouă. fondatorul Româ
niei socialiste moderne, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze pu
ternice : se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

în pregătirea evenimentelor de 
acum cinci decenii, o deosebită acti
vitate a desfășurat tovarășa Elena 
Ceaușescu. Puternic animată de în
flăcărat patos revoluționar și patrio
tic, de nemărginit devotament față 
de cauza clasei muncitoare și a po
porului, și-a adus o contribuție 
hotăritoare la mobilizarea tineretului, 
a maselor largi in lupta pentru liber
tate socială și națională. (Aplauze).

In marea carte a istoriei patriei, 
demonstrația de masă de la 1 Mai 
1939 a relevat cu putere forța poli
tică și organizatorică a Partidului 
Comunist Român, inalta sa răspun
dere pentru destinele țării.
• fn cadrul partidului nostru. în rin
durile maselor populare a crescut 
prestigiul politic al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei Elena 
Ceaușescu, datorită modului exem
plar in care au acționat in pregătirea 
și desfășurarea marii manifestații 
patriotice de Ia 1 Mai 1939. ce a făcut 
să răsune în Europa, in intreaga lume 
voința de pace și libertate a poporu
lui român, dirzenia de a înfrunta 
forțele fasciste și revizioniste, de a 
apăra independenta și integritatea 
țării. (Aplauze).

Stimați tovarăși,
Acum 50 de ani au manifestat. în 

strinsă unitate, comuniști, socialiști, 
social-democrați. mase largi de oa
meni ai muncii. Această largă alianță 
s-a Întărit continuu în lupta desfășu
rată de Partidul Comunist Român in 
perioada grea a celui de-al doilea 
război mondial. In condițiile în care 
țara noastră a suferit grave amputări 
teritoriale, fiind supusă neîncetat 
presiunilor politice din partea hitle- 
rismului și horthysmului, au răsunat 
cu putere in conștiința poporului che
mările înflăcărate ale comuniștilor 
de a apăra ființa națională. Clasa 
muncitoare. întregul popor s-au avin- 
tat in lupta aprigă împotriva dictatu
rii militaro-fasciste. a dominației 
hitleriste, pentru eliberarea și inde
pendența tării.

România trecea prin momente deci
sive pentru însăși existenta ei. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. supus 
represiunii, a continuat. în afară sau 
in închisoare, să contribuie activ la 
Întărirea unității muncitorești, a tu
turor forțelor naționale, in organi
zarea și desfășurarea marilor acțiuni 
revoluționare.

Clasa noastră muncitoare a înain
tat pe drumul care avea să asigure, 
acum 45 de ani. realizarea Frontului 
Unic Muncitoresc, iar apoi făurirea 
partidului său unic, în februarie 
1948.

Crearea Frontului Unic Muncito
resc. în aprilie 1944. a constituit baza 
unei largi alianțe a clasei muncitoa
re. țărănimii muncitoare, intelectua
lității progresiste, a tuturor forțelor 
patriotice. Această mare coaliție 
populară a reprezentat un factor 
esențial în revoluția de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an- 
tiimperialistă de la 23 August 1914, 
pregătită de cadrele de bază ale 
Partidului Comunist Român, in rin- 
dul cărora s-a afirmat, prin înaltele 
sale calități de conducător po
litic, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
(Aplauze, urale : se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

în anii de mari prefaceri care au 
urmat, tovarășul Nicolae 'Ceaușescu 
a participat, cu nestăvilit elan revo
luționar, la organizarea demonstra
țiilor de masă, pentru preluarea pu
terii. întărirea alianței muncitorești- 
țărănești, înfăptuirea reformelor de
mocratice. constituirea proprietății 
de stat și cooperatiste, construcția 
economică, adueîndu-și o deosebită 
contribuție la victoria socialismului 
în România.

Stimați tovarăși.
Mărețele înfăptuiri socialiste din 

cei 24 de ani care au trecut de la 
Congresul al IX-lea dovedesa 
cit' de înțeleaptă a fost opțiu
nea politică, in consens cu voința 
națională de a încredința tovarășului 
Nicolae Ceaușescu destinele parti
dului. ale poporului, ale României. 
(Puternice urale, îndelungi aplauze ; 
se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“).

înzestrat cu o excepțională capa
citate de cunoaștere și înțelegere a 
legităților obiective, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român 
a propulsat o gindire politică nouă, 
creatoare, profund revoluționară și 
științifică. Au fost înlăturate con
ceptele statice despre revoluție, 
imobilismul, dogmatismul și conser
vatorismul ; s-a manifestat cu forță 
marea capacitate creatoare a parti

dului de a rezolva cele mai com
plexe probleme politice, economice, 
sociale, de a soluționa contradicțiile, 
de a asigura perfecționarea continuă 
a muncii și vieții poporului.

După Congresul al IX-lea, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat 
un curs nou activității partidu
lui, a fundamentat o concepție tiară, 
profund revoluționară despre rolul 
său de conducător politic în societa
tea noastră socialistă.

Grandiosul proces al construcției 
socialiste se desfășoară sub condu
cerea clarvizionară a Partidului Co
munist Român, centrul vital al în
tregii societăți, care își direcționea- 
ză activitatea pe baza programului 
său revoluționar, în strinsă legătură 
cu clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, cu întregul popor. 
(Aplauze).

Făuritor al statului socialist mo
dern, subordonat poporului, pre
ședintele României i-a întărit rolul 
în perfecționarea societății, a me
canismului economic, autoconducerii 
și autogestiunii, in îndeplinirea pla
nului național unic.

Dialectician cu inepuizabile va
lențe pentru studiu' și cercetare, cu
noscător profund al realităților, țării 
noastre și ale lumii contemporane, 
al materialismului dialectic și isto
ric, președintele României a elaborat 
o monumentală operă social-politică 
de mari dimensiuni științifice, teore
tice și practice, a cărei coordonată 
cardinală o reprezintă concepția cu 
privire la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate și îna
intarea patriei spre comunism, ce se 
află la baza întregii politici a parti
dului și statului.

Este meritul istoric al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de a fi funda
mentat acest genial concept — poli
tic, economic și social — pe baza 
trecutului eroic cu care jie mîndrim, 
a cerințelor prezentului și viitorului, 
ce asigură valorificarea deplină a 
resurselor materiale ale țârii, a 
nesecatelor energii creatoare ale 
clasei muncitoare, ale națiunii. Te
zele și ideile secretarului general al 
partidului, intemeiate pe o profundă 
cunoaștere a legilor obiective, pe o 
gindire originală, politică, filozofi
că, economică și sociologică, ce fun
damentează, pe realitățile naționale, 
construcția noii orinduiri sociale, in 
România, cu poporul și pentru 
popor, vor rămîne sculptate pentru 
totdeauna pe coloana infinită a so
cialismului științific, a comunismu
lui atotbiruitor. (Urale, aplauze ; se 
scandează „Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Realizările remarcabile ale Româ

niei, din anii de după Marele Con
gres din 1965, relevă viabilitatea și 
ireversibilitatea socialismului ca 
mod de organizare a societății. S-a 
confirmat pe deplin. în practica edi
ficării noii orinduiri, adevărul 
obiectiv, de atitea ori subliniat de 
secretarul general al partidului nos
tru, că numai pe baza trainică a 
proprietății socialiste, a conducerii 
științifice unitare, a planului națio
nal unic, a repartizării raționale a 
venitului național, a unei rate înalte 
a acumulării se asigură continuita
tea progresului multilateral, econo
mic și social, al țării. Această stră
lucită concepție a reproducției socia
liste lărgite este promovată cu fer
mitate in înaintarea hotărită a pa
triei pe calea construcției socialis
mului și comunismului.

Președintele României a definit 
coordonatele și direcțiile de aplicare 
ale revoluției tehnico-științifice și 
noii revoluții agrare, a elaborat pro
gramul de modernizare a producției, 
pe care se întemeiază planul națio
nal unic de dezvoltare economico- 
socială.

S-au dezvoltat fără încetare for
țele de producție, care au fost am
plasate echilibrat și armonios pe 
întregul teritoriu al patriei, s-a asi
gurat continua perfecționare a rela
țiilor de producție și sociale.

Partidul, secretarul său general 
au promovat o concepție nouă, ba
zată pe noile cuceriri ale științei, pe 
progresul tehnologic, cu privire la 
înfăptuirea industrializării, factorul 
principal al dezvoltării forțelor de 
producție.

Așa cum a afirmat recent pre
ședintele României la marea aduna
re populară din Capitală, puține țări 
pot să infățișeze lumii realizarea, în 
numai 45 de ani, a creșterii de 135 
de ori a producției industriale, din 
care cea mai importantă parte, de 
peste 120 de ori, se înscrie în bilan
țul mărețelor înfăptuiri de după 
Congresul al IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Marile platforme industriale, uzi
nele moderne ridicate în toate ju
dețele, în orașe și în multe locali
tăți rurale au asigurat creșterea po
tențialului numeric și calitativ al 
clasei muncitoare. S-a format o 
nouă clasă muncitoare, pe întregul 
teritoriu al țării, cu înalt nivel pro
fesional, tehnic și cultural, cu un 
rol esențial, politic și economic, in 
producția materială și spirituală, in 
conducerea democratică a societății.

Partidul, secretarul său general 
acordă o continuă atenție înfăptui

rii obiectivelor noii revoluții agrare. 
In condițiile modernizării agricultu
rii, gospodăririi intensive a pămin- 
tului, valoroasă bogăție a țării, per
fecționării neîncetate a modului de 
a munci, a gindi și a trăi al țără
nimii, clasă socială cu tradiții revo
luționare seculare, se obțin an de 
an recolte tot mai mari, care con
tribuie la creșterea venitului na
țional.

Este edificatoare, pentru impor
tantele prefaceri din domeniul agri
culturii, creșterea, din 1945 și pină 
in prezent, de 10 ori a producției 
agricole, din care sporul cel mai 
semnificativ, de peste 6 ori, s-a în
registrat după Marele Congres din 
1965.

România a progresat continuu, in 
toate domeniile de activitate, in rit
muri dintre cele mai înalte. Impre
sionanta înflorire economico^socială 
a țării noastre. în anii de după Con
gresul al IX-lea, este ilustrată cu 
deosebire de sporul venitului națio
nal. ce este in prezent de 40 de ori 
mai mare, comparativ cu anul 1945, 
din care cea mai importantă creș
tere, de 33 de ori, s-a realizat după 
anul 1965. (Aplauze puternice).

Stimați tovarăși.
Impulsionate de gindirea creatoa

re, de activitatea practică pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu o des
fășoară cu înalt spirit revoluționar 
și patriotică dăruire, de remar
cabila contribuție a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Con
siliului Național al Științei și învă- 
țămîntului, s-au dezvoltat continuu, 
în societatea românească, știința, in- 
vățămintul și cultura. Această rea
litate constituie baza trainică a' lăr
girii fără încetare a orizontului ști
ințific și cultural al Întregului popor.

în același timp, s-a dezvoltat con
tinuu conștiința revoluționară și pa
triotică a comuniștilor, a tuturor 
oamenilor muncii, a tinerei genera
ții. viitorul națiunii noastre socia
liste.

Promotor ferm al unei gindiri po
litice umaniste, in condițiile conti
nuității dezvoltării multilaterale, 
economice și sociale, a creșterii avu
ției țării, secretarul nostru general 
a făcut din ridicarea nivelului de 
trai al întregului popor țel su
prem și realitate edificatoare ale po
liticii Partidului Comunist Român. 
(Vii aplauze).

In societatea noastră socialistă 
sînt asigurate . adevăratele drepturi 
fundamentale ale omului — și în 
primul rind dreptul la muncă —, a- 
firmarea plenară a personalității 
umane.

Partidul Comunist Român, se
cretarul său general au inițiat ample 
programe de măsuri menite să asi
gure o viață demnă, civilizată și fe
ricită tuturor celor 23 milioane 
de locuitori ai României. Obiec
tivele stabilite și-au găsit ma
terializarea în asigurarea locurilor 
de muncă pentru toți cetățenii țării, 
in creșterea continuă a veniturilor 
reale ale tuturor oamenilor muncii. 
O contribuție esențială la ridicarea 
nivelului de trai și calității vieții au 
dezvoltarea și modernizarea econo- 
mico-socială a tuturor localităților, 
cele trei milioane trei sute de mii 
de locuințe construite după 1965, in 
orașe și sate, impunătoarele edificii 
social-culturale, garantarea reală a 
dreptului la știință, învățămînt, cul
tură și ocrotirea sănătății, accesul 
larg la valorile civilizației.

în acest ansamblu de mărețe rea
lizări, materiale și spirituale, un rol 
fundamental revine sistemului larg 
și original al democrației muncito- 
rești-revoluționare, al cărui creator 
este tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Participarea activă a clasei munci
toare, a întregului popor la conduce
rea societății pune în lumină unita
tea indestructibilă dintre democrație 
și socialism. în acest cadru economic, 
politic și social crește neîncetat con
tribuția organelor și organizațiilor 
de partid și de stat, a organismelor 
democratice și obștești, a tuturor oa
menilor muncii, constituiți in Fron
tul Democrației și Unității Socialis
te, sub conducerea Partidului Comu
nist Român, la elaborarea și infăp- 
tuirea programelor de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

O ilustrare edificatoare a democra
ției noastre socialiste o constituie 
dialogul amplu și multilateral cu po
porul. Vizitele de lucru ale tova
rășului Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in toa
te județele, pe platforme indus
triale, în unități agricole, în institu
ții de cercetare, învățămînt și cultp- 
ră, analizele la fața locului, cu fău
ritorii de bunuri materiale și spiri
tuale, pe problemele concrete din 
cele mai diferite domenii, reliefează 
trainica legătură dintre partid și 
masele muncitoare, un stil revoluțio
nar de muncă, viu și dinamic, pre
țuit de întregul partid, de întregul 
popor, ce trebuie urmat neabătut în 
activitatea de zi cu zi pentru înde
plinirea cu înalt spirit de răspunde
re a planurilor și programelor de 
dezvoltate economico-socială a țării. 
(Aplauze).

Stimați tovarăși,
Partidul nostru, în frunte cu secre

tarul său general, acționează cu fer
mitate pentru înfăptuirea obiective
lor stabilite de Congresul al XIII- 
lea, de Conferința Națională. In pe

rioada care a trecut" din actualul cin
cinal au fost obținute rezultate bune 
in dezvoltarea industriei, agriculturii 
și celorlalte ramuri ale producției 
materiale, in domeniul științei, invă- 
țămîntului și culturii, in ridicarea 
bunăstării întregului popor.

în centrul preocupărilor se situea
ză înfăptuirea programelor de mo
dernizare a producției, pe baza celor 
mai avansate cuceriri ale științei și 
tehnicii, dezvoltarea intensiv-calita- 
tivă a economiei naționale.

In îndeplinirea exemplară a planu
lui național unic trebuie să se acțio
neze in continuare, cu cea mai mare 
răspundere, cum a cerut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru realizarea 
producției fizice industriale, utiliza
rea la capacitățile maxime a fondu
rilor fixe, valorificarea superioară a 
materiilor prime, creșterea mai acce
lerată a productivității muncii, redu
cerea substanțială a costurilor, a 
cheltuielilor materiale și consumuri
lor, ridicarea rentabilității și eficien
ței, în condițiile asigurării unui înalt 
nivel tehnic și calitativ al producției, 
a competitivității produselor româ
nești pe piața internațională.

In agricultură sînt condiții să fie 
îndeplinite sarcinile de plan. în 
acest scop, este necesar, așa cum a 
indicat secretarul general al parti
dului, să fie executate la timp toa
te lucrările, la un nivel calitativ 
superior, să se aplice larg tehnolo
giile avansate pentru a obține, în 
acest an, cea mai mare producție 
agricolă din istoria țării.

Este necesar să fie realizate toa
te investițiile, să intre in funcțiu
ne. la termenele stabilite, toate o- 
biectivele prevăzute în plan.

în domeniul economico-financiar 
se impune să se acționeze cu fer
mitate pentru perfecționarea auto
conducerii. _ autogestiunii și autofi
nanțării, Întărirea disciplinei de 
plan și financiare, așa incit să se 
asigure, in acest an, rentabilizarea 
tuturor produselor, a tuturor între
prinderilor, creșterea beneficiilor.

România, țară cu o economie vi
guroasă, participă activ la diviziu
nea internațională a muncii. Avem 
"un program cuprinzător de export și 
este necesar să fie îndeplinit in
tegral. asigurindu-se mărfuri de 
înaltă calitate, care să contribuie 
într-o și mai mare măsură la rea
lizarea unei balanțe comerciale sub
stanțial excedentare, mărind astfel 
potențialul valutar-financiar. solva
bilitatea tării.

