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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au participat ieri la desEbitierea Expoziției mple Momre $i de carte, 
organizată cu prilejul aniversării a 11 ife ani de la declararea Klei de 1 tei ca zi 
a solidarității internaționale a celor ce muncesc si a 59 ue ad de la marea 

demonstrație patriotică, antifascistă si antirăzboinică de la 1 Mai 1939

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu au participat, dumi
nică, la deschiderea Expoziției omagiale fotodocumentare și 
de carte, organizată in Capitală cu prilejul aniversării a 100 
de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi a solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc și a 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la 
1 Mai 1939.

triva războiului, pentru apărarea 
independenței și integrității terito
riale a tării, pentru pregătirea si 
Înfăptuirea actului istoric de ' la 
23 August .1941.

Numeroase exponate atestă cin
stirea zilei- de 1 Mai în anii luptei 
pentru cucerirea puterii politice’ si 
in prima etapă a construcției so
cialiste. Sint mărturii documentare

care . evidențiază ridicarea pe o 
treaptă superioară a unității polir 
tice. organizatorice și ideologice a 
clasei muncitoare in cadrul parti
dului revoluționar unic, instaura
rea puterii politice a celor ce mun
cesc. trecerea la noua etapă —’.re
voluția și construcția socialistă.

Clasa muncitoare, clasă conducătoare
a societății noastre, forță hotărîtoare

a dezvoltării conte
Intre noțiunile fundamentale ale 

materialismului dialectic și istoric, 
cea de clasă muncitoare ocupă un 
loc prioritar, socialismul științific 
descoperind misiunea istorică a pro
letariatului de a inlătura orinduirea 
bazată pe exploatare, de a 
cuceri puterea politică — în 
vederea socializării mijloa
celor de producție — singu
ra cale în măsură să asigu
re făurirea unei civilizații de 
tip nou, întemeiată pe valo
rile durabile ale dreptății, 
egalității, libertății.

Reunirea intr-un volum 
intitulat „Concepția tovară
șului Nicolae Ceaușescu pri
vind rolul clasei muncitoare 
in lupta pentru transformarea 
revoluționară a societății, 
pentru construirea socialis
mului", recent apărut în E- 
ditura Politică, a unor texte 
reprezentative din gîndirea 
secretarului general al parti
dului se constituie intr-un 
adevărat eveniment editorial, 
bogat în semnificații de cea 
mai mare importanță. Citito
rul are astfel posibilitatea să 
cunoască concepția secreta
rului general al partidului 
despre rolul și răspunderile 
clasei muncitoare în orin
duirea socialistă, în societa
tea contemporană în general, 
concepție care, sintetizînd o 
serie de procese și transfor
mări înnoitoare petrecute în 
sinul acestei clase, îmbogă
țește în mod creator patri
moniul gindirii revoluționa
re cu noi aprecieri și teze 
despre acest concept-cheie al 
socialismului științific. In
tr-o epocă în care nu lipsesc 
interpretări deformante des
pre clasa muncitoare, con- 
testîndu-i-se rolul de pro
motor pe scena istoriei, în- 
tr-o perioadă în care nu 
puțini autori vorbesc de „diminua
rea" pînă la dispariție a acestui rol, 
intr-un moment in care misiunea is
torică a clasei muncitoare este direct 
sau numai implicit pusă sub semnul 
întrebării, președintele României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
efectuează, in lumina și din per
spectiva principiilor teoriei revolu
ționare, o strălucită sinteză a răs

porane
punderilor ce revin astăzi clasei 
muncitoare, proiectează o lumină 
optimistă, profund întemeiată, cu 
privire la capacitatea acestei clase 
de a înfăptui idealurile de dreptate 
ale celor mulți, de a asigura progre
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sul susțiftut al societății contempo
rane, de a orienta evoluția acesteia 
in lumina unor valori și opțiuni 
umaniste, de amplă deschidere so
cială.

Apariția lucrării în aceste momen
te cînd partidul și poporul aniver
sează împlinirea a 50 de ani de la 
marea demonstrație patriotică, an
tifascistă și antirăzboinică de la 1

Mai 1939 șl a 100 de ani de 
la declararea zilei de 1 Mai ca 
zi a solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, cind întrea
ga națiune trăiește momente de 
puternică însuflețire generate de 

achitarea in întregime a 
datoriei externe — măreață 
victorie politică și economică 
— șe constituie intr-un ales 
elogiu adus clasei munci
toare, luptei sale necurmate 
pentru apărarea indepen
denței și libertății patriei, e- 
fortului eroic depus pentru 
dezvoltarea socialistă a 
României, pentru izbînda 
deplină a idealurilor de 
dreptate, egalitate, liber
tate și bunăstare.

în economia volumului, o 
parte însemnată este consa
crată înfățișării istoriei glo
rioase a clasei muncitoare, a 
luptei sale eroice împotriva 
nedreptății și asupririi.

înfățișînd asemenea mo
mente de nepieritor eroism, 
de puternică abnegație, de 
dăruire revoluționară, volu
mul pune cu putere în lu
mină ideea că încă de la a- 
pariția sa pe arena vieții so- 
cial-politice, la mijlocul vea
cului trecut și, apoi. în toa
te momentele decisive ala 
istoriei noastre naționale, în 
marile bătălii sociale împo
triva exploatării și asupri
rii, în lupta antifascistă, 
culminind cu revoluția de 
eliberare socială și națio
nală de la 23 August 1944, în 
înfăptuirea revoluției și con
strucției socialiste, clasa 
muncitoare s-a afirmat drept 
clasa socială cea mai avan
sată, exponenta și. apărătoa
rea intereselor vitale ale 
întregului popor, capabilă să 
unească în jurul său ma
sele cele mai largi, să le 

conducă la împlinirea aspirațiilor lor 
politice și sociale.

„Clasa muncitoare — se arată în 
lucrare — in trecut asuprită și ex
ploatată, lipsită de drepturi politice, 
a devenit stăpină asupra mijloacelor 
de producție, asupra roadelor mun
cii sale, îndeplinește cu succes rolul

(Continuare în pag. a IV-a)

2 MAI-ZIUA TINERETULUI 
roMȘU NICOLAE CEAIIȘESCV 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România

Mult iubite și stimate
tovarășe Nicolae Ceaușescu,

In aceste momente de înaltă efervescență politică și 
puternică emulație creatoare prilejuite de sărbătoarea 
muncii și Ziua tineretului din Republica Socialistă 
România, tînăra generație a patriei, într-o deplină 
unitate de gind și faptă, dă glas celor mai alese sen
timente de nețărmurită dragoste, profundă stimă și. 
prețuire pe care le nutresc față de dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
strălucit conducător al națiunii noastre pe drumul 
luminos al socialismului și comunismului, simbol su
prem de muncă și viață revoluționară, creatorul vi
zionar al întregii politici interne și externe a parti
dului și statului nostru, promotor neobosit al cauzei 
păcii, înțelegerii și colaborării între popoare.

Cu cele mai profunde sentimente, toți tinerii patriei 
își exprimă, și cu acest minunat prilej, recunoștința 
fierbinte față de eroica și îndelungata dumneavoastră

activitate revoluționară pusă cu dragoste și devota- 
ment în slujba marilor idealuri ale clasei muncitoare, 
ale întregului nostru popor, a progresului și dez
voltării multilaterale a României, pentru prosperitatea 
și fericirea națiunii noastre socialiste, pentru triumful 
cauzei socialismului și păcii in lume.
. Acum, cind întreaga noastră națiune aniversează 
împlinirea a 50 de ani de la marea demonstrație pa
triotică, antifascistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 
în organizarea și desfășurarea căreia dumneavoastră 
ați avut un rol determinant, tinăra generație a patriei 
omagiază cu adînc respect și nemărginită stimă cu
tezanța și abnegația dedicate mobilizării clasei mun
citoare, tineretului, la acțiunea fermă împotriva ex
ploatării sociale, a fascismului, neinfricarea și demni
tatea de care ați dat dovadă în anii ilegalității, pil
duitorul exemplu de curaj și dirzenie, de sacrificiu și 
eroism pe care l-ați constituit pentru întreaga noastră 
mișcare comunistă, revoluționară.
(Continuare în pag. a IV-a)

COMITETUL CENTRAL AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST

La festivitate au luat parte membri 
Si membri supleant! ai Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai Comitetului Central al 
partidului, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului. conducători ai unor insti
tuții centrale, organizații de masă 
și obștești, reprezentanți ai vieții 
noastre științifice, și culturale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost in- 
timpinati. la sosire, cu cele mai 
calde sentimente de stimă și pre
țuire de numeroși oameni ai mun
cii bucure'șteni. care au aclamat în
delung pentru partid și secretarul 
său general.

Grupuri de pionieri și șoimi ai pa
triei, de tineri si tinere au oferit 
buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au fost in
vitați să viziteze expoziția omagială, 
care, prin emoționante mărturii do
cumentare. evocă manifestările mun
citorești prilejuite de sărbătorirea 
în tara noastră a zilei de 1 Mai. ce 
au jalonat, în fapt, istoria bogată 
și eroică a clasei muncitoare, drumul 
străbătut de la începuturile organi
zării sale pînă la victoria revolu
ției socialiste si edificarea noii o- 
rinduiri.

Prezentînd retrospectiv aceste me
morabile evenimente, expoziția oma
giază pilduițoarea viata si activita
te ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
reliefind un mare destin de mi
litant revoluționar patriot, legat ne
mijlocit de momente istorice ale 
luptei poporului român, sub condu
cerea gloriosului nostru partid co
munist. pentru înfăptuirea aspira
țiilor s-jpreme de libertate, inde
pendentă și unitate națională, pen
tru socialism.

La intrarea în expoziție. între 
datele ce marchează cele două eveni
mente aniversare, se află portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în
cadrat de drapele roșii și tri
colore.

Prima parte a expoziției ilustrea
ză consacrarea istorică, in urmă cu 
un secol. - a zilei de 1 Mai ca zi 
a solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, care a devenit, de-a 
lungul anilor, un simbol al uriașei 
energii revoluționare a clasei mun
citoare. al hotăririi sale de a lichida 
exploatarea și asuprirea omului de 
către om. de a clădi o societate 
nouă, a egalității si dreptății so
ciale, a bunăstării și fericirii oame
nilor muncii, de a asigura o lume 
mai dreaptă și mai bună, fără arme 
și fără războaie, o lume a păcii și 
frăției.