înscrisă in bilanțul marilor victo
rii obținute prin activitatea rodnică 
a clasei muncitoare, țărănimii mun
citoare. intelectualității, a tuturor 
oamenilor muncii, achitarea în în
tregime a datoriei externe, anunțată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de 
la tribuna Plenarei Comitetului Cen
tral. in Marea Adunare Națională, 
in Consiliul Național al Frontului 
Democrației și Unității Socialiste, a 
fost primită cu vie satisfacție de 
națiunea noastră. (Puternice urale, 
îndelungi aplauze ; se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“). Entuzias
tele manifestații de masă din întrea
ga țară, mesajele generoase, din toa
te județele, adresate partidului, ilus
trului său conducător, dau vibrantă 
expresie sentimentelor de profundă 
recunoștință ale poporului, pentru 
această istorică realizare ce asigură 
independenta deplină, economică si 
politică, a patriei noastre.

în condițiile crizei economice mon
diale, cind numeroase țări in curs 
de dezvoltare, dar si dintre cele pu
ternic industrializate, se confruntă 
cu fenomene de recesiune, inflație 
și șomaj. România a reușit să acu
muleze mijloacele necesare pentru 
progresul său continuu, economic si 
social, și totodată să achite complet 
datoria externă.

Așa cum se subliniază în Hotărîrea 
Marii Adunări Naționale. încheierea 
rambursării, în totalitate, a datoriei 
externe, legiferarea interzicerii cre
ditelor din străinătate asigură con
diții optime pentru dezvoltarea in 
continuare a întregii noastre socie
tăți prin mijloacele proprii.

In același timp, țara noastră, care 
dispune de puternice resurse, uma
ne, materiale și financiare. își ex
primă voința hotărită de a dezvol
ta pe larg cooperarea economică in
ternațională.

Stimați tovarăși.
De Ziua Muncii, clasa muncitoa

re raportează noi și remarcabile 
succese în realizarea sarcinilor de 
plan pe anul 1989 și pe întregul 
cincinal, dind vibrantă expresie ho- 
tărîrii sale ferme de a-si îndeplini 
exemplar rolul conducător ce-i re
vine in societatea noastră. în con
strucția socialismului și comunismu
lui în România.

Țărănimea muncitoare, puternic 
stimulată de ajutorul acordat de 
stat, prin anularea,-din inițiativa 
secretarului general al partidului, a 
unor datorii ale cooperativelor agri
cole de producție și asociațiilor eco
nomice intercooperatiste, se angajează 
să muncească cu elan și hărnicie pen
tru creșterea contribuției agricultu
rii noastre socialiste la dezvoltarea 
generală a țării.

Oamenii de știință, din învăță- 
mînt și cultură, întreaga intelectua
litate — desfășurîndu-și activitatea 
sub directa îndrumare a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu. strălucit exemplu de 
erudit cercetător și creator original 
in domenii tehnologice moderne, cu 

o contribuție prestigioasă la dezvol
tarea științei românești și univer
sale — acționează cu înaltă răspun
dere pentru ca noile cuceriri ale 
cunoașterii umane să fie pe larg 
aplicate in industrie. în agricultură, 
în toate sectoarele vieții economico- 
sociale.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, pentru 
minunatele realizări obținute, vă rog 
să-mi permiteți ca. din insărcinarea 
și. in numele secretarului general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu. să 
adresez clasei muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, harnicului și talen
tatului nostru popor cele mai calde 
felicitări, precum și urări de noi și 
tot mai mari succese în întreaga 
activitate consacrată înfloririi patriei, 
bunăstări si fericirii întregii na
țiuni ! (Urale, aplauze îndelungate ; 
se scandează „Ceaușescu, România 
— stima noastră și mindria !“).

Stimați tovarăși.
Strălucit creator al înțeleptei po

litici externe românești, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se afirmă ca 
promotor consecvent al noii gindiri 
în viața internațională.

In deplin consens cu marile dezide
rate ale omenirii, președintele Româ
niei acționează neabătut pentru uni
tatea tuturor statelor, tuturor popoare
lor in promovarea unor măsuri con
certate care să asigure depășirea ac
tualei situații mondiale, grave și com
plexe, să dea o nouă perspectivă 
organizării relațiilor de cooperare in 
societatea contemporană.

Țara noastră, in condițiile unor 
ascuțite contradicții in viața inter
națională. participă activ și își aduce 
o importantă contribuție la soluțio
narea constructivă a problemelor 
mondiale, la promovarea politicii de 
securitate și pace.

România dezvoltă relații de 
prietenie și colaborare cu toate ță
rile socialiste, intensifică legăturile 
multilaterale cu țările în curs de 
dezvoltare și nealiniate, extinde co
operarea cu statele capitaliste dez
voltate. cu toate'țările lumii, pe 
baza principiilor deplinei egalități 
in drepturi, respectării independen
tei și suveranității naționale, neames
tecului in treburile interne, elimi
nării forței și amenințării cu forța, 
avantajului reciproc, devenite azi 
valori ale justiției internaționale.

. în politica externă a țării noastre, 
în gîndirea și acțiunea președintelui 
României, o atenție primordială se 
acordă opririi competiției militare 
pe Pămînt și în Cosmos, a moderni
zării armamentelor, precum și înfăp
tuirii dezarmării nucleare și conven
ționale, asigurării unei păci trainice 
în lume.

Conducătorul partidului și statului 
nostru a subliniat în repetate rînduri 
însemnătatea asigurării continuității 
tratativelor pentru dezarmare, redu
cerii armamentelor, efectivelor și 
cheltuielilor militare, la care trebuie 
să participe nu .numai marile puteri, 
dar și toate celelalte state.

In concepția României, a președin
telui său, o deosebită semnificație 
pentru afirmarea unei politici noi în 
viața internațională o are reglemen
tarea pe cale pașnică, prin tratative, 
a tuturor situațiilor conflictuale, in 
consens cu interesele fundamentale 
de independență și progres ale po
poarelor, cu cerințele promovării u- 
nor raporturi de înțelegere și cola
borare între toate statele.

în strînsă interdependență și in- 
tercondiționare cu problemele păcii 
și securității mondiale, în condițiile 
actuale, cind se adîncesc decalajele 
dintre țările bogate și cele sărace, 
iar monopolurile supranaționale, in
dustriale și financiare, își manifestă 
cu tot mai multă insistență rapaci
tatea, promovează măsuri protecțio- 
niste, discriminatorii, prețuri inechi
tabile, dobînzi exorbitante la dato
riile externe, marele nostru președin
te a elaborat teze și idei originale, 
sintetizate într-o veritabilă doctrină 
românească, privind lichidarea sub
dezvoltării și edificarea noii ordini 
economice internaționale. (Aplauze).

Partidul Comunist Român întăreș
te continuu raporturile de colabora
re și solidaritate militantă cu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
acționează statornic pentru făurirea 
unei unități noi, bazate pe principii 
de deplină egalitate, de respectare a 
dreptului fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, în 
condițiile concrete din propria țară, 
fără nici un amestec din afară.

Clasa noastră muncitoare, încă de 
la începuturile sale, a luptat pentru 
unitate politică și organizatorică, 
ceea ce i-a permis să se situeze in 
fruntea marilor bătălii revoluționare 
ale maselor largi populare, pentru 
cucerirea puterii politice și înnoiri 
democratice. Potrivit concepției re
voluționare a Partidului Comunist 
Român, a. secretarului său general, 
astăzi, în condițiile internaționale 
complexe, este cu atît mai necesară 
unitatea tot mai puternică a clasei 
muncitoare din fiecare țară in jurul 
și sub conducerea partidului ei poli
tic unic, care își bazează activitatea 
pe principiile socialismului științific 
în lupta împotriva exploatării, a im
perialismului și neocolonialismului, 
pentru făurirea noii societăți, pentru 
pace, colaborare și progres.

In același timp, promovînd o con
cepție înnoitoare, revoluționară asu

pra solidarității internaționale, parti
dul nostru dezvoltă relații pe diferi
te planuri cu partidele socialiste și 
social-democratice, progresiste, an- 
tiimperialiste, cu partidele de guver- 
riămint din țările in curs de dezvol
tare, cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate forțele care luptă 
pentru independență, democrație și 
progres, pentru pace, dezarmare și 
colaborare intre popoare.

La sărbătoarea Zilei internaționale 
a celor ce muncesc, poporul român 
iși manifestă solidaritatea cu toate 
l'orțele progresiste, înaintate de pre
tutindeni, convins fiind că, acționind 
unite, popoarele pot determina un 
curs democratic in viața internațio
nală, pot impune o politică nouă, de 
deplină egalitate intre toate națiu
nile, de independență, suveranitate 
și neamestec in treburile interne, 
pot făuri o lume mai bună și mal 
dreaptă, o lume a păcii, fără arme 
și războaie, a prieteniei și colaborării. 
(Puternice urale. aplauze prelungite; 
se scandează „Ceaușescu, România,
— pacea și prietenia !“).

Activitatea laborioasă a tovară
șului Nicolae Ceaușescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. ini
țiativele de colaborare, pace și 
dezarmare, justețea și umanismul 
principiilor promovate in dialogul 
permanent cu conducători de partid 
și de stat, cu numeroase personali
tăți ale opiniei publice mondiale au 
asigurat țării noastre un înalt pres
tigiu in rindul statelor lumii. (A- 
plauze).

S-a afirmat cu putere. In conștiin
ța umanității, personalitatea pro
eminentă a președintelui României 
socialiste, eminent militant al mișcă
rii comuniste și muncitorești, al vie
ții internaționale, unanim recunoscut 
ca Mare Erou al Păcii, al colaborării 
și prieteniei intre toate națiuni
le, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
(Urale, aplauze ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu
— pace !“).

Stimați tovarăși.
Poporul român, strîns unit In 

jurul gloriosului nostru partid co
munist. al genialului strateg al 
dezvoltării României socialiste mo
derne, secretarul general al parti
dului, președintele țării, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, își reafir
mă, în aoest ‘moment de măreață 
sărbătoare, hotărîrea fermă, ne
strămutată de a înfăptui în mod 
exemplar cutezătoarele obiective 
stabilite pentru acest an și pentru 
1990. programele de viitor, pentru 
cincinalul 1991—1995. pină la ori
zontul anilor 2000—2010, ce vor da o 
nouă și luminoasă perspectivă de 
progres si civilizație patriei noastre. 
(Aplauze).

La aniversarea marii manifestații 
populare de acum cinci decenii, cele 
mai alese ginduri și sentimente, de 
dragoste profundă, de nețărmurită 
recunoștință, ale Partidului Comu
nist Român, ale înțeleptului nostru 
popor se îndreaptă către eminenții 
revoluționari patrioți, străluciți ex
ponent ai clasei noastre muncitoa
re. ai întregii națiuni, atașați profund 
idealurilor socialismului și comu
nismului. marilor năzuințe de li
bertate. independentă și suveranita
te. de progres și pace, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. (îndelungi aplauze, urale 
puternice ; se scandează „Ceaușescu
— P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!").

Poporul intreg vă aduce, dum
neavoastră, străluciți conducători, 
înălțător omagiu pentru prestigioasa 
și îndelungata activitate revoluționa
ră. desfășurată totdeauna împreună, 
cu dăruire și eroism, ce se identi
fică pe deplin cu existenta și lupta 
Partidului Comunist Român, parte 
integrantă a istoriei noastre na
ționale. (Urale, aplauze ; se scandea
ză „Ceaușescu — eroism. România — 
comunism !“).

La 1 Mai 1989, în anul celei de-a 
45-a aniversări a revoluției de eli
berare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă. al celui 
de-al XIV-lea Congres al partidu
lui. clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea. intreaga națiune sa 
angajează să acționeze neabătut pen
tru înflorirea continuă a patriei 
române. (Aplauze, urale).

Poporul nostru își exprimă solida
ritatea militantă cu oamenii muncii 
de pretutindeni, cu forțele înainta
te, democratice și progresiste în 
lupta pentru triumful nobilelor idea
luri ale păcii, dezarmării, indepen
denței, suveranității și colaborării 
între toate națiunile lumii.

— Trăiască 1 Mai — Ziua soli
darității internaționale a celor ca 
muncesc de pretutindeni !

— Trăiască eroiSul șl gloriosul 
Partid Comunist Român. în frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !

— Trăiască minunatul nostru po
por. constructor entuziast al socia
lismului și comunismului pe pă- 
mintul patriei 1

— Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Socia
listă- România !

— Să triumfe politica de pace, 
prietenie și colaborare între toate 
statele lumii 1 (Vii, îndelungi aplauze, 
urale și ovații ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !", „Ceaușescu 
și poporul !", „Ceaușescu — Româ
nia !“, „Ceaușescu — pace !“).
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-----------DREPTUL LA MUNCĂ-----------
a societății noastre socialiste

Este un adevăr fundamental 
al societății noastre : ceea ce s-a 
realizat în patria noastră in anii 
glorioși ai socialismului și mai 
cu seamă în eooca luminoasă 
ce ă urmat Congresului al 
IX-lea, pe care cu justifi
cată mindrie o numim „Epoca 
Nicolae Ceaușescu**, s-a reali
zat de către întregul popor prin 
munca unită, entuziastă și te
nace a tuturor oamenilor mun
cii sub conducerea înțeleaptă, 
clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român. Acest adevăr 
fundamental al vieții noastre 
este pus cu pregnanță în relief 
în aceste zile, cind tara întreagă 
se pregătește să sărbătorească 
cu prilejul Zilei Internaționale 
a Muncii un eveniment glorios 
cu profunde semnificații din is
toria poporului român : împli
nirea a 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, antifas
cistă și antirăzboinică de 
la 1 Mai 1939, în organiza
rea căreia o contribuție de
terminantă au avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu.

Sărbătorind Ziua Muncii con
semnăm, în aoelași timp, o 
realitate definitorie a societății 
noastre socialiste, si anume 
aceea că în tara noastră, ca ur
mare a politicii partidului nos
tru, dreptul la muncă, acest 
drept fundamental al omului, 
este asigurat tuturor cetățe
nilor. „In întreaga activitate 
de dezvoltare economico-so- 
cială, a forțelor de produc
ție, a științei, invățămintu- 
lui și culturii — arăta tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în magistrala cuvîntare rostită 
la recenta Plenară a C.C. al 
P.C.R. — trebuie să pornim de 
la necesitatea asigurării celor 
mai bune condiții de muncă 
pentru toți cetățenii patriei. Va 
trebui să avem in vedere o 
asemenea dezvoltare generală 
pe întregul teritoriu al țării, a 
tuturor sectoarelor de activitate 
— industriale, agricole și socia
le — care să creeze condiții co
respunzătoare de muncă pentru 
toti cetățenii si. in primul rind> 
pentru tineret. Trebuie să consi
derăm că una dintre îndatoririle 
fundamentale ale societății noas
tre socialiste este asigurarea 
locurilor de muncă corespunză
toare pentru toti fiii patriei**.

Asigurarea locurilor de mun
că pentru toți cetățenii țării 
este înțeleasă de partidul nostru 
ca o îndatorire fundamentală a 
socialismului, ca o cucerire re
voluționară, definitivă, la care 
clasa muncitoare, întregul popor 
muncitor nu vor renunța nici
odată. Aceasta pune încă o dată 
în lumină cu toată puterea și 
clarjtatea adincul umanism al 
politicii partidului nostru, rea
lismul concepției sale teoretice 
și practice, consecvent revolu
ționare, de făurire a noii socie
tăți, socialiste și comuniste, cu 
poporul și pentru popor. O so
cietate fundamental nouă, cu a- 
devărat echitabilă, în care drep
tul la muncă, drept fundamental 
al omului, este nu numai ga
rantat juridic prin Constituția 
tării, dar și asigurat în mod e- 
fectiv prin puternica dezvoltare 
economică și socială a patriei, 
prin întărirea continuă a pro
prietății socialiste, prin politica 
promovată din inițiativa secre
tarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
după Congresul al IX-lea, de 
repartizare rațională, echilibra
tă a forțelor de producție pe în
treg teritoriul țării și crearea, 
an de an, a noi și noi locuri de 
muncă, mai perfecționate, mai 
complexe, pe măsura promovării 
necontenite a progresului teh
nic, a dezvoltării întregii țări, 
a societății.

Dreptul la muncă, drept igno
rat in lumea capitalistă, în so
cietatea așa-zisă a „tuturor po
sibilităților** și a „bunăstării 
tuturor** — cruntă ironie pen
tru zecile de milioane de șo
meri, de „oameni de prisos" — 
nu este un drept oarecare, unul 
din multele „drepturi alp omu
lui" de care fac atîta paradă 
„apărătorii" lor mal mult sau 
mai puțin interesați, ci însuși 
fundamentul, axul în Jurul că
ruia gravitează și există toate 
celelalte, însuși dreptul la exis
tență liberă și demnă și fără 
de care toate celelalte rămin 
simple slogane demagogice.

Lâ multiplele și adîncile sem
nificații si corelații ale dreptului 
la muncă se referă în cuvîntul 
lor cîțiva dintre beneficiarii a- 
cestui drept fundamental, Inali
enabil al fiecărui cetățean al 
României socialiste.

DREPTUL LA MUNCA — drept garantat prin 
Constituția țării, dimensiune definitorie a omului 
în societatea noastră, una din cuceririle cele mai 
de preț ale socialismului.

Articolul 18 ol legii fundamentale a țârii stipuleazâ s „In 
Republica Socialistă România, cetățenii au dreptul la muncă. 
Fiecărui cetățean i se asigură posibilitatea de a desfășura, 
potrivit pregătirii sale, o activitate in domeniul economic, admi
nistrativ, social sau cultural, remunerată după cantitatea și ca
litatea ei. La muncă egală, retribuția este egală. Prin lege 
se stabilesc măsurile de protecție și securitate a muncii, precum 
și măsuri speciale de ocrotire a muncii femeilor și tineretului*.

In acelgși spirit profund umanitar, următoarele două arti
cole garantează dreptul la odihnă, la asigurarea materială de 
bătrînețe, boală sau incapacitate de muncă, la asistență me
dicală și concediu de maternitate plătit — toate prevederi 
concretizate în legi și alte acte normative adoptate in anii 
orinduirii noastre socialiste.

DE DOLARI. • în agricultură in perioada 1945-1989 s-au inves
tit 666 MILIARDE LEI, din care în perioada 1966—1989 602 MI
LIARDE LEI. • In anul 1945, circa 80 la sută din populația 
țării lucra în agricultură. In prezent, proporția este practic in
versată : aproape 8 MILIOANE de oameni ai muncii, din totalul 
de peste 11 MILIOANE, cit reprezintă populația ocupată, lu
crează in industrie și celelalte ramuri neagricole. • Numai în 
acest cincinal vor fi pregătite din punct de vedere profesional 
aproape 2 000 000 DE PERSOANE. • In anul 1965, retribuția 
medie era de 1 000 de lei. In luna august 1989, prin genera
lizarea majorării retribuțiilor, retribuția medie a personalului 
muncitor va fi de 3 300 DE LEI, deci de 3,3 ORI mai mare.

DREPTUL LA MUNCĂ - drept la existență li
beră și demnă, indisolubil legat de celelalte drep
turi social-economice ale celor ce muncesc.

• In prezent, in țara noastră este obligatoriu învă- 
țămintul de 10 clase, urmînd ca pînă in anul 1990 
să fie generalizat invâțămîntul liceal de 12 clase. • O dată 
cu creșterea veniturilor din muncă au crescut an de an 
cheltuielile sociale pe locuitor, de care beneficiază gratuit în
treaga populație a țării. Numai în perioada 1981—1989 aceste 
cheltuieli au crescut pe locuitor cu peste 44 LA SUTA. • De sis
temul de pensii beneficiază peste 3 MILIOANE de oameni, iar 
circa 5 MILIOANE de copii beneficiază de alocațiile pentru copii.
• Dreptul la muncă este strins legat In țara noastră de dreptul 
de a avea o locuință, de a primi un apartament din fondul 
locativ de stat. Numai începînd DIN 1981 s-au construit și 
dat în folosință peste 1 MILION DE APARTAMENTE. In pre
zent, circa 82 LA SUTA din populația țării locuiește in locuințe 
noi, construite in anii socialismului.

DREPTUL LA MUNCA - dreptul de a fi pro
prietar, producător și beneficiar, garanție reală 
a exercitării celorlalte drepturi și libertăți politice.

• Dreptul de a participa la actul conducerii este instituit 
și garantat prin lege. Adunarea generală a oamenilor muncii 
este forul suprem de conducere al întreprinderii, iar in con
siliile oamenilor muncii 30 LA SUTA din membri sint mun
citori care lucrează direct in producție. Nici un fel de_ discri
minări nu grevează dreptul la muncă în țara noastră,ceea 
ce constituie fundamentul, baza economică a asigurării de
plinei egalități in drepturi pentru toți cetățenii țării, fără 
nici o deosebire. • Dreptul la muncă este strins legat de obli
gația de a munci ; exploatarea, parazitismul au fost pentru 
totdeauna înlăturate din societatea noastră, societate a muncii 
libere, demne, unite, fără asupriți și asupritori - condiție_ fără 
de care nu se poate vorbi de echitate și dreptate socială, de 
libertăți și drepturi ale omului.

DREPTUL LA MUNCĂ - drept și înaltă îndato
rire patriotică a fiecărui cetățean de a participa 
activ la înflorirea patriei, la ridicarea ei pe noi 
culmi de civilizație și progres, la dezvoltarea li
beră, independentă.

• In 1968, în 18 Județe se realiza o producție In
dustrială pe locuitor mai mică de 10 000 lei. Iar in 4 
din acestea producția era mai mică de 4 000 lei. 
In 1990 nu vom avea nici un Județ cu o producție mai mică 
de 50 000 LEI pe locuitor. • Față de 1945 industria româ
nească a cunoscut o creștere de 135 DE ORI, din care după 
1965 de 120 ORI. • Au fost rezolvate problemele mecanizării 
și chimizării agriculturii, s-au realizat mari sisteme de irigații 
pe aproape 4 MILIOANE DE HECTARE, creîndu-se condiții 
pentru obținerea unor producții bune, care in ultimii ani se 
ridică la peste 30 milioane tone de cereale. • Venitul na
țional al țării, indicator sintetic, relevant pentru dezvoltarea 
viguroasă a țării, temelia trainică o creșterii necontenite a ni
velului de trai a! poporului, a crescut de 40 DE ORI față de 
1945, din care de 33 DE ORI după 1965, anul Congresului al 
IX-lea al partidului-, ce a deschis glorioasa epocă pe care o 
făurim, „Epoca Nicolae Ceaușescu*.

clearo-Electrlce — ne spune 
Vasile Parasca, strungar la a- 
ceastă nouă capacitate de pro
ducție sibiană. O astfel de plat
formă. ctitorie a ..Epocii 
Nicolae Ceausescu", este un cer
tificat de inteligentă si compe
tentă tehnică, specific întregii 
industrii românești si. în ace
lași timp, o sursă pentru crea
rea a nenumărate locuri de 
muncă. în județul nostru. în 
perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al parti
dului, au fost create peste 
75 000 locuri de muncă, de care 
au beneficiat in primul rînd ti
nerii. Asa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceausescu si la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., parti
dul nostru acordă o deosebită

grijă asigurării efective a drep
tului la muncă tinerei generații.

Prin munca întregului colec
tiv. recent. în întimpinarea zi
lei de 1 Mai. am finalizat ele
mentele de structură pentru 
unitatea nr. 1 de la Centrala 
Nuclearo-Electrică de la Cerna
vodă. Efortul colectivului nos
tru de muncă — concentrat în 
direcția realizării unor produse 
de înalt nivel tehnic, concomi
tent cu modernizarea întregu
lui proces de producție — este 
răspunsul nostru muncitoresc 
la măsurile pe care partidul 
nostru le ia în permanentă în 
vederea asigurării unor condiții 
tot mai bune de muncă si viată 
pentru întregul popor.

locurilor de muncă. Astfel, la 
nivelul județului Covasna nu
mărul mediu al personalului 
muncitor a crescut de la 32 600 
în anul 1965 la aproape 81 500 
la sfîrsitul anului trecut. Este 
încă o dovadă a grijii partidu
lui. a secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pentru crearea condițiilor de 
muncă, de afirmare a persona
lității umane, a tuturor fiilor 
patriei noastre, fără deosebire 
de naționalitate.

Printre cele mai modeme uni
tăti economice se numără si în
treprinderea noastră, unde lu
crează peste 6 500 de muncitori, 
maiștri, tehnicieni si ingineri cu 
o înaltă pregătire politică si 
profesională. Dacă în 1965 con
strucțiile de mașini aveau o 
pondere In totalul producției

Industriale a județului de nu
mai 2 la sută, la sfîrsitul anu
lui 1988 această ramură se ri
dica la 33,7 la sută.

In strînsă legătură cu crea
rea condițiilor de muncă se 
află preocuparea pentru înfăp
tuirea unor obiective social-cul- 
turale care să contribuie la ri
dicarea nivelului de trai ma
terial si spiritual al oamenilor 
muncii. în perioada 1966—1988 
s-au construit în județul Co
vasna aproape 34 000 aparta
mente si case familiale. ceea 
ce înseamnă că fiecare a doua 
familie s-a mutat în casă nouă. 
Toate acestea constituie mărtu
rii de netăgăduit ale ridi
cării condițiilor de viată si 
muncă ale tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră, fără 
nici o deosebire. în toate zonele 
tării.

DREPTUL LA MUNCĂ — drept asigurat în mod 
real prin crearea de noi și noi locuri de muncă.

• In perioada scursă de la cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, în țară s-au realizat și pus în funcțiune 180 de noi 
platforme industriale. • In anii 1981-1989 s-au alocat pentru 
dezvoltare peste 2 000 MILIARDE LEI, ceea ce, calculat la 
cursul necomercial al dolarului, înseamnă peste 200 MILIAR

Tinerii — primii beneficiari 
ai posibilităților oferite de noile 

și modernele capacități de producție
Lucrez lntr-una dintre cele 

mai mari, mai noi si mal mo
derne unităti de De platforma

industrială Est a municipiului 
Sibiu : Fabrica de Elemente de 
Structură pentru Centrale Nu-

Grijă față de absolvenții 
invățămintului de toate gradele, față de 

afirmarea personalității lor creatoare
Marea familie a constructori

lor de mașini de la întreprin
derea de Utilaj Tehnologic din 
municipiul Bistrița si-a sporit 
si anul trecut rîndurile cu alti 
absolvenți cu studii superioare, 
printre care m-am numărat si 
eu. ne spune inginerul electro
nist stagiar Alexandru Țogo- ' 
rean, care a absolvit Institutul 
Politehnic din Timisoara.

Lucrez din prima zi a repar
tiției in cadrul laboratorului de 
electrotehnică, loc de muncă 
ce-mi solicită cunoștințele do- 
bindite în facultate si mă de
termină să mi le perfecționez 
în continuare. La această mul
țumire profesională se mai a- 
daugă si unele evenimente fe
ricite din viata mea. primul 
fiind că foarte recent m-am că
sătorit. Soția mea lucrează in 
cadrul compartimentului de 
creație a întreprinderii de Sti
clărie pentru Menaj ca pictor 
decorator. Ba. mai mult, am 
primit si un apartament con
fortabil In cartierul „Andrei 
Mureșanu". asa Incit viata ti
nerei noastre familii decurge 
încă de la început sub semnul 
unei depline încrederi si satis
facții. Cînd mă gîndesc că 
prin alte părți de lume 
tineri ca mine sînt de prisos, 
că după terminarea studiilor 
începe un adevărat calvar în 
căutarea unui loc de muncă, nu 
pot să nu fiu mîndru că tră
iesc într-o tară care, printr-o 
politică științifică, clarvăzătoare 
a partidului și statului, are 
atîta grijă da tinerele genera-

Condiții tot mai 
și viață pentru

Este un adevăr incontestabil 
că în urma aplicării cu consec
ventă a politicii de repartizare 
armonioasă si echilibrată a for
țelor de producție pe tot cuprin
sul patriei, micile așezări, care 
cîndva se aflau în anonimat, 
sînt astăzi racordate la pulsul 
dezvoltării întregii țări. Este si 
cazul municipiului Sfîntu Gheor-

ții, le creste si le potențează 
valorile către o deplină împli
nire.

Sînt elevă în clasa a 12-a A 
a Liceului industrial nr. 1 din 
municipiul Alexandria, patronat 
de întreprinderea de Rulmenți 
si mă pregătesc în profilul me
canică fină, se prezintă „școlă
rește" Doina Nuță, elevă la 
acest liceu. Știu că eu, ca și cei
lalți colegi ai mei, asemenea 
promoțiilor anterioare de absol
venți, avem locurile de mun
că asigurate, cu atît mai mult 
cu cit întreprinderea amintită 
cunoaște în prezent un amplu 
proces de dezvoltare si moder
nizare.

Alături de condițiile optime 
create centru buna desfășurare 
a procesului instructiv-educa- 
tiv. as dori să adaug că liceul 
mai dispune de un internat cu 
300 locuri, de cantină, o biblio
tecă cu 24 000 volume, o sală 
de sport si o bază sportivă 
multifuncțională.

După cum am citit în ziar 
sl am' văzut la televizor. în ca- 
drul unor emisiuni. în multe 
țări procentul șomerilor din 
rindul tinerilor sub 25 de ani. 
ca și al celor fără adăpost este 
foarte mare. Expresie a grijii 
permanente a conducerii de 
partid sl de stat, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
noi. tinerii din România, nu 
avem asemenea probleme. Vii
torul ne este asigurat prin în
cadrarea în muncă, prin crea
rea condițiilor de locuit

bune de muncă 
toți fiii patriei

ghe. care în ultimul sfert de 
veac a cunoscut cea mal spec
taculoasă dezvoltare din istoria 
sa, consideră tovarășul Vajda 
Pal, președintele organizației 
sindicale de la secția sculărie a 
întreprinderii de Mașini-Agre- 
gat si Subansamble Auto din 
acest municipiu. Aceasta a con
dus la creșterea numărului

Mai multe locuri de muncă, 
egalitate deplină in drepturi 

intre bărbați și femei
între cuceririle de seamă ale 

socialismului în tara noastră se 
numără si asigurarea dreptului 
la muncă pentru toți cetățenii, 
indiferent de naționalitate, sex 
sau vîrstă, precum și realizarea 
de retribuții egale la muncă 
egală pentru femei si bărbați, 
ne spune tovarășa Anica Gă
leată, maistru principal la Com
binatul de Prelucrare a Lem
nului din Suceava. Acest lu
cru este pus cu prisosință 
în evidență și de realită
țile din Combinatul de Pre
lucrare a Lemnului din Sucea
va. unde muncesc din anul 
1964. Chiar de la începutul ac
tivității mele am primit retri
buție egală cu colegii mei băr
bați. Mi s-a oferit, de aseme
nea. prilejul să-mi perfecționez 
pregătirea profesională. în 1977 
am absolvit școala de maiștri, 
după care am fost repartizată 
ca maistru la secția furnire, 
conducînd schimbul „C“. In 1987 
am fost promovată maistru 
principal si de atunci răspund 
de activitatea a două schim
buri. existînd o perfectă egali
tate si sub aspectul retri
buirii între mine si ceilalți 
maiștri, bărbați sau femei. 
La fel stau lucrurile si cu for
mațiile ne care le coordonez. în 
care există firesc atît femei, cit 
și bărbați. De aceea, nu poate 
să nu mă mire cînd citesc în 
ziare că în țările capitaliste 
femeile nu au aceleași drepturi 
ca bărbații. Iată de ce mi se 
umple inima de bucurie, de 
adincă si caldă recunoștință 
fată de partidul nostru co
munist. fată de tovarășul 
Nicolae Ceausescu, fată de to
varășa Elena Ceausescu, pentru 
grija deosebită ce o poartă afir
mării plenare a femeilor In so
cietatea noastră socialistă, asi
gurării în fapt a egalității de
pline între femei si bărbați.

Asa cum arăta secretarul ge

neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R., am
plul proces de modernizare a 
localităților rurale asigură, prin 
amplasarea rațională a forțelor 
de producție pe întreg cuprinsul 
tării, si înflorirea continuă a 
localităților rurale — tine să ne 
spună Dumitru Aiacoboaie. me
canizator din comuna Bucecea, 
județul Botoșani. în comuna 
noastră s-au ridicat blocuri de 
locuințe însumînd 500 aparta
mente. altele fiind în construc
ție. S-au construit clădiri noi 
pentru scoală generală, un com
plex sanitar, grădinițe de copii, 
rețeaua de apă potabilă a lo
calității s-a extins cu 5 km, 
spatiile comerciale s-au mă
rit an de an. Toate aces
te realizări . aparțin „Epocii 
Nicolae Ceaușescu". Comuna 
noastră are pe deplin însușiri
le unui centru' agroindustrial, 
unde oamenii muncesc într-o 
întreprindere de industrializare 
a sfeclei de zahăr, dar continuă 
să desfășoare si importante ac
tivități în agricultură. în me
serii ce poartă amprenta noii 
revoluții agrare. Alte multe 
locuri de muncă au apărut la 
asociația economică de stat si 
cooperatistă cu profil zooteh
nic. De asemenea, in noua uni
tate de sere. în secția de me
canizare a C.A.P. Bucecea. unde 
lucrez si eu. si în S.M.A. Bu
cecea. unde lucrează aproape 
400 mecanizatori. Prin aceste 
noi activități, cetățenii locali
tății Bucecea desfășoară într-un 
domeniu traditional, agricul
tura. meserii noi. moderne, unii 
în mecanizarea agriculturii, alții 
la irigații. îmbunătățiri fun
ciare. legumicultura etc. Prin 
măsurile de îmbunătățire a or
ganizării teritoriului si locali
tăților. numărul locurilor de 
muncă va spori si mai mult sl 
in comunele patriei.

Asigurarea dreptului la muncă pentru toți fiii patriei repre
zintă o mare realizare a politicii științifice, clarvăzătoare a 
partidului nostru de edificare a socialismului în România. Te
melia trainică a asigurării acestui drept fundamental o consti
tuie dezvoltarea puternică a proprietății socialiste, a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul patriei. Tocmai de aceea, 
bucurîndu-se de ccest drept, toți oamenii muncii au datoria 
de a desfășura o activitate tot mai rodnică, de înaltă' ca
litate și eficientă pentru a asigura înaintarea fermă a Româ
niei pe drumul construcției socialiste și comuniste.