în acest cadru este înfățișată 
întîia sărbătorire a zilei de 1 Mai 
in România. în 1890. Sînt redate di
mensiunile noi dobîndite. in dece
niile următoare, de marcarea aces
tei zile sub steagul Partidului Co
munist Român, care a imprimat ma
nifestărilor de la 1 Mai un înalt 
spirit revoluționar, transformîndu-le 
în puternice acțiuni de apărare a 
intereselor fundamentale ale clasei 
muncitoare, ale întregului popor 
român.

Impresionante mărturii documenta
re — fotografii și grafică militantă, 
afișe, extrase din presa vremii — 
consemnează pe un spațiu larg ma
rea demonstrație . patriotică, anti
fascistă și antirăzboinică de la 
1 Mai 1939. In organizarea și des
fășurarea căreia o contribuție de
terminantă au avut tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu. această manifestație avînd 
un larg ecou în conștiința poporului 
român și pe plan international.

Expoziția oglindește sărbătorirea 
zilei de 1 Mai în perioada 1940—1944 
în condițiile luptei ilegale a Parti
dului Comunist Român pentru or
ganizarea mișcării de rezistentă an
tifascistă, pentru realizarea Frontu
lui Unic Muncitoresc, pentru unirea 
tuturor forțelor democratice împo

(Continuare în pag. a V-a)

SUB SEMNUL MUNCII 
ȘI AL

înălțate in decorul multicolor al primăverii 
care inveșmintează țara, stindardele Intiiu- 
lui de Mai vestesc ca în fiecare an, în gra
iul lor simbolic, Ziua solidarității și a frăției 
muncitorilor de pretutindeni. Pe întreaga 
planetă, omenirea muncitoare celebrează 
Munca, Lupta, Unitatea. Anul acesta, stin
dardele purpurii evocă, în țara noastră, a- 
niversarea a două marcante momen
te istorice : 50 de ani de la grandioasa 
demonstrație de la 1 Mai 1939, în organi
zarea căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au avut o contri
buție determinantă, și 100 de ani de la 
proclamarea zilei de 1 Mai ca zi a solidari
tății internaționale a celor ce muncesc.

La Adunarea festivă consacrată zilei de 
1 Mai. desfășurată într-o atmosferă de pu
ternic entuziasm și trainică unitate în jurul 
partidului, al secretarului său general, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, răspunzind 
vibrantelor manifestări de dragoste și atașa
ment, a spus : „TRĂIASCĂ EROICUL NOS
TRU PARTID COMUNIST IN DEPLINA UNI
TATE CU ÎNTREGUL POPOR, PENTRU VIC
TORIA SOCIALISMULUI Șl COMUNISMULUI, 
PENTRU INDEPENDENȚA Șl SUVERANITATEA 
ROMÂNIEI I". Cuvinte care dau expreșje 
sentimentelor profunde ale întregului popor 
român, hotăririi saie ferme de a înfăptui 
exemplar politica partidului, mărețele pro
grame de dezvoltare economico-socială a 
patriei.

înscrisă cu litere de aur în istoria con
temporană a României, marea demonstrație 
patriotică, antifascistă și antirăzboinică de la
(Continuare în pag. a IV-a)
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Omagiu fierbinte eroicei activități revoluționare a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, strălucit exemplu de luptă 

și muncă pentru socialism, independența și înflorirea patriei
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In telegramele adresate tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către participanții la adunările festive consa
crate zilei de 1 Mai - Ziua celor ce muncesc aniversării a 50 de 
ani de la marea demonstrație patriotică, antifascistă și antirăzboinică 
de la 1 Mai 1939, precum și a 100 de ani de la declararea zilei de 
1 Mai ca zi a solidarității internaționale a oamenilor muncii, ca 
și in telegramele adresate de către organizații de masă și obștești, 
ministere, alte instituții centrale, colective de oameni ai muncii se 
dă glas adeziunii unanime a comuniștilor, a tuturor oamenilor mun
cii, a întregului popor față de politica internă și externă a partidu
lui și statului, se reafirmă sentimentele de profundă mîndrie pentru 
mărețele victorii obținute in anii de ■ lumină ai „Epocii 
Nicolae Ceaușescu", se exprimă hotărirea de a munci in spirit re
voluționar pentru continua înaintare a României pe noi culmi de 
progres și civilizație. Telegramele se constituie într-o nouă și pu
ternică mărturie a respectului, a înflăcăratelor sentimente de 
stimă și prețuire pe care poporul român le nutrește pentru 
conducătorul iubit ol partidului și al țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru eroica sa activitate desfășurată de aproa
pe șase decenii în apărarea intereselor fundamentale ale poporului 
român, pentru dreptate, libertate, pentru triumful socialismului și co
munismului pe pămîntul României, al cauzei păcii și colaborării in
ternaționale. Este adus un cald omagiu tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru contribuția deosebită la elaborarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului nostru, la dezvoltarea științei, învățămintului și cul
turii, la creșterea prestigiului României în lume.

Tn telegramele adresate de parti- 
cipantii la ADUNĂRILE FESTIVE 
CONSACRATE ZILEI DE 1 MAI ÎN 
TOATE MUNICIPIILE REȘEDINȚA 
DE JUDEȚ — adunări la care au luat 
parte un mare număr de oameni ai 
muncii din întreprinderi si instituții, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid si de stat, ai organizațiilor de 
masă si obștești — se reafirmă în
crederea in viitorul luminos al 
patriei, o dată cu angajamen
tul ferm de a acționa cu hotărire 
si răspundere pentru îndeplinirea in 
cele mai bune condiții, la un inalt 
nivel de calitate și eficiență a pla
nurilor si programelor de dezvoltare 
economică și socială a patriei.

Telegramele dau glas recunoștinței 
nețărmurite fată 'de strălucita acti
vitate revoluționară pe care, cu ero
ism. cu profundă si fierbinte dra
goste de țară. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu o desfășoară incă 
din anii tinereții, .consacrindu-si 
viata luptei de eliberare socială si 
națională, luptei pentru edificarea 
noii orinduiri. pe pămîntul României, 
pentru triumful cauzei păcii si cola
borării internaționale.

Participanții la adunări își ex
primă. de aserpenoa, profunda stimă, 
ți gratitudîftw față -de prorligtoasn 
activitate revoluționară a tovarășei 
Elena Ceaușescu,' aduc fin fierbinte 
omagiu contribuției sale deosebite la 
elaborarea și transpunerea în viață 
a politicii partidului și statului nos
tru. la înflorirea științei, învățămîn- 
tul-ui și culturii, la creșterea necon
tenită a prestigiului României în 
lume.

Cu mîndrie Si recunoștință, parti
cipants la adunări — se arată in 
telegrame — omagiază acum, la îm
plinirea a 50 de ani de la marea 
manifestație patriotică, antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 
pagină memorabilă a istoriei națio
nale. contribuția determinantă pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu au adus-o la 
organizarea si desfășurarea acestui 
act de voință națională — una dintre 
cele mai importante acțiuni antifas
ciste din Europa acelor ani.

Reafirmindu-și puternica angajare 
revoluționară si mîndria patriotică 
de a fi contemporani cu cea mai 
glorioasă operă constructivă din mi
lenara istorie a patriei, participanții 
la adunări au relevat. în fiecare ju
deț. creșterea impresionantă a zestrei 
industriale, sporirea producției agri
cole. dezvoltarea urbanistică si edili
tară fără precedent. Ei au subliniat 
că anii luminoși ai ..Epocii 
Nicolae Ceaușescu" reprezintă, pen
tru toate zonele tării, anii unei în
floriri de dimensiuni istorice, peri
oada celor mai insemnate biruințe 
pe calea progresului si civilizației. 
Succesele obținute in creșterea bună
stării materiale au fost insotite de 
un puternic avînt al științei, culturii 
și învățămintului, de o afirmare tot 
mai puternică in viață a normelor 
eticii și echității socialiste.

In timp ce lumea contemporană 
este străbătută de uriașe frămintări 
și crize economice — se arată in te
legrame — poporul nostru înfăp
tuiește cu succes programele de dez
voltare economico-socială. asigurînd 
premise mereu mai trainice viitoru
lui tot mai luminos și prosper al na
țiunii! Rambursarea integrală a . da
toriei externe reprezintă o nouă 
realizare istorică a poporului român, 
o expresie a forței și dinamismului 
economiei noastre socialiste — 
România dobindindu-și pe deplin in
dependenta politică și economică.

însuflețiți de aceste mărețe reali
zări, participanții la adunări dau glas 
hotăririi de a acționa in strinsă uni
tate de gind. voință și faptă în jurul 
gloriosului nostru partid, al secreta
rului său general, intîmpinînd 
cu noi și însemnate realizări cea 
de-a 45-a aniversare a revoluției 
de eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă. Con
gresul al XIV-lea al partidului.

Conștienți că împlinirea aspirați
ilor cutezătoare ale poporului, înfăp
tuirea visului de aur al omenirii, 
comunismul, Sint indisolubil legate 
de asigurarea și menținerea păcii pe 
Pămînt, participanții la adunări 
aduc un fierbinte omagiu se
cretarului general al partidului, 
președintele Republicii, tovarășul 
Nicola? Ceaușescu. exprimîndu-și 
sentimentele de aleasă cinstire si 
'nețărmurită prețuire față de prodi
gioasa sa activitate internațională, 
desfășurată cu înțelepciune, cutezan
ță și profund umanism pentru 

făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte, fără arme și fără războaie.

Comuniștii, oamenii muncii, toți 
cetățenii patriei — se arată în tele
gramele participanților la adunările 
festive consacrate zilei de 1 Mai 
în municipiile reședință de ju
deț — adresează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceausescu cele mai călduroase urări 
de sănătate și viață îndelungată, de 
noi și mărețe împliniri in munca și 
lupta neobosită consacrate înfloririi 
multilaterale a scumpei noastre 
patrii, Republica Socialistă România, 
cu certitudinea că prezentul măreț 
pe care il trăim va sta la temelia 
viitorului de aur.

în telegramele CONSILIULUI 
CENTRAL AL UNIUNII GENERA
LE A SINDICATELOR, COMISIEI 
CENTRALE DE REVIZIE A PARTI
DULUI COMUNIST ROMAN, COMI
TETULUI CENTRAL AL UNIUNII 
TINERETULUI COMUNIST, CONSI
LIULUI NAȚIONAL AL FEMEI
LOR. CONSILIULUI UNIUNII ASO
CIAȚIILOR STUDENȚILOR COMU
NIȘTI DIN ROMANIA, CONSILIU
LUI NAȚIONAL AL ORGANIZA
ȚIEI PIONIERILOR, CONSILIU
LUI NAȚIONAL PENTRU EDU
CAȚIE FIZICA SI SPORT. CONSI
LIULUI NAȚIONAL AL SOCIETĂ
ȚII DE CRUCE ROȘIE. ALE ALTOR 
ORGANIZAȚII DE MASĂ ȘI OB
ȘTEȘTI se relevă că sărbătorirea 
în acest an a zilei de 1 Mai, sub 
semnul aniversării a 50 de ani 
de la marea demonstrație patriotică, 
antifascistă și antirăzboinică de la 1 
Mai 1939, din București, le oferă pri
lejul de a adresa, in numele milioa
nelor lor de membri, intr-o deplină 
unitate de gind și simțire, vibrantul 
omagiu, cele mai alese sentimente de 
nețărmurită dragoste. înaltă stimă și 
recunoștință pentru eroica activitate 
revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, președintele Re
publicii, pusă cu strălucire în slujba 
progresului și prosperității patriei 
și poporului român, a independenței 
și suveranității țârii, a păcii și co
laborării în lume.