Redactori și corespondenți al „Scînteli"

Mobilizare exemplară pentru 
îndeplinirea indicatorilor de plan

acestea, în aval de Slatina, respec
tiv cele de la Ipotești, Drăgănești 
și Frunzaru, sînt situate pe cursul 
navigabil al Oltului, astfel că, 
prin darea în folosință a încă două 
hidrocentrale cu aceleași amena

jări, la Rusăneștl și IzbîcenI, unde 
lucrările sînt avansate, Slatina va 
deveni, prin lacul hidrocentralei 
de la Ipotești, port la Dunăre.

Mlhai GRIGOROȘCUTA

OLT:
Hidroenergetîcieni 

la datorie
La începutul lunii aprilie, lntîl- 

nindu-1 pe inginerul Eugen Pena, 
directorul Uzinei Electrice Slatina, 
l-am adresat întrebarea : „Cum 
întîmpină hidroenergeticienii de pe 
Olt ziua de 1 Mai ?“.

— Cel mai bun răspuns pot să 
vi-1 dau către sfîrșitul lunii, pa 
șantierele hidrocentralelor de La 
Drăgănești și Frunzaru.

Ieri am fost prezenți pe șantierul 
hidrocentralei de la Drăgănești. Am 
aflat că probele complexe la in
stalațiile tehnologice de la grupul 
nr. 4 au început. Montorii și spe
cialiștii beneficiarului, peste 30 la 
număr, sint la posturile lor, pro
bele decurg bine, instalațiile se 
comportă ireproșabil, astfel că la 
începutul lunii mal și acest ultim 
grup energetic al hidrocentralei da 
aici va putea fi racordat la sis
temul energetic național. La rindul 
său. colectivul șantierului hidrocen
tralei de la Frunzaru a raportat 
începerea și desfășurarea cu succes 
a probelor la instalațiile tehnolo
gice de ia noul grup energetic. 
Inginerul r Eugen Pena rămăsese 
de cu seară pe șantier, pentru a 
urmări efectuarea probelor la in
stalații, impreună cu maistrul 
Nicolae Băiașu.

— Prin terminarea probelor șl 
racordarea celor două grupuri la 
sistemul energetic național — ne 
spune interlocutorul nostru — 
Oltul energetic va pulsa în sistem 
273 MW, fiecare din noile grupuri 
avînd o capacitate de cite 13,25 MW. 
Ele se vor adăuga, Ia începutul 
lunii mai, celorlalte 18 grupuri din 
cele 6 hidrocentrale existente pînă 
acum în funcțiune. Trei dintre

-------------------- ,-------------------------------

MARGHITA : înaintea unei premiere tehnice
O clipă de răgaz la 

Întreprinderea de Ma- 
șini-Unelte din Mar- 
ghita. Clipa dinaintea 
omologării a două noi 
produse.,

—Pentru noi, o în
treprindere încă „fără 
arhivă", fiind foarte 
tinără, ceea ce vedeți 
e noul cel mai... nou 
— ne spune Gavril 
Butcovan, inginerul- 
șef al unității.

— Adică 7
— Adică am reali

zat. după proiectele 
elaborate de institutul 
de cercetări de spe
cialitate din București, 
centrele de prelucrare 
pentru frezare orizon
tal CPFH 320 și verti
cal CPFV 320. Ceea 
ce trebuie reținut este 
că noi, aici, produ
cem acum, pentru 
prima oară în țară, 
acest tip de utilaje 
destinate prelucrării 
pieselor de mici di
mensiuni.

Pe o masă lungă —

dosare cu documen
tații tehnice, planșe, 
grafice. Totul apare 
aici de o rigurozitate 
matematică. Se bate 
palma. Cineva a ciști- 
gat un pariu.

— „Probele de casă" 
s-au incheiat la cele 
două centre de pre
lucrare mai devreme 
decit se stabilise, ne 
explică inginerul-șef. 
In plus, ele s-gu des
fășurat „ceas".

In jurul celor două 
utilaje complexe și 
complicate — ciorchine 
de muncitori și spe
cialiști. Sint oamenii 
de la prototipuri, in 
frunte cu maistrul 
Gavril Baicu. Intre ei, 
lăcătușii loan Cosma, 
frații Csapo Alexandru 
și Ludovic. Li se 
adaugă electroniștii 
George Popescu și 
Banhazi Ianos. pro
gramatorul Victor 
Gomboș. Toți — 
exemple ale compe
tenței. Nici unul nu-și

revendică alt merit 
decit că muncește 
cum il îndeamnă 
conștiința lui comu
nistă. Maistrul Bai
cu, secretar al unei 
organizații de bază, 
privește cu un gest 
reflex atent cadranul 
ceasului. Programul 
primului schimb tre
cuse de mult, tl în
treb :

— Vă mirați cit de 
repede trece timpul 7

— Da, dar una e 
cind trece cu rost și 
alta cind trece degea
ba. Vedeți, poate fi șî 
noutatea tehnică un 
mod de a măsura 
timpul. Ai ținut pasul 
cu tehnica, ai cîștigat 
timp. In ce ne priveș
te, putem raporta, de 
Ziua Muncii, că în 
acest an am omologat 
noi tipuri de mașini- 
unelte, toate de înal
tă tehnicitate.

Ioan LAZA

ARAD: Inițiativă și eficiență
întreprinderea Textilă „UTA" 

din Arad este o unitate de prestigiu 
în tară și în străinătate. în momen
tul de față, cind colectivele de oa
meni ai muncii din întreaga tară 
au întîmpinat ziua de 1 Mai cu fru
moase realizări în producție, tex- 
tiliștii de aici raportează că, prin 
expedierea, în aceste zile, a unui 
nou lot de 300 000 metri pătrațl 
țesături, planul la export pe 4 luni

este realizat în proporție de 170 la 
sută. Sînt fapte de vrednicie ce 
confirmă succesele obținute la 
export în anul trecut, cînd planul 
a fost depășit cu 33 la sută.

Pe ce se bazează acest fructuos 
bilanț ?

— Pe faptul că întreprinderea 
este pregătită, prin dotarea teh
nică de care dispune, prin înalta 
calificare a personalului șl expe

riența dobîndită de colectivul nos
tru. să onoreze orice comandă 
a partenerilor externi, să realizeze 
orice desen de imprimare — ne 
spune tovarășa Ana Șipoș, secre
tarul comitetului de partid pe în
treprindere. Atelierul nostru de 
creație cunoaște permanent pulsul 
pieței externe, ce anume se cere 
pe plan mondial, astfel incit gama 
produselor crește mereu cu noi sor
timente. Gradul de înnoire a pro
ducției este în prezent de peste 
80 la sută. Pe de altă parte. în sec
țiile filatură, țesătorie și finisaj, 
producția de export se realizează pe 
linii specializate, cu cele mai mo
derne utilaje și cu cei mai buni 
oameni.

Sigur, s-ar putea aduce în spri
jinul faptelor zeci de initiative, de 
preocupări pentru asimilarea unor 
tehnologii noi, de mare productivi
tate, s-ar putea vorbi de nume
roasele propuneri și soluții avan
sate de oamenii muncii de aici. 
Un singur exemplu : cineva a pro
pus, la un moment dat, introdu
cerea unei noi tehnologii de peli- 
culizare a țesăturilor, argumen- 
tind-o în modul cel mai convin
gător. Astăzi, tehnologia respectivă 
se aplică cu rezultate foarte bune 
pe o gamă largă de țesături, indi
ferent de compoziția lor fibroasă.

Cu asemenea oameni harnici, 
bine pregătiți profesional, nu e de 
mirare că „UTA" exportă produ
sele sale în numeroase țări ale 
lumii, că are parteneri pe care-i 
menține de 20—30 de ani și că aici 
nu se înregistrează nici un refuz 
Ia export pe motiv de calitate. 
Dimpotrivă, sint primite numai lau
de. Binemeritate I

Tristan M1HTJTA

FOCȘANI : Fruntașii, 
tot fruntași!

Primul loc la panoul fruntașilor 
în întrecerea socialistă pe primul 
trimestru al anului in industria ar
ticolelor casnice a revenit colecti
vului de la Întreprinderea de Vase

In secția de prelucrări mecanice a întreprinderii de Echipament Hidraulic din Rîmnicu Vîlcea
Foto : E. Dichiseanu

Emailate Focșani. Dăruirea și ab
negația în muncă au făcut ca acest 
succes să capete o iițcărcătură de 
fapte și mai bogate, pe care colec
tivul de aici le dedică cinstirii zi
lei de 1 Mai și marilor evenimente 
politice ale anului — sărbătoarea 
națională de la 23 August și Con
gresul al XIV-lea al partidului.

— Cu o lună înainte de termen 
am reușit să punem în funcțiune o 
mașină de fasonat vase concepută 
și realizată cu forțe proprii — ne 
spunea inginerul Lucian Dicuseară, 
directorul întreprinderii. Aceasta 
va însemna un spor anual de pro
ducție de peste 100 000 vase emai
late. Prin autodotare, am mai rea
lizat și un agregat de bordat, cane- 
lat și montat. Noile dotări și teh
nologiile moderne promovate în 
producție au contribuit la realiza
rea suplimentară în primele 4 luni 
ale anului a unei producții-marfă 
in valoare de 2,5 milioane lei. 
Exportul, comparativ cu perioada 
corespunzătoare din anul trecut, a 
crescut de peste 3 ori. Producem 
mai mult și mai bine, gradul de în
noire a produselor ajungind la 
peste 80 la sută din totalul pro- 
ducției-marfă.

— Cu alte cuvinte — Intervine 
maistrul Ștefan Ioniță, secretarul

comitetului de partid pe întreprin
dere — am ținut ca raportul mun
citoresc al faptelor de producție în 
cinstea zilei de 1 Mai să fie cit 
mai bogat, pe măsura locului ocu
pat în marea întrecere socialistă. 
Țara are nevoie de cit mai mulți

DOROHOI: Un nou
în cinstea zilei de 1 Mal au 

Început, înainte de termen, lucră
rile la un important obiectiv de 
investiții de pe noua platformă in
dustrială a orașului Dorohoi.

— Ne aflăm în perimetrul așa- 
numitei dezvoltări a întreprinde
rii de Sticlărie și Porțelan Doro
hoi — ne spune inginerul Emil 
Moga. Obiectivul principal al dez
voltării îl reprezintă Secția de 
Unicate șl Produse de Serie 
Scurtă, capacitate industrială cu 
profil inedit, care Iși definește 
menirea prin Însăși denumirea sa. 
Aici vor fi elaborate, într-o or
ganizare specială și cu mijloace 
tehnologice modernizate, frumoase 
produse unicat, în combinații de 
sticlă, porțelan, opal și cristal. 
Dezvoltarea capacităților și mo
dernizarea fluxurilor de producție

fruntași in muncă. Sîntem prezenți 
și noi, cu faptele noastre de mun
că, în marea cunună de împliniri 
cu care întregul popor sărbătorește 
Ziua Muncii.

Dan DRAGULESCU

obiectiv de investiții
ale întreprinderii cuprinde, de ase
menea, un atelier de modelaj, care 
va asigura pregătirea fabricației 
pentru întreaga activitate de pro
ducere a porțelanurilor.

— De fapt — adaugă tovarășul 
Sava Băetu, secretarul comitetului 
de partid pe întreprindere — ate
lierul de modelaj va descongestio
na, sub aspectul fabricației. Întrea
ga secție de porțelanuri din uni
tate. De aceea, colectivul nostru 
acordă tot sprijinul în această ac
țiune declanșată în preajma zilei de 
1 Mai.

Buna organizare a muncii, ela
nul cu care se acționează fac ca 
lucrările să avanseze In ritm ra
pid, inclusiv la noua cantină mun
citorească.

Eugen HRUȘCA
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ADUNAREA FESTIVĂ
CONSACRATA ZILEI DE 1 MAI

(Urmare din pag. I)
națiunile lumii, personalitate proe
minentă a vieții politice contempo
rane, luptător neobosit pentru cau
za socialismului și păcii, secretarul, 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Exprimăm, in același timp, cele 
mai alese sentimente de înaltă sti
mă, adincă recunoștință și profund 
respect tovarășei Elena Ceaușescu, 
strălucit militant revoluționar, emi
nent om politic și ilustru savant de 
prestigioasă recunoaștere internațio
nală, pentru magistrala contribuție 
adusă la elaborarea și înfăptuirea 
politicii partidului și statului, la pro
movarea largă a celor mai noi cu
ceriri ale științei și tehnicii în întrea
ga economie, la propășirea și înflo
rirea învățămîntuluî și culturii româ
nești. la cauza păcii și colaborării în 
lume.

Salutăm cu căldură pe toți particl- 
panții la marea noastră adunare.

La sărbătorirea acestui 1 Mai ju
biliar și a memorabilului eveni
ment de acum 50 de ani, vă rapor
tăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, că pe primele pa
tru luni ale anului oamenii muncii 
din București au obținut succese im

portante în îndeplinirea sarcinilor de 
plan, in condițiile aplicării cu con
secvență a programelor de moderni
zare. de ridicare a calității produse
lor. de reducere a consumurilor ma
teriale. realizind. în același timp, 
un important volum de lucrări 
din strălucitul program de în
noire și modernizare urbanistică, 
edilitară a Capitalei. Edificarea sub 
directa și permanenta dumneavoas
tră îndrumare a unei Capitale noi, 
socialiste, va purta peste veacuri în
semnele acestui timp eroic, care vor 
da o și mai puternică strălucire ce
lei mai glorioase epoci din îndelun
gata istorie a României — „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

In aceste clipe solemne, însoțim 
omagiul fierbinte pe care vi-1 adu
cem dumneavoastră, mult iu
bite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mult stimată to
varășă Elena Ceaușescu, cu angaja
mentul ferm și hotărît al comuniști
lor, al oamenilor muncii din Capitală 
de a realiza în actualul cincinal o 
producție industrială suplimentară de 
peste 15 miliarde lei, de a-și spori 
astfel, pe măsura condițiilor create, 
contribuția la creșterea avuției na
ționale. întîmpinînd cu noi și remar
cabile înfăptuiri cea de-a 45-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an-

tiimperialistă și cel de-al XIV-lea 
Congres al partidului.

Despre semnificația evenimente
lor aniversate a vorbit tovarășul 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

în continuare a avut loc un spec
tacol festiv.

Manifestarea consacrată zilei de 1 
Mai s-a încheiat într-o atmosferă 
înălțătoare, de vibrant patriotism, 
întreaga sală a aplaudat cu mare 
însuflețire, ovaționînd îndelung 
pentru Partidul Comunist Român, 
pentru secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. Toți cei 
prezenți au aclamat minute în șir, 
au scandat : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România !“, „Ceaușescu — eroism, 
România — comunism !“, „Ceaușescu 
— Pace !“.

In această atmosferă de mare 
entuziasm și profundă unitate in 
jurul partidului, al secretaru
lui său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, răspunzînd 
vibrantelor manifestări de dragoste 
și atașament, a spus : „TRAlASCA 
EROICUL NOSTRU PARTID COMU
NIST ÎN DEPLINA UNITATE CU 
ÎNTREGUL POPOR, PENTRU VIC

TORIA SOCIALISMULUI ȘI COMU
NISMULUI, PENTRU INDEPEN
DENȚA ȘI SUVERANITATEA 
ROMÂNIEI

Cuvintele secretarului general al 
partidului au fost primite cu puter
nice și îndelungi aplauze și urale, 
care au dat expresie hotăririi 
neclintite a oamenilor muncii din 
Capitală de a acționa, împreună cu 
întregul nostru popor, pentru a 
transpune neabătut în viață 
chemările și îndemnurile tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului de înflorire multilaterală a 
patriei noastre socialiste, liberă, 
independentă și suverană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie entuziastelor manifes
tări de dragoste și prețuire.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai a pus 
cu putere în lumină totala adeziune 
a națiunii noastre la politica internă 
și externă a partidului și statului, 
ilustrînd hotărîrea clasei muncitoare, 
a întregului popor de a acționa, în 
strînsă unitate în jurul partidului, 
al secretarului său general, pentru 
îndeplinirea tuturor obiectivelor 
stabilite de Congresul al XIII-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ
Primul-minlstru al Guvernu

lui Republicii Socialiste România, 
Constantin Dăscălescu, a primit o te
legramă din partea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Arabe Siriene, Mahmoud Al-Zouabi, 
prin care sînt transmise sincere mul
țumiri pentru mesajul de felicitare ce 
i-a fost adresat cu ocazia Zilei na
ționale a R.A. Siriene.

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS

Maiestății Sale BEATRIX
Regina Țărilor de Jos

HAGA
Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Țărilor de Jos, vă adresez calde 

felicitări, iar poporului olandez cele mai bune urări de prosperitate.

SPECTACOL FESTIV

Cronica zilei
La invitația Consiliului Politic 

Superior al Armatei, în perioada 
25—29 aprilie, o delegație de acti
viști politici din Forțele Armate ale 
U.R.S.S., condusă de general-colonel 
Neceaev Victor Stepanovici, locțiitor 
al șefului Direcției Principale Poli
tice a Armatei și Flotei Maritime 
Militare Sovietice, a efectuat o vi
zită în țara noastră.