Neobosita luptă revoluționară a 
dumneavoastră, mult iubite și stima
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, des
fășurată în rindurile partidului 
nostru comunist timp de aproape 
șase decenii, fiind în permanen
tă în focul celor mai. aprige bă
tălii pentru dreptate socială și na
țională — se arată in telegrame — 
constituie pentru toți fiii și fiicele 
patriei noastre un strălucit exemplu 
de înaltă dăruire patriotică și con
secvență revoluționară pentru idea
lurile clasei muncitoare, ale între
gului popor român. Memorabila 
demonstrație antifascistă și anti
războinică de la 1 Mai 1939, în or
ganizarea căreia dumneavoastră, 
mult stimate și iubite tovarășe se
cretar general al partidului si mult 
stimată tovarășă Elena Ceaușescu, ați 
avut un rol determinant, reprezintă 
o elocventă expresie a capacităților 
dumneavoastră de străluciți militanți 
comuniști care și-au pus mai presus 
de orice interesele fundamentale 
ale celor ce muncesc, binele si feri
cirea poporului român, asigurarea 
păcii pe planeta noastră.

Cu inimile pline de recunoștință, 
aducem vibrantul nostru omagiu 
gindirii dumneavoastră vizionare, 
profund științifice, de largă cuprin
dere, în care concepeti construirea 
socialismului în România cu poporul, 
pentru popor. Dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, vă datorăm elabo
rarea strategiei de dezvoltare econo- 
mico-socialâ a patriei, stabilirea ce
lor mai bune căi în soluționarea 
complexelor probleme ale fiecărei 
etape a construcției Socialiste, ale 
trecerii cu succes a României în sta
diul da tară socialistă mediu dezvol
tata.

Rambursarea de către țara noas
tră a datoriei externe dovedeș
te justețea politicii partidului și 
statului nostru, resursele inepui
zabile ale orînduiril socialiste, 
forța șl vitalitatea economiei ro
mânești. capacitatea creatoare a po
porului liber pe destinele sale, des- 
chizînd minunate perspective acce
lerării procesului revoluției și con
strucției socialiste din tara noastră.

In această zi de luminoasă sărbă
torire a muncii — se menționează in 
telegrame — ne exprimăm profunda 
recunoștință pentru principialitatea și 
consecventa cu care acționați pentru 
perfecționarea continuă a atotcuprin

• Emoționante mărturii ale înflăcăratelor senti
mente de iubire și stimă pentru ilustrul condu
cător al poporului român, eminent ginditor și om 
politic al lumii contemporane

• Hotărire neclintită de a acționa in strrnsă 
unitate, cu spirit revoluționar pentru dezvoltarea 
multilaterală, pentru gloria și măreția României 
socialiste

zătorului edificiu al autoconducerii 
muncitorești revoluționare, cadru larg 
democratic, unic în felul său. de par
ticipare directă, nemijlocită, in con
dițiile deplinei egalități, a clasei 
muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii la conducerea activității eco
nomice și sociale, la valorificarea 
mai bună a energiilor creatoare, a 
bogatei, experiențe a celor ce muncesc 
in înălțarea pe noi culmi de progres 
și civilizație a scumpei noastre patrii.

în telegrame se dă expresie hotă- 
rîrii organizațiilor de masă și ob
ștești din țara noastră de a intensi
fica preocupările pentru ridicarea 
pregătirii tehnico-profesionale a în
tregului personal muncitor la nivelul 
cerințelor și exigențelor revoluției 
tehnico-științifice și ale noii revolu
ții' agrare, pentru întărirea ordinii, 
disciplinei și răspunderii în muncă, 
pentru dezvoltarea conștiinței revolu
ționare a oamenilor muncii și afir
marea prin fapte a statutului lor de 
proprietari, producători și beneficiari 
ai avuției naționale in aplicarea fer
mă a mecanismului economtco-finân- 
ciar, a principiilor autogestiunii. și 
autofinanțării, pentru mai buna gos
podărire a părții din aVuția naționa
lă încredințate de societate spre ad
ministrare fiecărui colectiv muncito
resc. pentru dezvoltarea și întărirea 
proprietății socialiste, temelia crește
rii necontenite a nivelului de viață 
material și spiritual al întregii na
țiuni.

Totodată. în telegrame se a- 
rată că se va face totul pen
tru mobilizarea largă a energii
lor și forțelor fiecărei organi
zații de masă și obștești, ele anga- 
jîndu-se să acționeze in suirit re
voluționar. neprecupetind nici un 
efort pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ce le revin si a 
intîmpina cu noi si strălucite fapte 
de muncă — expresie a profundei 
iubiri de tară a tuturor oamenilor 
muncii — marile evenimente ale 
anului, a 45-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială și na
țională. antifascistă si antiimperia- . 
listă și oel de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

în telegramele trimise de MINIS
TERUL INDUSTRIEI CHIMICE ȘI 
PETROCHIMICE, MINISTERUL 
ENERGIEI ELECTRICE, MINIS
TERUL INDUSTRIEI METALUR
GICE, MINISTERUL INDUS
TRIEI CONSTRUCȚIILOR DE
MAȘINI, MINISTERUL MINE
LOR, MINISTERUL PETROLU
LUI, MINISTERUL TRANSPOR
TURILOR SI TELECOMUNICAȚI
ILOR. MINISTERUL INDUSTRIEI 
UȘOARE. MINISTERUL COMER
ȚULUI INTERIOR. DE ALTE MI
NISTERE SI INSTITUȚII CENTRA
LE DE STAT se relevă că aniversa
rea a1 50 de ani de la marea de
monstrație patriotică, antifascistă si 
antirăzboinică de la 1 Mai 1939 con
stituie un fericit prilej de a exprima 
adinca recunoștință față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu pentru faptul că s-au 
aflat, în ceasurile hotărîtoare ale 
destinului patriei. în fruntea luptei 
revoluționare a poporului pentru li
bertate, independența și suveranita
tea României, pentru progres și ci
vilizație.

Gîndurile și prețuirea noastră 
nemărginită — se subliniază în te
legrame — se îndreaptă în aceste 
momente, din nou. spre dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al partidului, președintele Republicii, 
marele Erou intre eroii neamului, 
înflăcărat patriot revoluționar, sub a 
cărui înțeleaptă conducere, in peri
oada inaugurată de Congresul al 
IX-lea, Congresul mărilor înnoiri 
revoluționare, in patria noastră s-a 
realizat o operă constructivă de o 
amploare și cutezanță cum nu 
a cunoscut niciodată istoria mile
nară a tării, constituindu-se înțr-o 
epocă de vaste prefaceri si perfec
ționări țn toate domeniile vieții eco- 
nomico-sociale.

în telegrame se subliniază in mod 
deosebit că excepționalele împliniri 
materiale si spirituale din această 
înfloritoare perioadă, puternic con
solidate de plata integrală a datoriei 
externe a tării — remarcabilă reali
zare ce reprezintă o nouă si conclu
dentă mărturie a vitalității econo
miei noastre naționale, a justeței 

politicii Partidului Comunist Român 
— deschid noi si minunate perspec
tive de progres și civilizație.

Se relevă, de asemenea, că 
puternic însuflețiți ■ de indicațiile 
și indemnurile secretarului gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii 
se angajează să acționeze cu toate 
forțele pentru a intîmpina aniversa
rea a 45 de ani de la revoluția de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă și 
Congresul al XIV-lea al partidului 
cu noi și importante succese și adre
sează din adîncul inimilor urarea 
de viață îndelungată, multă sănătate 
și putere de muncă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu pentru a conduce pe mai 
departe, cu aceeași strălucire, parti
dul și poporul, spre noi și tot mai 
însemnate victorii, spre înflorirea 
necontenită a patriei, spre binele și 
prosperitatea întregii națiuni.

Telegramele trimise de COMITE
TUL DE STAT AL PLANIFICĂRII, 
MINISTERUL AFACERILOR EX
TERNE, MINISTERUL FINANȚE
LOR. MINISTERUL COMERȚULUI 
EXTERIOR sț COOPERĂRII ECO
NOMICE INTERNAȚIONALE, MI-
NISTERUL APROVIZIONĂRII TEH- 
NICO-MATERIALE ȘI CONTRO
LULUI GOSPODĂRIRII FONDU
RILOR FIXE. BANCA NAȚIO
NALA, BANCA DE INVESTI
ȚII, DIRECȚIA CENTRALĂ DE 
STATISTICA, MINISTERUL TU
RISMULUI ȘI ALTE MINISTERE 
ȘI ORGANISME CENTRALE. ex- 
primind simțămintele tuturor oa
menilor muncii din respectivele do
menii de activitate, adresează tova
rășului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu. in ceas jubiliar, 
fierbinți si vibrante urări.

La această mare sărbătoare a oa
menilor muncii — se spune în tele
grame — care in acest an marchează 
și împlinirea a cinci decenii de la 
demonstrația patriotică, antifascistă 
și antirăzboitîțcă organizată la 1 Mai 
1939. vă aducem un fierbinte omagiu 
și vă adresăm cele mai bune tțrări 
de fericire, sănătate deplină, noi și 
tot mai mari impliniri in strălucita 
dumneavoastră activitate, pentru a 
conduce națiunea noastră spre cele 
mai înalte culmi de progres si civi
lizație. pe calea înfăptuirii măreței 
opere de edificare a socialismului si 
comunismului pe pămîntul României.

Semnatarii telegramelor omagiază 
fierbinte personalitatea tbvarășei 
Elena Ceaușescu. eminent om politic, 
savant de largă recunoaștere inter
națională.

Se afirmă, de asemenea, că datori
tă uriașelor succese dobindite pe 
plan intern de poporul nostru, pre
cum și în politica externă promovată 
de România, țara, noastră se bucură 
astăzi de un binemeritat prestigiu. 
De la România de altădată, aservită 
economic și dominată politic de dife
rite mari puteri, izolată și puțin cu
noscută în lume, s-a ajuns la Repu
blica Socialistă România de azi, 
suverană, liberă, independentă și în
floritoare și cu o contribuție impor
tantă la rezolvarea marilor proble
me ale contemporaneității.

însuflețiți de strălucitul și eroicul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
pentru binele și prosperitatea po
porului. vă încredințăm și cu acest 
prilej că vom munci cu pasiune și 
responsabilitate comunistă pentru a 
ne aduce întreaga contribuție. îm
preună cu întregul nostru popor, la 
înfăptuirea mărețelor programe de 
dezvoltare multilaterală a patriei, 
pentru a întimpina cu noi realizări 
evenimentele sărbătorești din acest 
an — împlinirea a 45 de ani de la 
revoluția de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperialis
tă și Congresul al XIV-lea al glorio
sului nostru partid comunist — se 
spune in telegrame.

în telegramele COMITETULUI 
NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE, CONSILIULUI CUL
TURII ȘI EDUCAȚIEI SOCIALIS
TE, MINISTERULUI EDUCAȚIEI 
ȘI ÎNVĂȚĂMINTULUI. MINISTE
RULUI JUSTIȚIEI. MINISTERULUI 
SĂNĂTĂȚII, ACADEMIEI RE
PUBLICII SOCIALISTE ROMÂ
NIA, ACADEMIEI DE STUDII 
SOCIAL-POLITICE DE PE LIN
GĂ C.C. AL P.C.R., INSTITUTULUI 
DE STUDII ISTORICE ȘI SOCIAL- 
POLITICE DE PE LINGĂ C.C. AL 
P.C.R., altor instituții și organizații 
din domeniul activității științifice, de 

invățămint și cultură se arată că 
aniversarea a 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, antifascistă 
și antirăzboinică din 1 Mai 1939, in 
organizarea căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut un rol determi
nant, precum și a 100 de ani de la 
declararea zilei de 1 Mai ca zi in
ternațională a celor ce muncesc, o- 
fepă un nou și fericit prilej 
pentru a omagia pe tovarășul 
Nicolae Ceausescu, marele Erou între 
eroii neamului. înflăcărat patriot 
revoluționar, eminent gînditor și om 
politic al lumii contemporane^ care 
cu nesecată forță revoluționară, cu
tezanță și clarviziune conduce na
țiunea noastră socialistă spre viito
rul de aur — societatea comunistă.

în telegrame se aduce un 
respectuos omagiu tovarășei acade
mician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant revoluționar de 
frunte al partidului și statului, 
prestigios savant, de largă recu
noaștere și prețuire internațională, 
pentru meritele SȘle excepționale în 
luptă pentru victoria socialismului 
în patria . noastră, pentru contribuția 
dp cpa- mai mare însemnătate pe 

teâreo aduce la înflorirea și creș
terea prestigiului științei. învăță- 
mintului și culturii românești.

în telegrame se arată că expe
riența revoluționară dobindită in 
dîrzele lupte politice, alesele cali
tăți organizatorice si remarcabila 
capacitate de mobilizare a maselor 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
s-au afirmat cu deosebită putere în 
condițiile pregătirii și desfășurării 
revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă, și antiimpe
rialistă din august 1944, in marile 
bătălii pentru instaurarea și conso
lidarea puterii clasei muncitoare in 
alianță cu țărănimea și intelectua
litatea, in organizarea societății ro
mânești pe baze noi, socialiste.

Viata, realitățile — se arată în 
telegrame — confirmă cu strălu
cire marele adevăr că anii care 
au trecut de la Congresul al IX-lea 
al partidului, cînd. prin Voința 
unanimă a comuniștilor, a în
tregului popor, dumneavoastră ați 
fost ales in fruntea partidului și a 
țării, s-au constituit într-o epocă de 
împliniri fără precedent in istoria 
patriei, epocă pe care întregul po
por o numește, cu îndreptățită mîn
drie patriotică, cu profundă dra
goste și recunoștință, „Epoca 
Nicolae Ceaușescu".

în acest sfert de secol al con
strucției societății socialiste — se re
levă in telegrame — s-au asigurat 
dezvoltarea puternică a forțelor de 
producție, accentuarea ritmului de 
industrializare socialistă, moderni
zarea economiei și a structurilor e- 
conomice, înflorirea științei. învăță- 
mintului, culturii, o atenție deosebi
tă fiind acordată apărării sănătății 
si vigorii națiunii, aplicării neabă
tute a legilor tării. Sub imboldul 
laborioasei activități teoretice și prac
tice desfășurate de dumneavoastră. 
Partidul Comunist Român a promo
vat în mod constant o strategie ști
ințifică. revoluționară, de dezvolta
re armonioasă și echilibrată a tutu
ror zonelor tării, de înflorire 
multilaterală a patriei.

Dind glas sentimentelor de cea mai 
aleasă prețuire si profundă recunoș
tință fată de lupta eroică, consecventă 
a tovarășului Nicolae Ceausescu, in 
telegrame se arată : Ne îndeplinim 
o datorie de conștiință din a sublinia, 
si cu acest prilej, că prin suflul nou 
pe care 1-ati imprimat, după Con
gresul al IX-lea. prin monumentala 
dumneavoastră operă teoretică si ac
tivitate revoluționară, profund crea
toare. ati adus si aduceți o uriașă 
contribuție la dezvoltarea gindirii și 
practicii sociale, la îmbogățirea fon
dului de aur al socialismului știin
țific. a teoriei revoluționare despre 
lume și viață, la afirmarea tot mai 
puternică a rolului conducător al 
Partidului Comunist Român de au
tentic centru vital al națiunii.

Telegramele trimise de MINISTE
RUL AGRICULTURII. UNIUNEA 
NAȚIONALĂ A COOPERATIVELOR 
AGRICOLE DE PRODUCȚIE, 
BANCA PENTRU AGRICULTURA 
SI INDUSTRIE ALIMENTARA, 
COMITETUL PENTRU PROBLE
MELE CONSILIILOR POPULARE, 
de alte instituții centrale și or
ganizații a căror activitate este le
gată de agricultură, de cooperația de 

producție dau glas sentimentelor ds 
care sint acum animați oamenii mun
cii de pe ogoare, angajați in înfăp
tuirea noii revoluții agrare.

Aniversarea, in acest an. a o ju
mătate de secol de la marea de
monstrație patriotică, antifascistă și 
antirăzboinică de la 1 Mai 1939 — 
act revoluționar în organizarea si 
conducerea căruia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut rolul determinant, 
le oferă semnatarilor acestor tele
grame prilejul de a da. încă o dată, 
o înaltă apreciere deosebitelor 
înSusiri de înflăcărat patriot si 
dirz revoluționar ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. probate din anii 
cei mai tineri si puse cu strălucire 
în lumină in epoca de glorie oe care 
România a străbătut-o de cind. prin 
voința întregului partid, a întregii 
noastre națiuni, se află in fruntea 
partidului și a tării. Făcîndu-se 
ecoul sentimentelor tuturor oameni
lor muncii din agricultură, telegra
mele evocă faptele de muncă prin 
care lucrătorii ogoarelor exprimă 
atașamentul fată de prodigioasa ac
tivitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Vă adresăm cele 
mai vii mulțumiri — se spune in 
telegrame — pentru contribuția ho- 
tăritoare si sprijinul permanent ne 
care ii acordați agriculturii, inclusiv 
prin recentele măsuri adoptate, la 
propunerea dumneavoastră, privind 
creșterea cantităților de produse 
pentru retribuirea in natură a mem
brilor cooperatori si anularea dato
riilor cooperativelor agricole in va
loare de 117 miliarde lei, măsuri ce 
au în vedere dezvoltarea și moder
nizarea continuă a acestei ramuri de 
bază a economiei noastre naționale.

Semnatarii telegramelor subliniază, 
de asemenea, că toate aceste măsuri 
se realizează in condițiile cind. spre 
bucuria și satisfacția Întregii noastre 
națiuni, datorită muncii eroice a 
poporului nostru, s-a asigurat li
chidarea totală a datoriilor ex
terne, in condițiile asigurării creș
terii ritmului de dezvoltare eco
nomico-socială, a retribuției tu
turor categoriilor oamenilor muncii, 
constantei preturilor si menținerii 
unui echilibru financiar sănătos.

Hotăriti să traducă exemplar în 
viată sarcinile stabilite agriculturii 
de Congresul al XIII-lea și Confe
rința Națională ale partidului, țără
nimea cooperatistă, lucrătorii între
prinderilor agricole de stat, ai sta
țiunilor de mecanizare a agriculturii, 
cei din domeniul cercetării agricole, 
al irigațiilor, toti cei care sint an
trenați in procesul dezvoltării agri
culturii socialiste, prin glasul sem
natarilor acestor telegrame, dau ex
presie voinței lor de a nu precupeți 
nici un efort pentru a face din 1989
— anul celei de-a 45-a aniversări a 
revoluției de eliberare socială si na
țională, antifascistă și antiimperia
listă și al Congresului al XIV-lea al 
Partidului Comunist Român — un 
an cit mai rodnic, sporindu-și sub
stanțial contribuția la dezvoltarea 
multilaterală economico-socială a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

în telegramele adresate de MINIS
TERUL APĂRĂRII NAȚIONALE, 
MINISTERUL DE INTERNE, CON
SILIUL POLITIC SUPERIOR AL AR
MATEI, DEPARTAMENTUL SECU
RITĂȚII STATULUI se arată că la 
împținirea a cinci decenii de la marea 
demonstrație patriotică, antifas
cistă și antirăzboinică de la 1 Mai 
1939 și a unui secol de la declara
rea zilei de 1 Mai ca zi a solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc, oștirea țării aduce un înalt o- 
magiu tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
revoluționarul consecvent care, de 
aproape șase decenii, și-a contopit 
munca și viața cu eroica luptă a 
gloriosului nostru partid comunist, 
a ales cu fermitate calea luptei 
pentru cauza celor mulți, pentru su
veranitatea și independența țării, 
pentru transformarea revoluționară 
a societății românești și făurirea 
unei orinduiri noi, bazate pe drep
tul sacru al poporului de a-și con
strui liber propriul destin socialist 
și comunist. în munca pentru pre
gătirea demonstrației și întrunirilor 
de la 1 Mai 1939 — moment glorios 
în istoria națională — v-ați afirmat 
încă o dată — împreună cu mult 
stimata tovarășă Elena Ceaușescu
— ca un neînfricat militant comu
nist, acționind cu exemplară energie 
pentru mobilizarea maselor la lupta 
revoluționară și realizarea unității 
de voință și acțiune a clasei mun
citoare.