Pe timpul cît s-au aflat In Repu
blica Socialistă România oaspeții so
vietici au fost primiți de adjunctul 
ministrului apărării naționale și se
cretar al Consiliului Politic Su
perior al Armatei, general-locote- 
nent Ilie Ceaușescu. Cu acest pri
lej au fost evidențiate bunele re
lații de prietenie și colaborare din
tre partidele, popoarele și armatele 
noastre, care, în spiritul înțelegeri
lor la cel mal înalt nivel, cunosc o 
continuă dezvoltare. S-au efectuat 
cu această ocazie utile schimburi de 
experiență pe probleme ale muncii 
de partid, organizatorice și politico- 
educative.

în timpul șederii In țara noastră 
oaspeții sovietici au vizitat unități 
militare, precum și obiective econo
mice și turistice.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășa Eiena Ceaușescu, ceilalți to
varăși din conducerea partidului și statului, toți cei pre
zenți au asistat, după incheierea adunării festive, la spec
tacolul dedicat sărbătoririi

Prin întreaga desfășurare, spec
tacolul s-a constituit intr-un vi
brant omagiu adus patriei, partidu
lui nostru comunist, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Pe fondul muzical al cunoscutului 
cîntec muncitoresc „1 Mai", de Ci- 
prian Porumbescu, s-au recitat ver
surile a căror idee a străbătut în
tregul spectacol :

E sărbătoarea muncii, înscrisă-n
calendare 

Cu nimb de epopee, de miini ce se 
unesc, 

E sărbătoarea noastră, a clasei 
muncitoare 

A tuturor ce-n lume prin muncă 
se-mplinesc.

Cinstim deci azi prin fapta 
muncii-ntreg poporul 

Și patria, partidul mereu biruitor 
Omagiem eroul viteaz. Conducătorul 
Partidului si țării. întiiul Muncitor

Pe un mare ecran se derulează, 
ea într-o sugestivă parcurgere a 
cărții de istorie a neamului, ima
gini semnificative privind începutu
rile mișcării muncitorești in tara 
noastră, momentul istoric al Con
gresului Internaționalei a II-a desfă
șurat în 1889 la Paris, unde au fost 
prezenți și socialiști români și care 
a declarat ziua de 1 Mai ca Zi a soli
darității internaționale a celor ca 
muncesc. Se succed. în ritm dinamic, 
secvențe ilustrînd amploarea crescîn- 
dă a luptei clasei muncitoare, a po
porului nostru pentru dreptate socia
lă, libertate și independență națio
nală, amplul proces de organizare și 
întărire a unității de acțiune a mun
citorimii române, a forțelor democra
tice și progresiste de la noi. marcat 
de date istorice — făurirea 
P.S.D.M.R. în 1893 și crearea, la 8 
mai 1921, a Partidului Comunist Ro
mân. Se desprinde din întreaga 
desfășurare a acestei emoționante 
evocări sensul ei major, și anume că 
partidul comuniștilor s-a dovedit, 
încă de la înființare, continuatorul 
puternicelor tradiții ale luptei mase
lor populare pentru libertate și pro
gres, cel nțai viguros exponent al în
făptuirii aspirațiilor fundamentale 
ale națiunii române.

Este marcată distinct perioada de 
Intensificare a luptei maselor popu
lare. conduse de Partidul Co
munist Român, împotriva exploa
tării, a umilitoarelor nedreptăți so
ciale: cînd s-a afirmat tînărul comu
nist Nicolae Ceaușescu, ale cărui re
marcabile calități s-au vădit încă din 
primii ani ai activității sale revolu
ționare.

Mișcarea scenică și ilustrația muzi
cală. dublate de imaginile de pe ecran.

zilei, de 1 Mai.

pun în evidență cu deosebită forță 
de sugestie amploarea mișcărilor 
greviste din acea perioadă, fermita
tea cu care muncitorimea condusă 
de comuniști și-a manifestat in ca
drul unor puternice acțiuni de masă 
opoziția față de tendințele agresive 
ale forțelor reacționare de pe conti
nentul nostru. în timp ce pe scenă 
pătrund grupuri masive de muncitori 
participant la o asemenea demon
strație, scandînd lozincile „Jos fas
cismul !“. „Vrem România liberă și 
independentă !“, „Jos războiul !“, ră
sună versuri ce reliefează atmosfe
ra acelor zile.

în concordanță cu evoluția sceni
că, pe ecran alternează imaglni-do- 
cument și imagini-simbol. Un loc 
aparte ocupă în această frescă isto
rică pregătirea de către partidul co
muniștilor a sărbătoririi zilei de 
1 Mai 1939, rolul hotărîtor al tova
rășului Nicolae Ceaușescu șl tova
rășei Elena Ceaușescu în organiza
rea și desfășurarea marii demon
strații patriotice ca 6 expresie ho- 
tărîtă a voinței poporului român de 
a se împotrivi fascismului, revizio
nismului și războiului, ca și subli
nierea însemnătății deosebite a aces
tei ample manifestări pe plan in
tern și internațional, largul ecou de 
care s-a bucurat în acea vreme. Mo
mentul artistic se intitulează sem
nificativ „Eroi pentru o eroică isto
rie". „Pe trunchiul înalt și nepieri
tor al istoriei va rămîne pentru tot
deauna încrustată acea memorabilă 
zi de 1 Mal 1939, care proba hotă
rîrea și forța clasei muncitoare, a 
Partidului Comunist Român, încre
derea în libertate și viață a poporu
lui care aspira de veacuri la desco
perirea de sine, așa cum un arbore, 
cu cercuri concentrice, așa cum o 
horă cu cercuri concentrice, așa 
cum o luptă cu idealuri concentrice 
se descoperă și redescoperă în fie
care verigă a sa, parte și întreg 
totodată, rază și soare, dragoste și 
speranță, unire și unitate de mo
nolit".

Ca urmare firească a eroicelor 
lupte purtate de comuniști, de clasa 
muncitoare se înscriu izbinzile po
porului român în edificarea societă
ții socialiste în patria noastră, 
amplul proces revoluționar inaugu
rat de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului, subliniate în versurile :

Atunci — la ceas de comunistă vrere. 
Așa cum am dorit, cum am visat. 
Poporul l-a ales in fruntea națiunii 
Pe cel mai bun. pe cel mai drept

■ bărbat.

Erou în care se-ntrupau eroii 
Acestui pașnic neam și muncitor. 
Istoria l-a chemat să ne conducă țara 
Neobosit spre culmi de viitor.

Cu țara-ntreagă. îi urmăm cuvîntul 
De patriot, de comunist viteaz, 
Cind spunem CEAUSESCU, noi ne 

rostim mîndria 
A tot ce-nseamnă astăzi România.

Alternînd cu simbolurile congre
selor partidului ce au avut loc din 
acel moment deschizător de vremuri 
noi, pe ecran se perindă imagini ale 
marilor prefaceri din viața țării : 
Canalul Dunăre — Marea Neagră, 
metroul bucureșt'ean, Transfăgâră- 
șanul. hidrocentrale și combinate 
petrochimice, moderne platforme 
industriale, ansambluri de locuințe, 
unități de învățămînt, știință și cul
tură — emblematice ctitorii ale 
„Epocii Nicolae Ceaușescu".

Finalul acestei emoționante sec
vențe a spectacolului este întregit 
de un vibrant' poem cinematografic 
dedicat activității revoluționare a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășei Elena Ceaușescu, puse în 
slujba progresului continuu al pa
triei, binelui și fericirii întregii na
țiuni.

Evoluții coregrafice inspirate din 
efortul creator al poporului român 
pun în relief remarcabilele înfăp
tuiri obținute, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a secre
tarului său general, în dezvol
tarea multilaterală, în ritm acce
lerat. a țării. Este relevată. în 
acest context, importanta realizare a 
României — lichidarea completă a 
datoriei externe, rezultat al muncii 
pline de abnegație a poporului nos
tru. Imaginile cinematografice evi
dențiază deplina satisfacție și 
profunda mîndrie patriotică a oa
menilor muncii de pe întreg cu
prinsul patriei, exprimată în cadrul 
marilor adunări populare desfășura
te recent în Capitală și in toate ju
dețele țării, față de această'nouă și 
prestigioasă contribuție la consoli
darea independenței economice ' și 
politice a țării.

De la rampă. și pînă la plafonul 
scenei se desfășoară un voal roșu 
de mari dimensiuni întruchipînd un 
obelisc semeț pe care stă înscris, cu 
litere aurii „Cu poporul — pentru 
popor", teza secretarului general al 
partidului exprimînd esența demo
crației noastre muncitorești, revolu
ționare, a însuși procesului de e- 
dificare a socialismului și comunis
mului în România.

Ideilor și orientărilor conducăto
rului partidului și statului nostru, 
demersurilor și inițiativelor sale, 
privind soluționarea, în interesul 
popoarelor, a problemelor complexe 
ale luînii de azi le-a fost consacrat 
momentul literar-muzical intitulat 
sugesțiv „Apel românesc de pace și 
de solidaritate muncitorească inter
națională", în cadrul căruia se dis
ting versurile ce relevă năzuințele 
de pace, înțelegere și colaborare ale 
națiunii noastre :

E Pacea idealul cel mai presus
din toate 

La care vibrant cheamă poporul
românesc

Spre-o nouă unitate in lupta pentru 
pace 

A tuturor ce viața cu viața o slujesc.

E Pacea idealul ce-l promoveazi-n 
lume 

Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
Eroul României și-al păcii brav Erou, 
îndemnul său statornic spre pace

și unire 
își află-n lumea-ntreagă vibrant

și larg ecou.

Cantata finală pentru recitatori, 
cor și orchestră „Pentru partid, pen
tru popor, pentru iubitul conducă
tor" reia și amplifică imaginea- 
simbol a unității tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. hotărirea fermă a întregii na
țiuni — exprimată în versuri de pu
ternică angajare patriotică — de a-1 
urma fără șovăire pe conducătorul 
iubit și stimat al partidului și al 
tării :

în anul cind Partidul programe noi 
propune 

Prin care tot mai amplu să se afirme 
noul 

Ne angajăm solemn : „întreaga 
națiune 

își va urma, unită, spre ideal —
Eroul !“

Acum, cină drumuri ample, spre 
mîine se deschid 

Dăm glas. întreg poporul, voinței
și mindriei. 

„Trăiască Viitorul sub flamuri de 
partid ! 

Trăiască CEAUȘESCU — Eroul
României !"

Spectacolul festiv ia sfirșit într-o 
atmosferă de mare însuflețire. In 
sală răsună Imnul Frontului Demo
crației și Unității Socialiste — 
„E scris pe tricolor unire".

Realizatorii spectacolului, împreu
nă cu miile de spectatori, scandează 
cu putere „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, aclamă și 
ovaționează îndelung, dînd expresie 
unității indestructibile dintre partid 
și popor, dintre națiunea noastră so
cialistă și bravul ei conducător.

în această ambianță entuziastă, un 
grup de pionieri și șoimi ai patriei 
urcă în loja oficială, oferind cu deo
sebită bucurie buchete de flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu.

Din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu au fost oferite flori 
realizatorilor spectacolului.

★
Spectacolul festiv a fost organizat 

de Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Consiliul Central al U.G.S.R., 
Comitetul Central al Uniunii Tinere
tului Comunist, Consiliul U.A.S.C.R., 
Consiliul Național al Organizației 
Pionierilor, Ministerul Apărării Na
ționale, Radioteleviziunea Română, 
Împreună cu Comitetul Municipal 
București al P.C.R.

La reușita spectacolului și-au adus 
contribuția actori de frunte ai sce
nelor bucureștene, mari formații co
rale și orchestrale, ansambluri de 
balet și dansuri populare laureate ale 
ultimelor ediții ale Festivalului Na
țional „Cîntarea României", soliști 
vocali și instrumentiști, elevi, stu- 
denți, militari. (Agerpres)

tv

Țară legată intim de mare. 
Olanda de azi stă mărturie a tena
cității locuitorilor ei în acțiunea de 
a smulge apelor uscatul și a-1 
transforma, apoi, petic cu petic. în 
ogoare roditoare. S-a întîmplat, nu 
o dată în trecut, ca truda mai 
multor generații să fie irosită. 
Prin anii ’50. apele mării au rupt 
digurile, inundînd o parte a Deltei 
— regiunea cuprinsă între brațele 
Rinului, Meusei și Escautului. Iată 
de ce bătălia cu apele nu a încetat 
și nu încetează nici o singură clipă, 
ea fiind continuată cu asiduitate.

La adăpostul digurilor, pe pă- 
mînturile smulse mării au răsărit 
întinse pășuni, plantații de flori, 
lanuri și livezi de pomi fructiferi.

Industria, ramură principală a 
economiei olandeze, își aduce, la 
rîndul ei, contribuția la realizarea 
venitului național, cu realizări în 
domenii de vîrf ale tehnologiilor 
moderne.

O imagine de ansamblu a aces
tor eforturi o oferă orașul Rotter
dam, primul port al țării și unul 
din cele mai mari ale lumii. în 
afară de intensitatea traficului ma- 
ritinj, ceea ce impresionează este 
diversitatea activităților legate de 
port : industria chimică prelucrea
ză anual imense cantități de ma
terii prime, iar șantierele navale 
livrează vase cu diferite destinații 
și tonaje. Alte orașe au specificul

lor. La Eindhoven s-a dezvoltat un 
adevărat univers al electronicii, 
iar Amsterdamul este depozitarul 
unor remarcabile valori arhitectu
rale și al unor comori de artă, ex
puse în renumitele sale muzee.

România și Olanda întrețin ra
porturi de colaborare în domeniile 
economic, tehnico-științific și cul
tural, care au la bază relațiile 
prietenești de peste un secol exis
tente între popoarele noastre. O 
contribuție de cea mai mare însem
nătate la evoluția ascendentă a ra
porturilor dintre popoarele și ță
rile noastre au adus vizita pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a întreprins-o in Olan
da, precum și vizita de răspuns 
efectuată de suverana Olandei în 
țara noastră.

Potențialul celor două țări per
mite o creștere mai mare a schim
burilor comerciale și economice, 
intensificarea și extinderea coope
rării industriale și tehnico-științi- 
fice fiind de natură a oferi con
lucrării româno-olandeze un fun
dament trainic și o perspectivă de 
lungă durată. Concomitent, Româ
nia și Olanda se pronunță pentru 
un climat de pace și securitate în 
Europa și în lume, pentru dezvol
tarea colaborării între toate na- ' 
țiunile.

Aniversarea a 100 de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a soli
darității internaționale a oamenilor muncii și a 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 a 
prilejuit desfășurarea in Capitală și in țară a numeroase manifestări poli
tico-educative și cultural-artistice.

„1 Mal — simbol al unității de 
luptă a clasei muncitoare din Româ
nia" a fost tema simpozionului orga
nizat de Direcția Generală a Arhive
lor Statului din București. Simpozio
nul a pus în evidență contribu
ția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei Elena 
Ceaușescu la organizarea istoricei 
demonstrații de la 1 Mai 1939. reali
zările prezentului socialist, marile 
transformări petrecute în viața 
economico-socială a țării, în spe
cial după Congresul al IX-lea al 
partidului. In încheiere a fost pre
zentat montajul literar-muzical „Cîn- 
tecul libertății".

★
Muzeul de Istorie șl Artă al muni

cipiului București a organizat o dez
batere cu tema „Bucureștiul la 50 
de ani de la marea demonstrație pa
triotică. antifascistă și antirăzboinică 
din Capitală".

★
La Centrul de Cultură șl Creația 

Socialistă „Cîntarea României" al ti
neretului din Drobeta-Tumu Severin 
s-a desfășurat simpozionul „Lupta 
maselor populare sub conducerea 
Partidului Comunist Român împotri
va fascismului și războiului". De ase
menea. la întreprinderile de construc
ții navale și prelucrări la cald, de va
goane „Meva". electrocentrale „Por
țile de Fier" Drobeta-Turnu Severin, 
minieră Orșova. Exploatarea de Mi
nereuri Cuprifere Baia de Aramă s-au 
desfășurat simpozioane și expuneri 
avînd ca temă însemnătatea marii 
demonstrații patriotice, antifasciste 
și antirăzboinice de la 1 Mai 1939, 
semnificația istorică a sărbătoririi 
zilei de 1 Mal în tradițiile mișcării 
muncitorești din România.

★
La centrele de cultură și creație 

socialistă „Cîntarea României" din

Tg. Jiu, Rovinari. Motru. Tg. Cărbu- 
nești și Novaci s-au desfășurat sim
pozioane și dezbateri cu tema „Lupta 
poporului român, a clasei muncitoa
re pentru unitate, libertate și Inde
pendență. ecoul intern și internațio
nal al marii demonstrații patrio
tice, antifasciste și antirăzboi
nice de la 1 Mal 1939". în 
același timp, la întreprinderile 
miniere Rovinari, Motru, Lu- 
poaia, Plnoasa, Urdari și Ruget, 
schelele petroliere Țiclenl, Stoina și 
Turburea, întreprinderile electrocen
trale Turceni și Rovinari, în alte în
treprinderi, unități economice, so
ciale și de cultură din Gorj au avut 
loc manifestări politico-educative și 
cultural-artistice consacrate sărbăto
rii de la 1 Mai, în cadrul cărora 
s-au evidențiat marile realizări ob
ținute de poporul român în anii con
strucției societății socialiste, indeo- 
sebi după Congresul al IX-lea al 
partidului.