Ca ostași credincioși și devotați, 
pînă la sacrificiul suprem, patriei, 
partidului și poporului, trăim din 
plin satisfacția și mîndria că tot 
ce a înfăptuit națiunea noastră in 
timpăl eroic inaugurat de Congre
sul al IX-lea al Partidului Comu
nist Român își află izvorul în 
prestigioasa și vasta dumneavoastră 
activitate teoretică și practică ce 
a deschis orizonturi noi in toate 
domeniile de activitate, a înlăturat 
manifestările de rutină și conserva
torism, a descătușat și dinamizat e- 
nergiile creatoare ale oamenilor 
muncii, a ridicat pe trepte calitativ 
superioare procesul revoluționar de 
edificare a noii societăți pe pămîn
tul scump al patriei.

In telegramele sosite de pe tot cuprinsul țării se dă o puterni
că expresie unității indestructibile, de cuget și simțire, a întregului 
popor in jurul partidului, al secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, garanția supremă a mersului ferm înainte spre so
cialism și comunism al României. Totodată, comuniștii, toți oamenii 
muncii — se arată în aceste telegrame - își afirmă hotărirea nestrămu
tată de a face totul pentru a înfăptui neabătut mărețele obiective în
scrise în Programul partidului, prețioasele indicații și orientări formu
late de conducătorul partidului și statului nostru la recenta Plenară a 
C.C. al P.C.R., pentru a intîmpina cea ae-a 45-a aniversare a victoriei 
revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă și cel de-al XIV-lea Congres al partidului cu noi și strălucite 
realizări în toate domeniile de activitate.

Constituie pentru noi toți un mo
ment de deplină satisfacție că sărbă
torim ziua de 1 Mai în atmosfera de 
puternic avînt creator cu care în
tregul popor, mobilizat de ideile, te
zele și orientările magistralelor cu- 
vîntări rostite la Plenara C.C. al 
P.C.R., la Plenara Consiliului Na
țional al F.D.U.S., la sesiunea Marii 
Adunări Naționale și la grandioasa 
adunare populară din Capitală de la 
19 aprilie, trăiește intens, cu legi
timă mîndrie patriotică» evenimentul 
de covîrșitoare importantă — li
chidarea completă a datoriei exter
ne —, elocventă dovadă a forței și 
vitalității economiei noastre, ce mar
chează deplina noastră indepen
dentă economică și politică.

Semnatarii telegramelor subli
niază faptul că și la sărbătoarea Zi
lei Muncii, fiii patriei aflați la da
torie sub faldurile Tricolorului il 
asigură pe comandantul suprem, to
varășul Nicolae Ceaușescu, că vor 
acționa cu abnegație și răspundere 
comunistă pentru realizarea unei 
noi calități, superioare in procesul 
instructiv-educâtiv, dezvoltarea sen
timentului de dragoste nețărmurită 
față de patrie, partid și popor și că, 
lucrînd umăr la umăr cu oamenii 
muncii. își vor lega tot mai mult nu
mele de mărețele ctitorii ale aces
tei epoci.

Vă asigurăm, și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
comandant suprem — se relevă in 
telegrame — că ne vom consacra toa
tă energia înfăptuirii neabătute a 
sarcinilor ce ne revin din istorice
le hotăriri ale Congresului al 
XIII-lea și Conferinței Naționale, 
din documentele recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R., din prețioasele dum
neavoastră orientări, indicații și or
dine. astfel ca, in cinstea celei de-a 
45-a aniversări a revoluției de elibe
rare socială și națională, antifascis
tă și antiimperialistă și a Congre
sului al XIV-lea1 al partidului, să 
obținem noi succese in apărarea cu 
vigilență, fermitate și dăruire, alături 
de întregul popor, a orinduirii so
ciale și de stat, a valorilor funda
mentale ale societății noastre socia
liste.

Telegrame de felicitare au 
fost adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. tovarășei Elena 
Ceaușescu și de către nenumărate 
colective de muncă din UNITĂȚI 
INDUSTRIALE ȘI AGRICOLE. DE 
ȘTIINȚĂ, ÎNVĂȚĂMÎNT ȘI CULTU
RA. Telegramele relevă că întreaga 
clasă muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea, poporul întreg sărbătoresc 
cu mindrie împlinirea a 50 de ani de 
la eroica demonstrație patriotică, 
antifascistă și antirăzboinică de la 
1 Mai 1939, în a cărei organizare 
și desfășurare tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut rolul determinant, 
evidențiind cu putere misiunea clasei 
muncitoare românești ca forță prin
cipală a societății.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
din uzine, de pe ogoare, din la
boratoarele cercetării, din unități de 
invățămint — se arată in telegrame — 
vă aduc, și cu acest prilej, mult 
stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ctitor al României 
socialiste, înflăcărat patriot revolu
ționar, strălucit conducător al parti
dului și statului, eminent ginditor al 
lumii contemporane, un vibrant și res
pectuos omagiu pentru glorioasa ac
tivitate revoluționară consacrată 
partidului și poporului, ridicării pe 
noi culmi de prosperitate a scum
pei noastre patrii. Republica Socia
listă România.

Cu adine respect, cu inaltă 
stimă și prețuire, este adresat cel 
mai fierbinte omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, militant revoluționar de 
seamă al partidului, strălucită perso
nalitate politică a României contem
porane, ilustru om de știință, savant 
de largă recunoaștere internaționa
lă, a cărei prodigioasă activitate este 
consacrată dezvoltării multilaterale a 
patriei, afirmării nobilelor valori ale 
științei, culturii, păcii și progresului 
în întreaga lume.

Telegramele subliniază convingerea 
că recenta victorie de prestigiu a 
rambursării integrale a datoriei ex
terne reprezintă un rezultat strălu
cit al muncii poporului român pen
tru dezvoltarea economico-socială a 
țării, demonstrează forța economiei 
românești și confirmă pe deplin jus
tețea politicii partidului și statului 
nostru. Ia elaborarea căreia, cu în
țelepciune și clarviziune științifică, 
rolul hotăritor l-a avut secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu — 
se spune in telegrame — că, 
însuflețiți de chemările și în
demnurile pe care dumneavoastră 
le-ati adresat întregului partid și 
popor, noi, oamenii muncii, vom ac
ționa cu hotărire și întreaga ener
gie pentru a înfăptui exemplar 
sarcinile ce ne revin în cincinalul 
1986—1990. adueîndu-ne o contribu
ție cit mai mare la dezvoltarea și 
progresul scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România. Supre
mul omagiu pe care vi-1 adusem 
dumneavoastră, marelui erou între 
eroii neamului, înflăcărat patriot re
voluționar, eminent gînditor și om 
politic a cărui viață și activitate se 
contopesc cu înfăptuirea idealurilor 
supreme ale clasei muncitoare, ale 
poporului român, este omagiul mun
cii noastre devotate și neprecupe
țite pentru progresul țării.
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MONUMENTE ALE MUNCH CREATOARE
DIN GLORIOASA „EPOCA NICOLAE CEAUȘESCU

Fără o puternică dezvoltare economică și socială — a industriei, agriculturii, 
a celorlalte sectoare — țara noastră ar fi rămas la un nivel înapoiat, nu ne-am fi 
putut prezenta acum, în pregătirea celui de-al XlV-lea Congres al partidului și la 
a 45-a aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, cu marile realizări 
care au transformat România dintr-o țară înapoiată într-o țară puternică, industrial 
agrară, cu un nivel ridicat de trai, de bunăstare a întregii națiuni.

■ ■ • M

Ecluza de la Agigea. început de călătorie — ori sfîrșit 
de călătorie — pe „magistrala albastră", ctitorie din anii 
Epocii Nicolae Ceaușescu, menită să dăinuie peste 

veacuri

Constructorii au plecat, dar 
au lăsat acolo, la Vi- 
draru, opera : hidrocen

trala ca un vis frumos, durată 
la rădăcinile Carpaților Meridi
onali cu efort, cu speranță, cu 
eroism. Și au mai lăsat încă un 
semn : sus, aproape de cer, pe 
un virf de piatră, statuia din 
oțel a omului de azi, stăpîn pe 
munca sa, pe faptele sale.

Am privit deseori acest sim
bol consacrat izbînzii muncii. Și 
nu o dată un gînd simplu și-a 
croit drum printre miile de gîn- 
duri fiecare zidire, începută și 
împlinită în anii de avînt con
structiv ai patriei noastre socia
liste, cuprinde în sine cite un 
reper propriu, de recunoaștere... 
Iar victoria muncii este esenția
lul. Tot ceea ce s-a clădit în 
acest răstimp, cu sudoare și cu
tezanță. Cu încredere în desti
nul comunist al României. în
făptuind neabătut programele 
înfloririi României.

Și sint nenumărate împlinirile 
care, mai ales după anul bornă 
de istorie — 1965 —, împodo
besc, atit de generos, timpul și 
spațiul patriei noastre. Toate 
laolaltă alcătuiesc o superbă, 
amplă și revelatoare moștenire 
pentru viitor : o industrie care, 
la sfîrșitul ăcestui an, va fi de 
135 ori mai mare față de 1945, 
iar din aceasta, creșterea reali
zată, după Congresul al IX-lea, 
din 1965, este de 120 de ori ; 
o agricultură așezată pe trai
nice temelii socialiste, care a 
crescut în aceeași perioadă de 
circa 10 ori, din care de peste 
6 ori începînd din 1965 ; 82 la 
sută din populația țării - muta
tă in case noi...

Privim salba de imagini a 
patriei — o parte din ele și-au 
aflat locul și în pagina de 
față — în care s-a convertit și 
se convertește necontenit munca 
unită a întregului popor pentru 
țară. Țara în care, de 45 de 
ani, poporul își este sieși stă
pîn. Din orice punct cardinal al 
României ar veni aceste ima
gini, ele aduc aceeași tulbură
toare prospețime și frumusețe, 
certitudinea lucrului tenace, vi
goarea forțelor creatoare, do
goarea crezului înalt, senzația 
fără egal a energiilor umane 
în deplină, amplă și binefăcă
toare desfășurare și consonan- 
țq. De la Marea cea mare 
avem arcadele mlădiate de cer 
ale noilor poduri și cerul înalt 
oglindit în Magistralele Albas
tre. Dinspre șesurile Banatului 
ori Bihorului, bucuria priveliști
lor cu turnurile de fabrică ale

<

NICOLAE CEAUȘESCU

mirosurile

arhitectonic al Capitalei care a îmbrăcat — prin efort tenace — haina eternei

în beton, oțel 
de Sus, noile 
Birsei, Vrancei

și sticlă în 
ctitorii din 

ori a Olte-

într-o 
grija 
aca- 

Elena

satele 
deoa- 

sa de 
putere,

ca într-o

Dîmbovița renăscută, în noua ei albie, durată de constructorii acestui timp. In noul peisaj 
arhitectonic al Capitalei care a îmbrăcat — prin efort tenace — hoina eternei tinereți.

platformelor industriale — plat
forme intrate în acești ani în 
ecuația progresului multilateral 
al fiecărei zone, al fiecărui ju
deț și oraș — iar de la poalele 
Paringului, 
cimpiei de cărbune a 
Se adună, 
horă a victoriilor, cu care pe 
drept se mîndrește întreg po
porul, verdele holdelor din Cîm- 
pia Română, bucuriile noi du
rate 
Țara 
țara 

Desen de Ruxandra CALARAȘU

niei. Se adaugă la acest coloc
viu al puterii transformatoare a 
omului liber pe destinul său 
imaginea înfăptuirilor din noile 
ori mai vechile vetre de foc ale 
Hunedoarei, Reșiței, Galațiului, 
Tîrgoviștei, Călărașilor. Conste
lația de hidrocentrale de pe 
apele patriei. Cetățile chimiei. 
Marile sisteme de irigații care 
îmbrățișează azi milioane de 
hectare din lanul de pîine al 
țării. Cetățile științei și culturii. 
Sate și orașe primenite, aduse 
la dimensiunea vieții civilizate.

Deși le cunoaștem, ne emo
ționează de fiecare dată prive
liștile împlinirilor 
țul și cu inima 
a României. Le 
„din auzite", nu 
ci direct, din efortul a milioane 
de mîini care s-au dăruit mun
cii pentru zidirea lor. Nimic n-a 
venit de-a gata, nimeni nu ne-a 
dat nimic pe gratis. Totul are 
un echivalent exact în sudoarea 
cheltuită. In investiția de geniu 
constructiv. în tăria de crez. Al-

durate cu bra
in harta fizică 
cunoaștem nu 
„prin procură",

ți w. t IțJ *

ții, cu resurse economice mult 
mai mari, s-au împotmolit în 
dqtorii. Noi am aflat- în munca 
și în resursele de abnegație ale 
poporului, în vitalitatea econo
miei socialiste calea de a li
chida cu datoria externă.

Poporul întreg, cu mîinile 
sale, a reclădit și clădit. Reclă
dește și clădește, mereu mai 
frumoasă, mai mîndră, patria 
română, orașele și 
ei. Cu energii unite 
rece în coeziunea 
granit se află uriașa 
„virful de lance" al progresului 
continuu spre culmile însorite 
ale socialismului și comunismu
lui.

Portretul României de azi, așa 
cum strălucit a fost înfățișat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
istorica Plenară a C.C. aî P.C.R. 
din 12—14 aprilie, se distinge 
prin lumină și demnitate. Prin 
vasta moștenire pentru viitor pe 
care o iasă urmașilor urmașilor 
noștri și, în egaiă măsură, prin 
cutezătoare programe ale dez
voltării, înfloririi și civilizației, în 
beneficiul omului, care constituie 
esența orînduirii socialiste. Pro
grame gîndite științific, avînd 
drept forță propulsoare știința, 
— vast domeniu aflat 
dinamică afirmare prin 
statornică a tovarășei 
demician doctor inginer 
Ceaușescu, om de știință de 
reputație internațională. Progra
me ale progresului continuu, 
care bat la porțile mileniului trei 
ori depășesc cu mult acest prag. 
Ele vor fi învestite cu girul înalt 
al celui de-aî XlV-lea Congres 
al Partidului Comunist Român.

Sint acestea tot ătitea dru
muri noi de muncă, de împli
niri. înălțimile se cuceresc cu 
efort tenace, cu încredere 
în drumul care duce spre 
ele. Cu neclintită încredere in 
forțele proprii, în uriașa energie 
transformatoare, unită, care ne 
face tot mai mult contemporani 
cu viitorul. Prin măreața, isto
rica operă de construcție socia
listă ce s-a făurit și se făurește 
în România socialistă, liberă, 
suverană, independentă, înăl- 
țînd in orizonturile faptei marile 
monumente ale muncii crea
toare, pașnice, unite.

înălțăm în orizontul faptei ziua 
de azi și de mîine a patriei in 
drumul ei tenace „spre comu
nism în zbor".

Iile TANASACHE
Fotografii: Sandu CRISTIAN

¥

Mineralierul „Comânești", nava româneasca cu cel mai mare deplasament — 165 000 tdw — 
făurită la Constanța. Drum bun, „Comănești",cu tricolc-ul la catarg, pe drumurile oceanului 

planetar !

Peste 82 LA SUTĂ |

Cotidienele noastre călătorii cu metroul din București. 
..r acest an — 45 — al vieții noastre libere se va împlini 
u.i deceniu de la prima călătorie cu metroul — operă 

monumentală, făurită de geniul constructiv românesc

■**«**w^ E-mpodobit pămîntul românesc
Un avintat semnal se dă din turnul 
Carpaților, cînd zorile apar, 
Vestind a muncii sărbătoare prin lumina 
De miere și de chihlimbar.

Natura a-mbrăcat vestmînt de flori, 
De pajiști verzi și ramuri ce-nfrunzesc, 
Iar roșul steag și tricolorul geamăn 
împodobesc pămîntul românesc.

Acest pămint udat cindva de lacrimi 
Ș-acest popor instăpinit în țară

Trimit acum un cordial și tandru 
Salut, spre lumea-ntreagă proletară.

Ne înfrățesc aceleași aspirații, 
Același ideal, același vis, 
Pe care sub partinicele flamuri 
In grăitoare fapte noi le-am scris.

Spre slava lor deschisă-i înainte 
in vremi ce vin a fericirii cale 
Poporului erou, făuritor 
Al marilor izbînzi din cincinale.

Vlaicu BÂRNA

din populația țării 
locuiește in case noi

f
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Clasa muncitoare, clasă conducătoare 
noastre, forță hotărîtoare a dezvoltării

a societății ( 2 mai-ziua tineretului

(Urmare din pag. I)
de clasă conducătoare a societății. 
Experiența bogată acumulată in 
conducerea societății, capacitatea 
mobilizatoare, spiritul de disciplină 
și organizare care ii sint proprii și 
pe care le imprimă întregului popor, 
consecventa și fermitatea politică, 
înalta sa conștiință revoluționară si
tuează clasa muncitoare pe pozițiile 
cele mai înaintate ale luptei po
porului pentru socialism".

în concepția partidului nostru, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. afirmarea misiu
nii istorice a clasei muncitoare con
stituie o necesitate obiectivă, legică 
a dezvoltării sociale. în același timp, 
această misiune are un caracter per
manent : ea nu incetează o dată cu 
cucerirea puterii politice și instau
rarea noii orinduiri, fără clase 
antagoniste. Experiența tării noastre 
confirmă concluzia intemeietorilor 
socialismului științific — decurgind 
din legile obiective ale revoluției și 
construcției socialiste — potrivit că
reia conducerea societății de către 
clasa muncitoare este necesară nu 
numai in etapele inițiale ale luptei 
pentru eliberare socială, ci de-a lun
gul intregului proces revoluționar 
de edificare a noii societăți. Se poa
te aprecia că prezentul volum sin
tetizează contribuția teoretică de 
excepțională însemnătate a secreta
rului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. privind funda
mentarea rolului clasei muncitoare 
in societatea socialistă, în societatea 
contemporană in general, relevarea 
factorilor care determină creșterea 
acestui rol. concomitent cu soluțio
narea creatoare, în spiritul materia
lismului dialectic și istoric, a proble
melor pe care le implică exercitarea 
la un nivel superior a răspunderilor 
clasei muncitoare. Misiunea istorică 
a clasei muncitoare are, totodată, 
un caracter global, atotcuprinzător 
— clasa muncitoare se manifestă ca 
forța socială cea mai avansată in 
orice societate, indiferent de orîn- 
duirea social-politică, afirmindu-se 
nu numai pe plan social-economic 
și politic, ci și pe arena internațio
nală, ca factor de importanță hotă
rî toare in lupta popoarelor pentru 
independență, pace și progres. „Cla
sa muncitoare a fost, este și va ră- 
mine factorul hotăritor ai progresu
lui economico-social, al victoriei 
in lupta pentru dezarmare, pen
tru o lume mai dreaptă și mai 
bună !“ — subliniază tovarășul
Nicolae Ceaușescu.

In etapele succesive pe care le-a 
parcurs societatea noastră in pro
cesul edificării socialismului, se 
subliniază in paginile volumului. în 
fizionomia și rolul clasei muncitoa
re s^au produs modificări impor
tante, care i-au conferit acesteia 
trăsături noi, calitativ superioare.

MANIFESTĂRI POUTICO-EDUCATIVE Șl CUETURAE-ARTISTICE 

PRILEJUITE DE ANIVERSAREA ZILEI DE 1 MAI
Ziua de 1 Mai — ziua celor ce muncesc, dată consacrată eu un secol 

In urmă ca zi a solidarității muncitorilor de pretutindeni, zi in care, 
acum 50 de ani, avea loc marea demonstrație patriotică, antifascistă și 
antirăzboinică — a fost intimpinată prin organizarea in Capitală și in 
județe a numeroase manifestări politico-educative și cultural-artistice.

Astfel. Muzeul de Istorie al Re
publicii Socialiste România a or
ganizat simpozioane, conferințe, 
mese-rotunde în peste 30 de între
prinderi și instituții bucureștene, 
între care „Timpuri Noi", „Flacăra 
Roșie", „Dîmbovița", institutele 
„Victor Babeș" și „Ion Cantacuzi- 
no“, în școli, la centrul de creație 
și cultură socialistă „Cîntarea 
României" al sectorului 4, în cadrul 
cărora au fost relevate tradițiile 
revoluționare ale mișcării muncito
rești din România, aspecte ale 
luptei maselor populare, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân. pentru unitate, libertate și 
independență națională. Au fost 
subliniate, totodată, semnificația 
istorică a marii demonstrații pa
triotice. antifasciste și antirăzboi
nice de la 1 Mai 1939, ro
lul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu în organizarea și 
desfășurarea acesteia.

De asemenea. Muzeul Literaturii 
Române a organizat la întreprin
derea de Transporturi București 
un simpozion urmat de un recital 
literar-muzical, „1 Mai 1939 — mo
ment de seamă în viața politică 
a țării". Același așezămint muzeal 
a programat un simpozion la în
treprinderea de Utilaj Chimic 
„Grivița Roșie".