★
In județul Vrancea, la Complexul 

Muzeal Focșani s-au desfășurat ac
țiuni sub genericul „1 Mal 1939 — 
moment de seamă In lupta poporu
lui nostru împotriva fascismului, 
pentru independentă și suveranita
te". De asemenea, la Biblioteca ju
dețeană s-a deschis expoziția de 
carte social-politică „Rolul decisiv 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu în marile 
bătălii de clasă din anii premergă
tori celui de-al doilea război mon
dial". Centrele de creație și cultură 
socialistă „Cintarea României" din 
orașele Mărășești și Panciu au 
găzduit spectacole tematice desfă
șurate sub genericul „1 Mal — zl 
de unitate a oamenilor muncii de 
pretutindeni".

★
La Muzeul de Istorie Națională șl 

Arheologie din Constanța s-a deschis

o expoziție fotodocumentară inti
tulată „1 Mai 1939 — simbol al 
luptei revoluționare". Un loc dis
tinct 11 ocupă reflectarea semnifica
ției deosebite a marii demonstrații 
patriotice de la 1 Mai 1939 împotri
va fascismului și a războiului, pen
tru condiții mai bune de muncă și 
de viață, puternică manifestare cu 
ecou internațional.

★
In comandamente, unități șl in

stituții ale Ministerului Apărării Na
ționale au fost organizate ample ma
nifestări politico-educative și cultu
ral-artistice, în cadrul cărora au 
fost evidențiate lupta poporului ro
mân pentru unitate, independență șl 
dreptate socială, tradițiile mișcării 
muncitorești și revoluționare din 
țara noastră, semnificația politică, 
ecoul intern și internațional al e- 
venimentelor aniversate. Un loc dis
tinct l-a avut relevarea contribuției 
determinante a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu la organizarea și desfă
șurarea marii demonstrații de la 
1 Mai 1939.

★
La Casa Centrală a Armatei s-a 

deschis o expoziție de artă plasti
că, sculptură, grafică și carte cu te
matică inspirată din lupta maselor 
populare, conduse de Partidul Co
munist Român, pentru unitate și 
independență, libertate și dreptate 
socială, din epopeea edificării so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.

„România în prima linie a fron
tului antifascist și antirăzboinic eu
ropean" se intitulează filmul docu
mentar realizat de Studioul Cinema
tografic al Armatei, care rememo
rează, pe seama a numeroase și va
loroase documente de arhivă, a unor 
sugestive imagini foto și cinemato
grafice de epocă, parte din ele ine
dite, importante evenimente din is
toria bogată, eroică a clasei noastre 
muncitoare.

* ■
în județul Olt, la cluburile mun

citorești din numeroase unități eco

nomice, ca și Ia centrele de creație 
și cultură socialistă „Cîntarea Româ
niei" din diverse localități au fost 
programate simpozioane, expuneri, 
dezbateri, mese rotunde avînd ca 
teme „100 de ani de la sărbătorirea 
primului 1 Mai muncitoresc", „Marea 
demonstrație patriotică, antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 — 
puternică afirmare a forței revolu
ționare a clasei muncitoare din 
România". „Rolul determinant al to
varășului Nicolae Ceaușescu. al to
varășei Elena Ceaușescu în organi
zarea și desfășurarea marii de
monstrații de la 1 Mai 1939", urma
te de spectacole cultural-artistice, 
montaje literar-muzicale și recitaluri 
poetice omagiale.

La Centrul de Creație șl Cultură 
Socialistă „Cîntarea României" al 
Sindicatelor din Slatina s-a deschis 
cea de-a III-a ediție a Salonului ju
dețean al cărții, în cadrul căruia a 
fost vernisată expoziția omagială 
„Opera social-politică și filozofică a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu — 
strălucită contribuție la dezvoltarea 
teoriei și practicii revoluționare, 
magistrală călăuză în acțiune pen
tru întregul nostru popor".

★

In județul Iași au fost organiza
te, în aceste zile, numeroase ma
nifestări politice, cultural-educative 
și artistice dedicate zilei de 1 Mai. 
în întreprinderi industriale și uni
tăți economice. în instituții, școli și 
facultăți, în alte colective de mun
că ieșene au avut loc expuneri, dez
bateri și simpozioane. La Centrul de 
Cultură și Creație Socialistă „Cîn
tarea României" al Sindicatelor din 
Iași a fost vernisată expoziția de 
carte cu tema „Epoca de aur a ță
rii — Epoca Nicolae Ceaușescu". Re
citaluri de muzică și poezie patrio
tică, gale de filme, alte manifestări 
avînd ca subiecte lupta maselor 
populare conduse de partidul comu
nist s-au desfășurat, de asemenea, 
la Pașcani, Tg. Frumos, Hîrlău, în 
numeroase localități din județul Iași.

(Agerpres)

11,30 Lumea copiilor (color) • Telefll- 
moteca de ghiozdan. „Sinceritate44. 
Premieră TV. Producție a Stu
diourilor din R. D. Germană. 
Ultimul episod

12.25 Sub tricolor, la datorie ! (color)
12,40 Viața satului (color)
13,00 Telex
13,05 Album duminical (color)
15,00 închiderea programului
19,00 Telejurnal • In ajunul zilei 

muncii
19,20 Cîntarea României (color). Oma

giul țării conducătorului Iubit. 
Emisiune realizată în colaborare 
cu Uniunea Generală a Sindicate
lor din România

20.25 Film artistic : „Bătălia din umbră*. 
Producție a Casei de Filme Patru. 
Scenariul : Mihai Opriș, Constan
tin Păun. Regia : Andrei Blaier

21,50 Telejurnal
22,00 închiderea programului

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT

COMUNICAT
în legătură cu folosirea autoturismelor proprietate

personală în zilele de duminică 30 aprilie 
și luni 1 Mi/i 1989

în zilele de duminică 30 apri
lie și luni 1 Mai 1989, autoturis
mele proprietate personală pot

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

ACTUALITATEA SPORTIVĂ vremea
HANDBAL :

In finala „Cupei cupelor", azi, la Bacâu, Știința - Kuban
Astăzi, Ia Bacău, echipa Știința va 

juca partida retur a finalei „Cupei 
cupelor" la handbal feminin, în com
pania echipei Kuban din Krasnodar 
(U.R.S.S.), formație care a cîștigat 
ultimele două ediții ale acestui tro
feu european. In meciul tur, desfă
șurat la Krasnodar, handbalistele

noastre au jucat foarte bine, obți- 
nînd rezultatul de 25—25, .ceea ce le 
îndeamnă să creadă în șansele lor 
de a cuceri trofeul, cu ocazia parti
dei de azi, de la Bacău. Jocul va în
cepe la ora 10 și va fi condus de o 
brigadă de arbitri francezi.

In finala „Cupei I.H.F.", azi, la Vilnius, Egle — Chimistul
Partida retur a finalei „Cupei Fe

derației Internaționale de Handbal" 
va avea loc azi după-amiază la Vil
nius, partidă în care reprezentanta 
noastră, Chimistul Rîmnicu Vîlcea, 
pornește cu un avantaj de opt goluri

în fața formației locale Egle, cîștigă- 
toarea „Cupei I.H.F." la ultima el 
ediție (în meci tur, la Rîmnicu Vîl
cea : Chimistul — Egle 26—18). Jocul 
va fi condus de o brigadă de arbitri 
austrieci.

Prognoza meteorologică pentru inter
valul 30 aprilie (ora 20) — 3 mai (ora 
20). în țară : Vremea va fi in general 
instabilă și răcoroasă, iar cerul mai 
mult noros. Ploi, care vor avea și ca
racter de aversă, vor cădea în toa e 
regiunile țării, cu deosebire în rele sud- 
vestice. La munte, la peste 1 800 metri, 
trecător, se vor semnala și lapovită ii 
ninsoare. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor Ei 
cuprinse întrp 2 și 10 grade, iar ce'e 
maxime între . 12 și 22 grade. în Bucu
rești : Vremea va fi în general insta
bilă și răcoroasă, iar cerul mai mult 
noros. Temporar va ploua. Vîntul va 
sufla slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor oscila între 6 și 10 gra
de, iar cele maxime între 16 și 20 de 
grade.

FOTBAL : Meciurile etapei nr. 24 din divizia A
Partidele etapei a XXIV-a din di

vizia A vor începe la ora 17, con
form următorului program : Steaua 
— Spartul Studențesc; Flacăra — 
Dinamo; Victoria — F.C. Bihor;

★

HOCHEI. In cadrul turneului pen
tru locurile 5—8 ale Campionatului 
mondial de hochei pe gheață (grupa 
A), competiție ce se desfășoară în 
Suedia, formația Finlandei a între
cut cu scorul de 4—0 (1—0, 3—0, 
0—0) selecționata Poloniei, iar echi
pa S.U.A. a dispus cu 4—3 (2—2, 
1—0, 1—1) de reprezentativa R.F. 
Germania.

CICLISM. Cu prilejul concursului 
desfășurat' pe velodromul olimpic 
din Moscova, sovieticul Aleksandr 
Kiricenko a stabilit un nou record 
mondial în proba de 1 000 m lansat 
cu excelenta performanță de 57”260/ 
1 000. Vechiul record era de 57”784/ 
J 000.

HALTERE. întrecerile categoriei 
52 kg din cadrul concursului inter
național de haltere de la Burgas au 
fost cîștigate de chinezul Ksi Liang,

S.C. Bacău — Inter; F.C.M. Brașov 
— „U“ Cluj-Napoca; Corvinul — 
F.C. Olt; Oțelul — F.C. Argeș; F.C. 
Farul — Rapid și A.S.A. — Univer
sitatea Craiova.

★

cu un total de 245 kg. La categ. 56 
kg a terminat învingător, de ase
menea, un halterofil din R.P. Chine
ză, In Jongjang, cu „277,5 kg. în timp 
ce la categ. 60 kg primul loc a fost 
ocupat de bulgarul Peșalov — 280 
kg. Competiția, la care sînt prezenți 
100 de sportivi, contează pentru 
„Cupa mondială".

BASCHET. • In ziua a treia a 
competiției internaționale feminine 
de baschet de la Gdansk, reprezen
tativa Cubei a întrecut cu scorul de 
99—81 (56—42) echipa Poloniei. Alte 
rezultate : Olanda — Cehoslovacia 
72—64 (44—43) ; Selecționata orașului 
Leningrad — Spania 73—67 (32—30). 
• In cadrul campionatului masculin 
de baschet' al Americii de Sud. ce 
se desfășoară la Guayaquil, selecțio- 

'nata Argentinei a învins cu scorul 
de 113—71 (53—29) formația Perului.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștl- 
gătoare Ia tragerea Ia sorți lunară 

din 29 aprilie 1989

cinema teatre
• Ciclul de filme românești : Bucu
rești — file de epopee — 17 ; România
— o țară în plină dezvoltare (docu
mentar) și filmul artistic Ciprian Po
rumbescu : 9; 12,30; 18,30 : PATRIA 
(11 86 25)
• O vară cu Mara : SCALA (11 03 72)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19, EXCELSIOR 
(65 49 45) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, CUL
TURAL (83 50 13) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Maria și Mirabela în Tranzistoria :
MELODIA (11 13 49) — 9; 11; 13; 15;
17; 19, GLORIA (47 46 75) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19
• Francois Villon : FEROVIAR
(50 51 40) — 9,30; 14; 18
• De ce are vulpea coadă : DRUMUL 
SĂRII (31 2813) — 15; 17; 19
• Vacanța cea mare : FERENTARI
(80 49 85) — 15; 17; 19, STUDIO
(59 53 15) — 10; 12,30; 15; 17; 19
• Martori dispăruți : GIULEȘTI
(17 55 46) — 9; 11; 13; 15; 17; 19, MIO
RIȚA (14 27 14) — 9: 11 ; 13; 15; 17; 19
• Evadarea : COTROCENI (81 68 88)
— 15; 17; 19
• Domnișoara Aurica : PACEA 
(71 33 85) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Imposibila iubire : VIITORUL
(10 67 40) — 15; 18
• Valurile Dunării: MUNCA (21 50 97)
— 15: 17: 19
• Pădurea nebună: BUZEȘTI (50 43 58)
— 15- 17; 19
• Tigrul cenușiu: DACIA (50 35 94)
— 15; 18
• Iubire statornică : FLOREASCA 
(33 29 71) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Misiune specială: AURORA (35 04 66)
— 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Oricare fată iubește un băiat : 
POPULAR (35 15 17) — 15; 17; 19
• Ultima noapte a Șeherezadei : 
LIRA (317171) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Agentul de legătură nr. 8 : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• întoarce-te si mai privește o dată : 
ARTA (213186) — 15; 17; 19
• Caz cu caz nu se potrivește : FES
TIVAL (16 63 84) — 9; 11; 13; 15; 17; 19
• Ce mai este nou pe acasă : 
TIMPURI NOI (15 6110) — 9; 11; 13; 
15; 17; 19

• Teatrul Național (14 7171, Sala 
mare) : Harap Alb — 11 ; Bădăranii
— 18 ; (sala Amfiteatru) : Drumul 
singurătății — 10 ; Poveste din Holly
wood — 18 ; (sala Atelier) : Faleza
— 10 ; Fata din Andros — 14,30 ;
Ultimul set — 18
• Filarmonica „George Enescu44 
(15 68 75, sala Studio) : Recital de 
pian Nicoleta Luca (Bach, Beethoven, 
Schumann) — 17,30
• Opera Română (13 18 57) : Cosette
— 11
• Teatrul de operetă (13 63 48) : Ma
ratonul melodiilor — 10,30 ; Lăsați-mă 
să cînt — 18
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Noțiunea de fericire — 10,30 ; Trenu
rile mele — 18 ; (sala Grădina Icoa
nei, 11 95 44) : Cîinele grădinarului — 
10,30; 18
• Teatrul Mic (14 70 81) : Mitică Po
pescu — 10,30 ; Cameristele — 18,30
• Teatrul .Foarte Mic (14 09 05) : 
Goethe mi-a spus — 11 ; Bărbatul și... 
femeile — 19
• Teatrul de comedie (16 64 60) : Cind 
comedia era rege — 18
• Teatrul „Nottara44 (59 31 03, sala 
Magheru) : într-o dimineață — 10 : 
Micul infern — 18 ; (sala Studio) : 
Dansul morții — 10,30 ; Complotul 
miliardarilor — 18,30
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic,
14 72 34) : Arta conversației — 18 ;
(sala Giulești, 18 04 85) : Hotel „Zodia 
Gemenilor44 — 18
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase44 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo ai 
II-lea — 18 ; (sala Victoria, 50 58 65) : 
Cavalcada rîsului — 18
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română44 (13 13 00) : Un cfntec pentru 
fiecare — 16 ; 18
• Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Vrăjitorul din Oz — 10,30
• Teatrul „Țăndărică44 (15 23 77, sala 
Victoria) : Vitejii cetătii Bade-Bade 
— 11
• Circul București (10 41 95) : „Vede
tele Circului din Varșovia — 10 ;
15,30 ; 19,30
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1 14095 123 50 000
1 85834 207 50 000
1 06952 104 50 000
1 83633 215 50 000
1 93526 167 40 000
1 61740 100 40 000
1 55205 106 40 000
1 12235 104 40 000
1 14769 90 40 000
1 65594 39 30 000
1 35614 166 30 000
1 04405 36 30 000
1 54381 180 30 000
1 17111 14 30 000
1 14162 159 30 000
1 66988 140 20 000
1 64521 40 20 000
1 63530 12 20 000
1 15175 93 20 000
1 40357 190 20 000
1 12882 118 20 000
1 76773 100 20 000
1 83491 107 10 000
1 59533 157 10 000
1 36028 128 10 000
1 82965 159 10 000
1 42176 84 10 000
1 86352 73 10 000
1 35553 198 10 000
1 37182 147 10 000
1 63981 195 5 000
1 08525 140 5 000
1 46160 145 5 000
1 97756 25 5 000
1 67828 143 5 000
1 51802 118 5 000
1 30254 85 5 000
1 01719 63 5 000
1 58800 224 5 000
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224 17 3 000
100 703 193 2 000
100 594 17 2 000

•1 000 83 134 1 000
1 000 97 127 800
1 000 10 157 800
1 000 19 124 800
1 000 58 09 800
1 000 26 115 800
1 000 14 79 800
7 339k TOTAL 7 345 000

Ciștigurile întregi revin obliga
țiunilor de 200 de lei. In valoarea 
cîștigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite ciș- 
tigătoare.