Teatrul Național „Ion Luca 
Caragiale" dedică sărbătorii oame
nilor muncii spectacolul literar- 
muzical „Laudă muncii", o amplă 
selecție din creația lui Nicolae 
Labiș, Zaharia Stancu, Nicolae 
Dragoș. Tiberiu Utan, Alexandru 
Andrițoiu, Ion Horea, în interpre
tarea unor actori de frunte ai pri
mei scene a țării.

La întreprinderea „Automatica" 
din Capitală a avut loc o acțiune 
sub genericul „50 de ani de la 

în înfăptuirea acestor transfor
mări, o importanță covirșitoare a 
avut și are politica partidului nos
tru de industrializare, realizată cu 
consecvență, la scară națională și 
intr-un ritm inalt, îndeosebi după 
Congresul al IX-lea. Pe fondul in
dustrializării, al transformărilor 
structurale, politice, economice și 
sociale, al celorlalte procese pe care 
acestea le-au determinat la nivel 
macro și microsocial, au avut loc 
semnificative mutații în structura și 
fizionomia clasei muncitoare. In 
acest sens este ilustrativ faptul că 
numărul muncitorilor a sporit de la 
1 222 900 in 1950 la 3109 900 în 1965 
și la peste 6 100 000 in prezent, re- 
prezentind circa 57 la sută din tota
lul populației ocupate și peste 80 la 
sută din totalul personalului munci
tor. Acest ritm reflectă, printre al
tele, amploarea și dinamismul dez
voltării forțelor de producție, pro
gresul general al societății noastre, 
cit și creșterea forței și potențialu
lui clasei muncitoare în toate do
meniile de activitate.

Sintetic, schimbările calitative din 
interiorul clasei muncitoare — în
făptuite sau aflate în curs de înfăp
tuire — se referă la adincirea gra
dului ei de concentrare, pe măsura 
îmbunătățirii structurii pe ramuri a 
economiei ; Ia îmbunătățirea con
stantă a repartizării sale teritoriale; 
la ridicarea continuă a pregătirii 
profesionale, a nivelului de cunoș
tințe tehnice și științifice, mutații ce 
vizează transformarea sa calitativă. 
Făurirea unei baze tehnico-materia- 
le moderne, de înaltă tehnicitate, 
dezvoltarea puternică a ramurilor 
de virf purtătoare ale progresului 
tehnic, perfecționarea formelor de 
organizare și conducere democrati
că. cerințele pe care le impune ac
tul decizional — act la care oamenii 
muncii sint chemați să participe per
manent — au condus la făurirea 
unui nou profil social și spiritual al 
muncitorilor, la o clasă muncitoare 
nouă, o clasă care, așa cum se sub
linia în Expunerea din noiembrie 
1988, se apropie tot mai mult de o 
„clasă muncitoare intelectuală".

într-o puternică argumentație, lu
crarea demonstrează convingător 
faptul că o principală direcție de 
perfecționare a rolului conducător 
al clasei muncitoare o constituie 
îmbunătățirea activității partidului 
ei politic — partid care este consti
tuit și funcționează potrivit princi
piilor ideologiei sale științifice — in 
sensul întăririi legăturilor cu clasa 
muncitoare și cu întregul popor, al 
integrării depline în viața țării. Dacă 
putem vorbi cu îndreptățită mindție 
patriotică de epoca de glorioasă is
torie revoluționară inaugurată de 
Congresul al IX-lea ca de etapa cea 
mai bogată in înfăptuiri pe toate 
planurile construcției socialiste, a- 
ceasta se datorește, înainte de toate.

marea demonstrație antifascistă și 
antirăzboinică din Capitală, de 
la 1 Mai 1939". Totodată, in ciclul 
de manifestări organizate sub ge
nericul „Simbol al eroismului mun
citoresc", la centrele de cultură și 
creație socialistă „Cîntarea Româ
niei" ale sectoarelor 1 ți 2 au avut 
loc simpozioane despre „Bucureștiul 
în Epoca Nicolae Ceaușescu".

Expuneri pe tema „100 de ani de 
la sărbătorirea zilei de 1 Mai. 
Contribuția determinantă a to
varășului Nicolae Ceausescu, a 
tovarășei Elena Ceaușescu în or
ganizarea și desfășurarea marii 
demonstrații patriotice, antifascis
te și antirăzboinice de la 1 Mai 
1939“ au fost prezentate și colec
tivelor de oameni ai muncii dip în
treprinderile și instituțiile buzoie- 
ne. precum și lntr-o serie de co
mune din județ. De asemenea, au 
avut loc simpozioane cu tema „50 
de ani de la marea demonstrație 
patriotică, antifascistă și an
tirăzboinică-de la 1 Mai 1939", ma
nifestări la care au participat 
activiști de partid și de stat, oa
meni de cultură și artă, numeroși 
oameni ai muncii din unități eco
nomice.

Un simpozion dedicat zilei de 
1 Mai a avut loc la cabinetul ju
dețean pentru activitatea ideologică 
și politico-educativă de pe lingă 
Comitetul Județean de Partid 
Brăila.

în același timp, la centrele de 
cultură și creație socialistă „Cîn
tarea României" din comunele ju
dețului au fost prezentate expuneri 
privind importanța istorică a zi
lei de 1 Mai, după care formații 
artistice laureate ale Festivalului 
național „Cintarea României" au 
prezentat programe artistice oma
giale.

La centrul de cultură și creație 
al sindicatului oamenilor muncii 

faptului că în acești ani rolul și răs
punderile partidului au fost regîn- 
dite și redefinite intr-un mod știin
țific, partidul identil’icîndu-se pe de
plin cu interesele maselor și, în pri
mul rînd, ale clasei muncitoare, 
afirmindu-se ca adevărat centru vi
tal al societății noastre socialiste, 
de la care iradiază lumina, inițiati
va și energia necesare bunului 
mers al întregii societăți. Referitor 
la această problemă de maximă în
semnătate a construcției socialiste, in 
volum se subliniază semnificativ : 
„Cit timp vom rămine, și trebuie să 
răminem, partid al clasei muncitoare
— ințelegind prin aceasta partid al 
întregului popor, al întregii națiuni
— vom fi de neînvins, ne vom în
deplini întotdeauna — și am 
această convingere — misiunea isto
rică pe care ne-am asumat-o de a 
conduce națiunea noastră spre înal
tele culmi de progres și civilizație. 
Și am convingerea că clasa munci
toare de pretutindeni va realiza 
aceasta, mai devreme sau mai tirziu, 
pentru că din punct de vedere 
istoric nu există altă cale decit aceea 
a socialismului și comunismului".

Așa cum se degajă din paginile 
lucrării, o cerință esențială pentru 
întărirea rolului conducător al clasei 
muncitoare este aceea ca muncitorii 
înșiși să ocupe în tot mai mare 
măsură funcții de conducere în toate 
domeniile vieții economice, politioe, 
sociale. Este un imperativ care și-a 
găsit și iși găsește expresia in ridi
carea a noi și noi activiști, a noi 
cadre de partid și de conducere din 
rindul clasei muncitoare. Proces 
firesc, deoarece partidul nu consti
tuie o entitate abstractă, partidul 
sint oamenii care îl alcătuiesc, iar 
întărirea rolului de conducător poli
tic al partidului este nemijlocit 
legată — cum se subliniază și în 
lucrare — de promovarea muncitori
lor in diferite funcții de conducere, 
organizare și control în toate do
meniile de activitate. „Noi con
cepem clasa muncitoare — se 
subliniază in volum — nu ca o masă 
chemată numai să realizeze hotări- 
rlle, ci ca o clasă conducătoare, ca 
o clasă conștientă de rolul său 
istoric. Așa au conceput-o de altfel 
și clasicii marxism-leninismului și 
nici nu poate fi concepută altfel ! Nu 
se poate vorbi de socialism dacă nu 
luăm măsuri ca clasa muncitoare, 
în numele căreia se guvernează, 
să-și indeplinească intr-adevăr rolul 
conducător și să participe la gu
vernarea societății".

Din lectura volumului se desprin
de cu pregnanță ideea potrivit căreia 
de o deosebită importanță pentru 
exercitarea la un nivel superior a 
rolului conducător al clasei munci
toare este dezvoltarea democrației, 
dezbaterea largă a tuturor probleme
lor cu întregul popor, astfel incit 

de la Șantierul Naval a avut Ioc 
expunerea „Tinerețea revoluționa
ră a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
exemplu strălucit de muncă și via
ță pentru tinăra generație" și s-a 
deschis o expoziție de carte sub 
genericul „Din gindirea social- 
politică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu". La cabinetul 
județean pentru activitatea ideo
logică și politico-educativă a avut 
loc manifestarea pe tema „Contri
buția determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a tovarășei 
Elena Ceaușescu în organizarea și 
desfășurarea marii demonstrații 
patriotice, antifasciste și antirăz
boinice de la 1 Mai 1939".

în organizarea secției de propa
gandă a Comitetului Județean Vîl- 
cea al P.C.R., la Rimnicu Vîlcea 
s-a desfășurat un simpozion pri
vind „semnificația istorică a sărbă
toririi zilei de 1 Mai și tradițiile 
mișcării muncitorești din România. 
100 de ani de la declararea zilei de 
1 Mai ca zi internațională a celor 
ce muncesc, 50 de ani de la marea 
demonstrație patriotică, antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 
din România, rolul determinant al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și al 
tovarășei Elena Ceaușescu in orga
nizarea și desfășurarea marii de
monstrații, însemnătatea ei inter
nă și internațională".

Simpozioane, expuneri și dezba
teri cu aceeași temă au mai fost 
frogramate la Combinatul Chimic, 
ntreprinderea de Utilaj Chimic și 

Forjă, Antrepriza de Construcții 
Hidroenergetice Olt-Superior din 
Rimnicu Vîlcea, precum și în loca
litățile Drăgășani. Băile Govora, 
Horezu, Brezoi, Băbeni, Berbești, 
Costești.

La Oradea a avut loc simpozio
nul „50 de ani de la marea demon
strație patriotică, antifascistă și 
antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 
rolul determinant al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, al tovarășei 
Elena Ceaușescu in organizarea și 
desfășurarea acesteia".