Plata cîștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele și agenții
le C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—225, la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
dera re.
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ROMÂNIA, PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
acționează consecvent pentru soluționarea echitabilă 
a problemelor fundamentale ale contemporaneității

COMENTARII ALE PRESEI DE PESTE HOTARE

Noi luări de poziție împotriva proiectelor N.A.T.O. 
de modernizare a armelor nucleare tactice

• Două rezoluții adoptate de Senatul italian • Apel adresat 
primului ministru al Norvegiei ® Cereri pentru adoptarea unor 

noi măsuri de dezarmare

Poziția constructivă a României, numeroasele Inițiative șl demersuri 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu vizind soluționarea problemelor 
cardinals ale omenirii continuă să fie amplu reflectate de presa de 
peste hotare. Totodată, sînt consacrate spații largi dezvoltării impe
tuoase a țârii noastre în anii socialismului, cu precădere în perioada 
inaugurată de Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român, 
care a deschis O epocă de ample transformări revoluționare în toate 
domeniile de activitate.

dificultăți ce confruntă țările In 
curs de dezvoltare.

Interesul larg de care se bucură 
pe plan internațional propunerile 
României, ale 
Nicolae Ceaușescu 
ționarea globală a 
toriilor externe se 
prin caracterul lor 
structiv, prin faptul că ele defi-

președintelui 
privind solu- 

problemei da- 
explică tocmai 
realist și con-

Se poate spune, cu justificată în
dreptățire, că România, care acor
dă o importanță de prim ordin 
luptei pentru dezarmare. pentru 
înlăturarea amenințării unui război 
termonuclear, a jucat un rol de 
pionierat in promovarea ideii creă
rii de zone libere de arme nucleare, 
de alte arme de distrugere in masă, 
ca o cale pentru diminuarea ten
siunii. pentru înseninarea climatu
lui politic mondial —relevă într-un 
articol cotidianul „MORNING 
NEWS'1 din Pakistan.

Ca țară europeană — arată zia
rul — România a înscris la loc de 
frunte în ansamblul măsurilor de 
dezarmare pe care le preconizează 
și pentru care militează stăruitor 
cerința scoaterii de sub incidența 
armelor nucleare a unor regiuni cît 
mai întinse ale globului. în primul 
rînd ale Europei, continentul cu cea 
mai mare concentrare de armament 
atomic.

în continuarea articolului sînt 
menționate numeroasele demersuri 
și inițiative ale președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru transfor
marea Balcanilor într-o zonă a pă
cii. colaborării și bunei vecinătăți, 
lipsită de arme nucleare și chimice, 
de baze militare străine. Crearea 
unei asemenea zone a păcii și în
țelegerii — problemă care ar putea 
constitui obiectul unei conferințe la 
nivel inalt a țărilor balcanice, așa 
cum preconizează președintele 
Nicolae Ceaușescu — ar corespunde, 
desigur, intereselor fundamentale 
ale tuturor statelor peninsulei, ar 
avea efecte binefăcătoare asupra 
relațiilor pe ansamblul continentu
lui european, inscriindu-se ca un 
exemplu demn de urmat și pentru 
alte regiuni ale Europei și restului 
lumii — evidențiază ziarul pakis
tanez.

în articol se arată, totodată, că 
România se pronunță pentru crearea 
unor asemenea zone și în alte re
giuni ale Europei, in Oceanul In
dian. Asia de sud și de sud-est. 
Peninsula Coreeană. Orientul Mij
lociu. Cu prilejul diferitelor vizite 
efectuate in țări din Asia — 
subliniază „Morning News" — 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
salutat preocupările țărilor membre 
ale ASEAN in vederea creării 
unei zone de pace, libertate și 
neutralitate în regiunea respectivă.

Ideea regiunilor lipsite de arme 
nucleare, de alte arme de distru
gere în masă iși dovedește 
tot mai mult viabilitatea, deplina 
consonanță cu marile imperative ale 
prezentului, care au avut și au în 
România un militant activ. un 
reazem de nădejde — subliniază in 
încheiere ziarul pakistanez.

Soluționarea pe cale pașnică, prin 
tratative, a problemelor litigioase 
dintre state — principiu fundamen
tal al relațiilor internaționale con
temporane — deține un loc central 
în ansamblul politicii externe ro
mânești. In modul realist, profund 
umanist în care sînt abordate pro
blemele războiului și păcii iși gă
sește expresie înalta responsabili
tate manifestată de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu fată 
de destinele tuturor popoarelor lu
mii — evidențiază în articolul 
„România statornic angajată in 
lupta pentru cauza păcii in Orientul 
Mijlociu" ziarul „EGYPTIAN 
MAIL".

la autodeterminare, Inclusiv Ia 
crearea unui stat palestinian inde
pendent, și asigurarea integrității, 
suveranității și securității tuturor 
statelor din zonă.

încă din 1978, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avansat ideea 
convocării unei conferințe inter
naționale consacrate reglementării 
conflictului din Orientul Mijlociu, 
care să se desfășoare sub egida 
O.N.U. și la care să participe toate 
părțile interesate, inclusiv Organi
zația pentru Eliberarea Palestinei 
— ca singurul reprezentant legi-

nesc modalități concrete de înlă
turare a fenomenelor de criză din 
economia mondială, de înfăptuire 
a unei lumi noi, mai drepte și mai 
bune, în care toate popoarele să se 
poată dezvolta nestingherit, să-și 
poată schimba în condiții echita
bile roadele muncii lor, propulsînd 
pe trepte tot mai înalte civilizația 
contemporană — relevă în înche
iere „El Universal".

Poziția fermă a tării noastre cu 
privire Ia necesitatea reglementă
rii situației actuale din sfera re
lațiilor valutar-financiare și co-

© Importanță primordială acordată luptei 
pentru dezarmare, pentru înlăturarea amenin
țării unui război nuclear ® Demersuri con
structive în sprijinul reglementării prin trata
tive a problemelor litigioase dintre state © Cu 
neabătută fermitate pentru rezolvarea globală 
a problemei datoriilor externe, pentru așeza
rea pe baze sănătoase a economiei mondiale 
® Un sistem de largă cuprindere a drepturilor 
și libertăților fundamentale ale tuturor cetă
țenilor țării © Ample programe de dezvoltare 
economică și socială, de modernizare a tutu

ror localităților patriei.
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Potrivit concepției șefului sta
tului român, în actuala conjunc
tură internațională se impun o 
nouă gindire politică, o nouă abor
dare a problematicii internaționale, 
care să ducă în final la eliminarea 
tuturor focarelor de tensiune și 
conflict — relevă cotidianul. în 
viziunea conducătorului statului 
român, acest nou mod de gindire 
implică logic renunțarea la calea 
confruntării.

Aceasta este poziția pe care se 
situează România și in ce privește 
situațiile conflictuale din zona 
Orientului Mijlociu. Militind pen
tru soluționarea pe calea tratati
velor a problemelor din această 
regiune, România, președintele ei 
s-au pronunțat constant în fa
voarea intensificării eforturilor
pentru a se ajunge la o pace 
globală, justă și durabilă, in Orien
tul Mijlociu, bazată pe retragerea 
Israelului din teritoriile arabe
ocupate în 1967, rezolvarea 
problemei poporului palestinian 
prin recunoașterea dreptului său

tim al poporului palestinian —, 
precum și Israelul și cei cinci 
membri permanenți ai Consiliului 
de Securitate.

Unele evoluții de pe arena inter
națională arată că, in pofida per
sistenței unor dificultăți, postulatul 
soluționării pe cale pașnică a pro
blemelor litigioase iși croiește cu 
perseverență ’drum, ceea ce con
firmă, o dată în plus, justețea și 
realismul acestei opțiuni fun
damentale a politicii externe 
românești — relevă în încheiere 
„Egyptian Mail".

între orientările definitorii ale 
politicii externe a României, pro
movată cu neabătută fermitate, un 
loc important il ocupă eforturile 
îndreptate spre intensificarea co
laborării dintre state, în vedgrea 
imprimării unei dezvoltări stabile, 
echilibrate și dinamice a economiei 
mondiale, a' asigurării progresului 
tuturor popoarelor — evidențiază 
ziarul „EL UNIVERSAL" din Ve
nezuela, în articolul intitulăt 
„România acționează pentru dez
voltarea sănătoasă a economiei 
mondiale".

Afirmarea largă a României în 
domeniul schimburilor și cooperă
rii economice internaționale a fost 
întregită de o participare activă 
la eforturile întreprinse in lume 
pentru găsirea de soluții corespun
zătoare în vederea depășirii crizei 
economice și asigurării unei dez
voltări continue și echilibrate a 
economiei mondiale. în acest sens 
— relevă „El Universal" — sint 
larg cunoscute și apreciate pe plan 
mondial propunerile președintelui 
României privind rezolvarea pro
blemei datoriilor externe, a altor

merciale internaționale îșl găsește, 
de asemenea, o reflectare amplă în 
presa de peste hotare. Intr-un ar
ticol intitulat „în vederea unei noi 
ordini mondiale, România propune 
măsuri referitoare la criza dato
riei", ziarul „JORNAL DE AN
GOLA" scrie : România se pro
nunță pentru o nouă abordare 
globală a problemelor economice 
și financiare, care să poată con
duce la instaurarea unei noi or
dini economice internaționale, de 
natură să favorizeze dezvoltarea 
tuturor statelor, pentru renunțarea 
definitivă la vechea politică ce 
preconizează depășirea crizei pe 
seama tarilor sărace și adoptarea 
unei politici noi, democratice.

România a propus ca toate statele 
să-și asume o mai mare responsa
bilitate în viața economică mondia
lă și să se angajeze în negocieri 
reale, sub auspiciile Națiunilor 
Unite, în deplină egalitate in ve
derea realizării de acorduri asupra 
elaborării și punerii in practică a 
unui plan de acțiune în această 
privință. Un rol important în ca
drul unui astfel de program vor 
trebui să-l aibă, în opinia Româ
niei. măsurile vizind soluționarea 
globală, politică și economică, a pro
blemei datoriei externe ; lichidarea 
practicilor protecționiste și garan
tarea accesului tuturor statelor la 
cuceririle științei și tehnicii mo
derne ; sprijinirea țărilor mai pu
țin dezvoltate in formarea de ca
dre naționale de specialiști ; extin
derea și diversificarea continuă a 
cooperării economice și tehnice 
între țările în curs de dezvoltare. 
Actualul sistem financiar-valutar 
trebuie înlocuit cu un sistem nou, 
bazat pe principiul egalității, care

să stimuleze și să încurajeze efor
turile de dezvoltare ale tuturor 
statelor, permitind. în același timp, 
liberalizarea comerțului prin e- 
liminarea măsurilor discriminatorii 
și a altor anomalii țlin relațiile in
ternaționale.

întemeiat pe marile valori defi
nitorii — politice, juridice, morale 
— ale societății românești de azi, 
scrie ziarul „MERDEKA", din In
donezia. sistemul drepturilor și li
bertăților fundamentale ale cetă
țeanului se constituie in România 
într-un veritabil mijloc prin care 
omul este implicat și pus în valoa
re in acțiunea de transformare a 
structurilor și relațiilor sociale. în 
organizarea și conducerea tuturor 
sectoarelor de activitate. Prin con
sacrarea și asigurarea drepturilor 
și libertăților politice, în România 
s-a creat și se afirmă un cadru 
larg democratic, în care se îmbină 
armonios formele de participare 
directă la conducerea societății cu 
cele ale democrației reprezentative.

In continuare, ziarul prezintă 
date statistice ce demonstrează a- 
sigurarea drepturilor și libertăților 
fundamentale, menite să contri
buie la manifestarea plenară a 
personalității umane a fiecărui ce
tățean al tării noastre.

Fără îndoială, dezvoltarea - eco
nomică a României, înflorirea 
neîntreruptă a științei, învătămin- 
tului și culturii, recunoașterea și 
garantarea drepturilor fundamenta
le ale omului au ca rezultantă fi
nală propășirea generală a cetățea
nului, asigurarea libertății și dem
nității sale — reliefează cotidianul 
in concluzie.

„Dezvoltarea României de azi" 
este titlul unui articol publicat în 
revista „GREECE’S WEEKLY", in 
care se arată, intre altele : Româ
nia este o tară în curs de dezvol
tare. Pentru români, sintagma „în 
curs de dezvoltare" nu desemnează 
numai o anumită poziție definită 
prin parametri mai mult sau mai 
puțin preciși — cum ar fi venitul 
național pe locuitor. producția 
brută etc. —, ci in special faptul 
că ei depun eforturi asidue pentru 
dezvoltarea economică și socială.

Revista pune, in continuare. în 
evidentă investițiile făcute in ve
derea obținerii bunăstării tuturor 
locuitorilor țării, insistînd asupra 
amplului program vizind moderni
zarea rurală.

Este vorba, înainte de toate — 
arată publicația — de un program 
constructiv, de o strategie pe ter
men lung. Procesul va fi inten
siv, urmmd a asigura localităților 
un nivel superior (ie dotare social- 
culturală și cu echipamente tehni- 
co-edilitare. Aceasta înseamnă — 
relevă revista — că populația care 
nu locuiește in orașe va trăi mai 
bine decît in prezent, că toate co
munele vor avea cite un liceu cu 
10 clase și cite un doctor la 
900—1 000 de locuitori, iar comu
nele mai mari — cite un liceu cu 
12 clase, un spital și o maternitate. 
Ca urmare. în ce privește ocrotirea 
sănătății, de pildă, localnicii nu 
vor mai trebui să depindă de oraș 
decît în foarte rare ocazii. Aceasta 
mai înseamnă dezvoltarea rețelei 
de servicii și a micii industrii lo
cale.

Toate studiile de modernizare — 
se relevă in articol — sînt alcă
tuite în așa fel incit să asigure 
conservarea monumentelor cultu
rale, etnice, istorice sau de cult.

După ce prezintă șspecte concre
te ale modernizării Țurale, „Gre
ece’s Weekly" relevă in încheiere : 
Toate aceste acțiuni sint de dura
tă, fiind efectuate în concordantă 
cu punctul de vedere al locuitori
lor și avind ca finalitate asigura
rea unor condiții de trai superioare 
celor din prezent.

Ziarul „AL CHARQ", din Liban, 
a publicat un articol în care se 
subliniază că planul national al 
României pe acest an prevede dez
voltarea în ritm înalt a forțelor 
de producție, a tuturor ramurilor 
și sectoarelor de activitate,

O importantă deosebită revine, 
în 1989. sporirii eficienței econo
mice, astfel incit venitul național 
să crească într-un ritm înalt — re
levă cotidianul. Producția indus
trială va crește în 1989 cu peste 7 
la sută.

Planul acordă, totodată, o mare 
importantă dezvoltării intensive și 
modernizării agriculturii, în con
cordanță cu obiectivele propuse 
prin noua revoluție agrară, ceea 
ce va face ca producția agricolă 
globală să realizeze o creștere de 
5—5,5 la sută fată de cea a anu
lui 1988.

Toate acestea se vor reflecta în 
ridicarea continuă a nivelului de 
trai al poporului român — eviden
țiază în încheiere ziarul libanez.

(Agerpres)

ROMA 29 (Agerpres). — Cu ma
joritate de voturi, Senatul italian a 
aprobat o rezoluție in care se cere 
guvernului să nu adopte hotăriri 
care ar putea duce la creșterea ar
senalelor nucleare și să renunțe la 
modernizarea armelor nucleare tac
tice. In document se Subliniază ne
cesitatea negocierii unui acord asu
pra rachetelor cu rază scurtă de ac
țiune și a convocării unei conferin
țe internaționale pentru securitate și 
cooperare in Marea Mediterană.

Senatul a aprobat, de asemenea, o 
rezoluție prezentată de comuniști, în 
oare se cere guvernului să se pro
nunțe împotriva modernizării arme
lor nucleare tactice.

Potrivit, ziarului „La Repubblica", 
hotărirea Senatului coincide cu 
punctul de vedere vest-german în 
problema modernizării rachetelor nu
cleare tactice.

OSLO 29 (Agerpres). — Organiza
ția norvegiană „Nu armelor nuclea
re" a adresat un apel primului-mi- 
nistru al Norvegiei. Gro Harlem 
Brundtland, cerîndu-i ca la viitoarea

reuniune la nivel înalt a N.A.T.O., 
prevăzută pentru sfîrșitul lunii mai, 
să se pronunțe împotriva planurilor 
de modernizare a rachetelor cu rază 
scurtă de acțiune. Intr-o declarație 
dată publicității la Oslo se relevă 
necesitatea inceperii de negocieri 
pentru eliminarea acestui tip de 
arme, concomitent cu tratativele vi
zind reducerea armelor convenționa
le de pe continent. Președintele or
ganizației, Ole Kopreiten, a subliniat 
-că guvernul norvegian trebuie să nu 
cedeze presiunilor S.U.A. și Marii 
Britanii în această problemă.

VIENA 29 (Agerpres). — La Viena 
a avut loc un seminar internațional 
la care au participat, reprezentanți 
ai unor mișcări creștine pentru pace 
din mai multe țări europene — in
formează agenția A.D.N. Participan- 
ții au relevat că strategia „Descu
rajării nucleare" a N.A.T.O. contra
vine procesului de destindere din 
Europa. Ei s-au pronunțat pentru 
progrese substanțiale in domeniul 
dezarmării.

Convorbiri 
sovieto-polone
MOSCOVA 29 (Agerpres). — Prl- 

mul-secrețar al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, Wojciech Jaruzelski, 
a efectuat o vizită în Uniunea So
vietică. In cadrul convorbirilor pur
tate cu Mihail Gorbaciov, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem, examinindu-se stadiul actual 
și perspectivele dezvoltării relații
lor bilaterale, s-a exprimat dorința 
dezvoltării acestora. în interes re
ciproc. Au fost abordate, de aseme- 
pea. unele probleme ale politicii in
ternaționale. transmit agențiile 
T.A.S.S. și P.A.P.

Republica Panama cere încetarea amestecului 
S.U.A. în treburile sale interne

Declarațiile președintelui panamez
CIUDAD DE PANAMA 29 (Ager

pres). —, într-un discurs pronunțat 
în orașul Colon, șeful statului pa
namez, Manuel Solis Palma, a re
clamat încetarea amestecului străin 
în treburile interne și respectarea 
dreptului poporului panamez la au
todeterminare — relatează agenția 
Prensa Latina. El a condamnat ac
tele de sabotaj economic și politic 
comise de forțele conservatoare din 
tară cu sprijin din afară, mentionînd

că poporul panamez este ferm ho- 
tărît să respingă orice ingerință 
străină și să-și exprime liber, fără 
amestec străin, opțiunea electorală, 
in cadrul scrutinului prezidențial de 
la 7 mai.

După cum se știe, la cererea Re
publicii Panama, Consiliul de Secu
ritate dezbate situația creată în 
această tară ca urmare a interven
ției S.U.A. în treburile ei interne.

Evoluția situației din Namibia
• Reuniunea Comisiei tripartite pentru transpunerea în viață a 
acordurilor de reglementare a situației din Africa de sud-vest 
® Noi apeluri la respectarea prevederilor rezoluției 435 a 

Consiliului de Securitate
PRETORIA 29 (Agerpres). — In 

orașul sud-african Capetown au luat 
sfîrșit, după două zile de dezbateri, 
lucrările Comisiei comune pentru 
transpunerea în viată a acordurilor 
de reglementare a situației din 
Africa de sud-vest. Au luat parte 
reprezentanți ai Angolei, Cubei și
R. S.A. Au fost de față reprezentanți 
ai O.N.U., precum și observatori din 
partea S.U.A. și U.R.S.S. Un comu
nicat de presă relevă că s-a conve
nit o' serie de măsuri menite 
să reglementeze replierea forțelor
S. W.A.P.O. și ale Africii de Sud la 
bazele stabilite anterior de comun 
acord. Un purtător de cuvint al de
legației Cubei, citat de agenția 
Prensa Latina, a declarat că princi
palul rezultat al reuniunii comisiei 
tripartite constă în acordul părților 
de a continua aplicarea rezoluției 
435 a Consiliului de Securitate pri
vind accesul Namibiei la indepen
dență.

Viitoarea reuniune a comisiei tri
partite urmează a avea loc la 15 mai 
in localitatea angoleză Ruacana, si
tuată lingă granița cu Namibia.

(U.N.A.V.E.M.) și a forțelor mili
tare angoleze.

WINDHOEK 29 (Agerpres). — 
Oficialitățile O.N.U. au făcut cunos
cut că sînt' pregătite să contribuie 
la repatrierea namibienilor din ță
rile vecine, așa cum prevede rezo
luția 435 a Consiliului de Securitate 
privind accesul Namibiei la inde
pendentă. Un purtător de cuvînt al 
Grupului de asistentă al O.N.U. pen
tru perioada de tranziție (U.N.T.A.G.) 
a declarat că întoarcerea în terito
riu a namibienilor trebuie să se des
fășoare în condițiile abrogării tutu
ror legilor restrictive și discrimina
torii și declarării unei amnistii ge
nerale — informează agenția Ziana.

DAKAR 29 (Agerpres). — La se
diul regional din Dakar al Progra
mului Alimentar Mondial (P.A.M.) 
s-a anunțat că acest organism va 
acorda asistență pentru reinstala
rea in Namibia a aproximativ 50 000 
de refugiați — transmite agenția 
A.D.N. Operațiunea urmează să în
ceapă la mijlocul lunii viitoare.

WINDHOEK 29 (Agerpres). — 
mai mare parte a luptătorilor 
cadrul Organizației Poporului

Cea 
din 

.. . _ din
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) au 
sosit din Namibia în Angola, în 
timele două zile. In acest timp, 
puțin 4 000 de alti luptători s-au 
stalat la baze situate la nord 
paralela 16 (la aproximativ 150 
de la granița cu Namibia) — relevă 
agenția Taniug, citind 
O.N.U. Operațiunea de 
trupelor S.W.A.P.O. s-a 
sub controlul Misiunii 
Unite de Verificare

ul- 
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surse ale 
repliere a 
desfășurat 
Națiunilor 

în Angola

WINDHOEK 29 (Agerpres). — 
Uniunea Națională a Muncitorilor 
din Namibia (N.U.N.W.) a dat pu
blicității un document in care chea
mă oamenii muncii din întreaga 
lume să sprijine cauza dreaptă a 
poporului namibian, eforturile aces
tuia de a trăi intr-o țară indepen
dentă. în document se cere ca for
țele militare din cadrul contingen
tului O.N.U. aflat în Namibia să se 
implice deplin în transpunerea in 
practică a documentelor Națiunilor 
Unite privind accesul Namibiei la 
independență.

MAREA BRITANIE

Critici la adresa politicii guvernului conservator
LONDRA S3 (Agerpres). — Con

ducătorul Partidului Laburist de o- 
pozitie, Neil Kinnock, într-o cuvîn- 
tare rostită la o conferință sindica
lă, din Țara Galilor, a arătat că cei 
10 ani de guvernare conservatoare 
au avut drept rezultat „datorii, di
viziuni și sărăcie" in Marea Britanie, 
transmite agenția China Nouă.

PARIS 29 (Agerpres). — într-o co
respondentă din Londra, ziarul fran
cez „Le Monde" informează că pro
ducția industrială a Marii Britanii 
a înregistrat un recul în luna fe
bruarie.

Totodată, rata șomajului în această 
tară a fost, la sfîrșitul lunii martie, 
de 6,7 la sută.

Creșterea prețurilor in țările Pieței comune și Japonia
BRUXELLES 29 (Agerpres). — In

dicele preturilor de consum pe an
samblul tarilor membre ale Comu
nității Economice (vest)Europene a 
crescut, in primul trimestru al a- 
cestui an. cu 1,6 la sută, informează 
statistici oficiale date publicității la 
sediul C.E.E. din Bruxelles. Im
plicit. aceasta reprezintă o creștere 
globală a inflației de cinci la sută, 
în perioada martie 1988—martie 1989, 
transmite agenția Efe.

TOKIO 29 (Agerpres). — Intr-un 
raport consacrat situației actuale a

economiei nipone. Banca Japoniei 
iși manifestă îngrijorarea fată de 
intensificarea tendințelor inflaționis
te în tară. Astfel, se arată că atît 
prețurile cu ridicata, cit și cele cu 
amănuntul vor continua să crească, 
după ce deja s-a înregistrat o ma
jorare a preturilor, determinată de 
introducerea impozitului de 3 la sută 
asupra produselor de consum și 
serviciilor. Printre măsurile propuse 
de bancă în vederea contracarării 
acestei tendințe figurează eventuali
tatea majorării taxei oficiale de 
scont.

Pentru pace, securitate 
și dezvoltare in regiunea 

Asiei si Pacificului 
încheierea conferinței interna

ționale de la New Delhi
NEW DELHI 29 (Agerpres). — In 

capitala Indiei s-au încheiat sîmbă- 
tă lucrările conferinței internaționa
le consacrate păcii, securității și dez
voltării în regiunea Asiei și Ocea
nului Pacific, la care au participat, 
timp de trei zile, reprezentanți ai 
unor organizații guvernamentale și 
parlamentare, oameni de știință, di- 
plomati din 14 țări. Au fost dezbă
tute probleme ale situației politice 
din regiune, perspectivele destinde
rii și dezarmării, amplificarea co
operării economice în Asia — Pacific 
și in lume, căile de instaurare in 
această zonă a unei păci trainice și 
a unor relații de bună vecinătate. In 
declarația adoptată la Încheierea 
conferinței este subliniată necesita
tea lichidării tuturor bazelor mili
tare străine din această parte a 
globului, a reglementării conflictelor 
regionale prin negocieri între părți
le interesate și fără amestec din a- 
fară, a transformării Oceanului In
dian într-o zonă a păcii, a creării 
unei lumi fără arme nucleare.

ORIENTUL MIJLOCIU
• ln Liban continuă înfrun
tările armate între qrupăril» 
rivale • Consultările secre

tarului General al O.N.U.

BEIRUT 29 (Agerpres). — In ciu
da apelurilor adresate de Liga Ara
bă pentru încetarea focului în Li
ban, duelurile de artilerie dintre 
grupările libaneze aflate în conflict 
continuă. Vineri seara și sîmbătă di
mineața au fost bombardate portu
rile Jounieh și Jbeil, iar în regiunea 
de munte aflată la sud-est de Beirut 
au avut loc schimburi de focuri, 
transmite agenția T.A.S.S.

Circulația intre estul și vestul Bei
rutului s-a redeschis numai printr-un 
singur punct de trecere. Beirutul de 
est rămîne în continuare sub blo
cadă.

GENEVA 29 (Agerpres). — Secre
tarul general al O.N.U., Javier Pe
rez de Cuellar, a avut la Geneva o 
intilnire cu vicepremierul și minis
trul kuweitian de externe, Șeicul 
Sabah Al Ahmed Al Jaber Al Sabah, 
președintele Comitetului „celor șase" 
al Ligii Arabe pentru reglementarea 
situației din Liban. Au fost exami
nate măsurile practice ce ar putea 
fi luate de Liga Arabă și Organiza
ția Națiunilor Unite în vederea în
cetării ostilităților din Liban. O aten 
ție deosebită a fost acordată aspec
telor legate de aplicarea necondițio
nată a hotărîrii de încetare a focu
lui în Liban, adoptată recent de Liga 
Arabă.

DAMASC 29 (Agerpres). — Pre
ședintele Siriei, Hafez Al Assad, l-a 
primit pe ministrul de externe al 
Marocului, Abdellatif Filali, aflat in 
capitala siriană. El a remis un me
saj din partea regelui Hassan al 
II-lea al Marocului șefului statului 
sirian, a anunțat postul de radio 
Damasc.

Sesiunea Comitetului 
O.N.U. pentru informații
NAȚIUNILE UNITE 29 (Agerpres). 

— La Națiunile Unite au luat sfîrșit 
lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a 
Comitetului O.N.U. pentru informa
ții. în cadrul sesiunii au fost dezbă
tute probleme ale instaurării unei 
noi ordini internaționale în dome
niul informației și îmbunătățirii flu
xului informațional in cadrul siste
mului O.N.U. Delegații și-au mani
festat dorința de a sprijini țările in 
curs de dezvoltare în crearea de in
frastructuri in vederea diseminării 
informațiilor. A fost elaborat un 
proiect de document pentru a servi 
drept bază de acord în problemele 
cheie cu care se confruntă lumea în 
domeniul informațiilor.

E DE PRESA
scurt

CONSULTĂRI SOVIETO-JAPO-
NEZE. După cum informează a- 
genția T.A.S.S., la Moscova au avut 
loc consultări sovieto-japoneze — 
la nivelul adjuncților miniștrilor de 
externe — în cadrul grupului de 
lucru pentru Tratatul de pace din
tre U.R.S.S. și Japonia. S-a proce
dat la un schimb de păreri in le
gătură cu aspectele de drept inter
național, politice, istorice și geogra
fice legate de tratatul de pace.

O DECLARAȚIE A MINISTERU
LUI AFACERILOR EXTERNE AL 
R.P.D. COREENE arată că hotă

rirea comandamentului trupelor 
S.U.A. din Japonia de a transfera 
10 avioane de recunoaștere RF-4 C 
și efective ale aviației de recunoaș
tere tactică din Okinawa in Coreea 
de Sud este o măsură care va duce 
la exacerbarea artificială a con
fruntării si tensiunii in Peninsula 
Coreeană si va ridica obstacole in 
calea dialogului Nord-Sud — trans
mite agenția A.C.T.C. S.U.A., se 
subliniază in declarație, trebuie 
să înceteze întărirea forțelor lor 
militare în Coreea de Sud și să ia 
măsuri pentru retragerea celor 
existente.

DEMONSTRAȚIE ANTINAZIS- 
TA. Locuitorii din localitatea vest- 
germană Bruchkoebel din landul 
Hessa au participat la o demon
strație împotriva intenției forma
ției neonaziste „Republicanii" de 
a crea o organizație locală în re
giunea lor. La mitingul organizat 
cu acest prilej, vorbitorii au rele
vat pericolul reprezentat de proli
ferarea neonazismului.

GUVERNUL IORDANIAN con
dus de Zaid Bin Shaker s-a întru
nit, la Amman, în prima sa ședin
ță. Au fost examinate sarcinile 
viitoare ale cabinetului în domenii 
de politică internă și externă ale 
țării.

ȘOMAJ. Uniunea federală a In
stitutelor de invățămînt superior 
din Austria a cerut guvernului să 
ia măsuri împotriva creșterii șoma
jului ln rîndurile specialiștilor cu 

diplome universitare. Intr-o confe
rință de presă care a avut loc la 
Viena, președintele acestei organi
zații a arătat că numărul absolven
ților fără un loc de muncă era, la 
sfîrșitul lunii martie, cu 3,7 la sută 
mai mare decît în aceeași perioadă 
a anului trecut. O situație alar
mantă se înregistrează in rîndul 
medicilor, unde aproximativ 4 000 
de absolvenți sint fără slujbă.

DEFICIT. Potrivit unor statistici 
date publicității la Roma. în prime
le două luni din acest an, deficitul 
cumulat al balanței comerciale a 
Italiei a fost de 6 371 miliarde lire, 
aproape dublu față de perioada co
respunzătoare a anului trecut, cind 
a fost de 3 580 miliarde lire.

SENTINȚE. La Bruxelles s-a În
cheiat procesul principalilor vino- 
vați de actele de violență petre

cute, la 29 mai 1985, pe stadionul 
belgian Heyssel, în cursul finalei 
Cupei Campionilor Europeni la 
fotbal între echipele F.C, Liverpool 
și Juventus Torino, soldate cu 
moartea a 39 de persoane. Dintre 
cei 25 de suporteri britanici ai 
echipei F.C. Liverpool acuzați că 
au participat la actele de violentă, 
tribunalul din Bruxelles a condam
nat 14 la pedepse cu închisoarea. 
De asemenea, a fost condamnat 
fostul secretar general al Uniunii 
belgiene de fotbal pentru că nu a 
luat măsurile de securitate adecvate 
pentru un asemenea meci.

TUNELUL SUB CANALUL MI- 
NECII. S-a încheiat prima etapă a 
construcției tunelului pe sub Ca
nalul Mînecii, care va lega Franța 
și Anglia. Din partea franceză au 
fost străbătuți 3 245 de metri în 
condiții dificile ale platoului con
tinental. Din partea britanică au 

fost străbătuți circa 11 kilometri. 
Se preconizează ca darea în folo
sință a primului terminal al tune
lului să aibă loc la 15 iunie 1993. 
Pină la finalizarea lucrărilor, con
structorii trebuie să mai străbată 
134 de kilometri. Străpungerea tu
nelului este prevăzută pentru fi
nele anului 1991.

IARNA ȘI-A FĂCUT DIN NOU 
APARIȚIA in unele zone ale lan
dului vest-german Bavaria. Tem
peraturile au coborit pină la zero 
grade și pe cimpuri zăpada are 
o grosime de circa zece centime
tri. In noaptea de joi spre vineri, 
temperatura a scăzut brusc, cu 
circa 20 grade Celsius. Și in unele 
zone din Austria iarna și-a făcut 
simțită iarăși prezența, ln Alpii 
austrieci s-au înregistrat ninsori 
abundente, care au perturbat se
rios traficul. Circulația pe șosele

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
este mult îngreunată de stratul de----- '
zăpadă.

CONSECINȚELE URAGANULUI I
tN BANGLADESH. Noi date sta
tistice asupra efectelor distrugă- I
toare ale puternicului uragan abă- |
tut miercurea trecută asupra re
giunilor centrale ale Bangladeshu- i
lui arată că numărul morților de
pășește cifra de 800, iar cel al ră- 1
niților atinge 10 000. Ploile deosebit . 
de abundente care cad neîncetat I
fac anevoioase acțiunile echipelor |
de intervenție. Pagubele materiale 
produse de calamitate sint estima- I
te. la peste 620 milioane de dolari. |

„VIRSTA" SOARELUI. Un astro- .
nom american, de la Universitatea 
Yale, a ajuns, prin calcule, la con- I 
cluzia că „vîrsta" Soarelui este de 
4,49 miliarde de ani, respectiv cu 
200 milioane de ani mai puțin de- I 
cît se aprecia în mod tradițional.
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