(Agerpres)

contemporane
fiecare hotărîre să exprime voința 
maselor, să asigure înfăptuirea 
cerințelor de progres ale societății. 
Raporturile clasei muncitoare, ca 
forță socială conducătoare, cu cele
lalte clase și categorii sociale se 
desfășoară în forme riguros demo
cratice, ceea ce stimulează răspun
derea și inițiativa, facilitează insti
tuirea unui climat de exigență in 
fiecare colectiv, asigură întărirea 
unității tuturor oamenilor muncii 
în jurul partidului. Din această per
spectivă, se relevă în lucrare, auto- 
conducerea muncitorească și auto- 
gestiunea economico-financiară se 
dovedesc a fi formele cele mai co
respunzătoare, în condițiile țării 
noastre, de afirmare a rolului de 
forță conducătoare in societate a 
clasei muncitoare, prin care se reali
zează participarea nemijlocită șl 
efectivă a tuturor oamenilor muncii, 
a intregului nostru popor la condu
cerea societății. Autoconducerea 
muncitorească din România dispune 
de un sistem inedit și cuprinzător de 
organisme proprii, atit la nivel 
macroeconomic prin statuarea con
greselor oamenilor muncii din indus
trie, construcții, transporturi, circu
lația mărfurilor și finanțe, din agri
cultură, din invățămint, din cultură 
și educație socialistă, prin crearea 
organismelor naționale ale acestor 
forumuri democratice, intre care la 
loc de frunte se înscrie Consiliul Na
țional al Oamenilor Muncii, cit și la 
nivel microeconomic, prin adunările 
generale și consiliile oamenilor 
muncii din unitățile socialiste.

„Trebuie să înțelegem bine, se sub
liniază în lucrare, că teza privind 
construcția socialismului cu poporul 
și pentru popor reprezintă nu o 
noțiune sau o lozincă generală, de 
propagandă, ci o realitate vie a so
cietății noastre. Vom asigura victo
ria socialismului, viitorul patriei nu
mai și numai împreună cu poporul, 
întărind unitatea intregului popor in 
jurul partidului".

Un factor de cea mai mare im
portanță al creșterii rolului condu
cător al clasei muncitoare — se sub
liniază în volum — îl constituie în
tărirea proprietății socialiste. în con
cepția partidului nostru, dezvoltarea 
proprietății socialiste — a întregului 
popor și cooperatistă — reprezintă 
o condiție sine qua non a perfecțio
nării, a ridicării pe noi trepte, su
perioare, a socialismului, a creșterii 
rolului conducător al clasei munci
toare. „în nici un fel nu ne putem 
gindi să lăsăm posibilitatea ca pro
prietarii noștri asupra mijloacelor de 
producție — muncitorii — să devină 
din nou proletari, lipsiți de mijloace 
de producție, să devină din 
nou robi la un capitalist, mai 
mare sau mai mic !“, arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Știrbirea caracte
rului indivizibil al proprietății so
cialiste, promovarea diferitelor 
forme de proprietate particular- 
capitalistă, renunțarea de către clasa 
muncitoare la prerogativele e| de 
stăpină a mijloacelor de producție și 
cedarea acestora din mina poporu
lui — indiferent sub ce formă — 
echivalează cu lichidarea bazelor 
socialismului in dezvoltarea societă
ții.

Fie că se referă la trecutul luptei 
revoluționare a clasei muncitoare, la 
munca sa eroică pentru edificarea 
noii societăți, pentru triumful idea
lurilor sale. lucrarea evidențiază 
pregnant ideea că sporirea rolului 
conducător al clasei muncitoare nu 
înseamnă în nici un fel diminuarea 
rolului celorlalte clase și categorii 
sociale, micșorarea importanței și cu 
atit mai puțin împingerea lor pe un 
plan secundar. Misiunea istorică a 
clasei muncitoare este aceea de a 
sesiza cerințele obiective ale dezvol
tării, de a uni pe platforma comună 
a progresului social celelalte clase 
și categorii sociale, toate forțele 
interesate in triumful unei societăți 
a dreptății, egalității, bunăstării. în 
acest proces dialectic, idealurile 
clasei muncitoare se interferează și 
se întrepătrund cu cele ale țărăni
mii, intelectualității, ale celorlalte 
categorii sociale, interesele lor 
ingemănîndu-se în procesul de largă 
perspectivă al organizării sociale, al 
formării poporului muncitor unic.

în condițiile cind dezvoltarea in- 
tensiv-calitativă a devenit deja 
preponderentă, așa cum cu putere 
se desprinde din volum, temeinica 
pregătire politică și profesională, 
lărgirea orizontului de cultură, spo
rirea capacității de înțelegere, in
terpretare și soluționare a probleme
lor constituie o condiție majoră a 
funcționării corespunzătoare a struc
turilor democrației noastre revoluțio
nare, a exercitării în bune condiții 
a rolului de forță socială conducă
toare a clasei muncitoare.

în spiritul aprecierilor inserate în 
volum se impune mai ales cultiva
rea. in continuare, a spiritului re
voluționar, care dintotdeauna a ca
racterizat clasa noastră muncitoare. 
Cerință cu atit mai actuală, cu cit 
clasa muncitoare, întregul popor au 
de depus, în continuare, considerabi
le eforturi pentru a înfăptui sarci
nile superioare implicate de trece
rea la o nouă etapă, superioară, de 
dezvoltare. Purtătoare a unor 
glorioase tradiții revoluționare, clasa 
noastră muncitoare va ști să am
plifice succesele obținute pînă acum, 
să-și afirme la un nivel superior 
capacitatea de creație, pentru a în
scrie împreună cu întregul popor, 
sub conducerea glorioasă a partidu
lui, noi și mărețe victorii în edifica
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul României.

rommi nicolae ceaușescu 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
(Urmare din pag. I)

Cu inimi înflăcărate dăm glas, și cu acest prilej, 
sentimentelor de profundă gratitudine ale tuturor 
tinerilor României socialiste pentru minunatele condi
ții de muncă și viață, de formare și afirmare multila
terală create prin grija dumneavoastră în epoca de 
luminoase împliniri socialiste, fără egal în întreaga 
noastră istorie, pe care cu îndreptățită mindrie pa
triotică o numim „Epoca Nicolae Ceaușescu", o dată 
cu expresia atașamentului nețărmurit cu care tinăra 
generație vă urmează luminosul exemplu de muncă 
și viață comunistă, consacrate cauzei progresului și 
prosperității patriei.

Adresăm, totodată, mult stimatei tovarășe Elena 
Ceaușescu, militant de seamă al partidului și statului, 
om politic și savant de largă recunoaștere internațio
nală, cele mai alese sentimente de inaltă prețuire și 
respectuoasă considerație pentru contribuția deose
bită adusă la înfăptuirea politicii interne și externe 
a partidului și statului nostru, la progresul științei, 
învățămintului și culturii românești, pentru atenția 
constantă cu care4 veghează la creșterea și educarea 
comunistă, revoluționară a tinerelor generații, promo
varea dimensiunii umaniste a științei, a nobilelor idea
luri ale păcii, înțelegerii și cooperării în întreaga 
lume.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general, că, situind permanent in centrul preocupări
lor noastre educarea comunistă, revoluționară, prin 
muncă și pentru muncă a tineretului, pe baza pro
gramului de participare a tinerei generații la reali
zarea, în anul 1989, prin muncă patriotică, a unor 
obiective de dezvoltare economico-socială a țării, 
ne-am adus contribuția la realizarea unor ample lu
crări de producție, cercetare și proiectare, am acțio
nat pentru însușirea și aplicarea în practică a celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii contemporane, 
pentru continua integrare și perfecționare profesio
nală a fiecărui tînăr, îndeplinind — în cinstea zilei de 
1 Mai și a Zilei Tineretului din Republica Socialistă 
România — 50 la sută din planul anual de muncă 
patriotică al Uniunii Tineretului Comunist și Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România.

Marile evenimente istorice și politice din acest an 
ale poporului și partidului nostru, aniversarea a 50

de ani de la marea demonstrație patriotică, antifas
cistă și antirăzboinică de la 1 Mai 1939 — în organi
zarea și desfășurarea căreia dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu ați avut o contribuție 
determinantă —. 100 de ani de la declararea zilei de 
1 Mai ca zi a solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, a 45 de ani de la victoria revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă din August 1944, precum și Congresul al XIV-lea 
al partidului, constituie pentru Uniunea Tineretului 
Comunist un imbold pentru continuarea și amplifi
carea procesului de educare comunistă, patriotică și 
revoluționară a tinerei generații, cultivind în conști
ința fiecărui tinăr prețuirea adincă a trecutului eroic 
al poporului și partidului, a mișcării progresiste, re
voluționare a clasei noastre muncitoare, mindria le
gitimă față de realizările remarcabile, de o amploare 
fără egal, obținute de națiunea noastră socialistă în 
epoca luminoasă inaugurată de cel de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Exprimîndu-ne, și de această dată, deplina adeziune 
la politica externă profund umanistă a partidului și 
statului nostru, al cărei strălucit și neobosit promotor 
sînteți dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, dăm glas viei satisfacții și recunoș
tinței noastre profunde pentru inaltul prestigiu și 
larga audiență de care se bucură în întreaga lume ini
țiativele de ■ pace ale României socialiste, ale 
președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu. re
cunoscut pretutindeni drept erou al păcii, al colabo
rării și înțelegerii între națiuni.

în aceste momente sărbătorești, de însuflețitoare 
emulație creatoare, vă asigurăm, mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom acționa cu fermi
tate și răspundere revoluționară, comunistă, cu dă
ruire și patriotism pentru transpunerea neabătută în 
viață a sarcinilor ce ne revin din hotărîrile recentelor 
forumuri ale democrației noastre muncitorești-revo- 
luționare, aducîndu-ne contribuția la îndeplinirea 
exemplară a planului la toți indicatorii pe anul 1989 
și pe întregul cincinal, întîmpinînd cu rezultate deo
sebite sărbătoarea națională a poporului român și 
Congresul al XIV-lea al Partidului Comunist Român, 
spre continua înflorire a scumpei noastre patrii, li
bere și independente. Republica Socialistă România.

A MUNCI PENTRU ȚARĂ
Ziua de 2 Mai, Ziua tineretului 

din Republica Socialistă România, 
se sărbătorește in acest an sub 
arcul de lumină al istoriei pre
zente și viitoare a patriei. Pentru 
că, in acest an, aniversăm 45 de 
ani de la victoria revoluției de 
eliberare socială și națională, 
antifascistă și antiimperialistă din 
august 1944, de cind poporul nostru 
a pășit pe calea făuririi unui nou 
destin. Pentru că în acest an va 
avea loc cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului, eveniment politic ce 
va deschide noi orizonturi muncii 
eroioe a poporului nostru.

în acest an. Ziua tineretului are 
loc în contextul politic al unei 
aniversări scumpe întregului popor 
— 50 de ani de la marea demon
strație patriotică, antifascistă și 
antirăzboinică de la 1 Mai 1939, pri
ma mișcare puternică de acest fel 
din Europa acelor ani, in a cărei or
ganizare rolul determinant l-au avut 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu.

A ne propune in acest spa
țiu de puternică efervescență 
in munca și viața politică a 
țârii să ■ conturăm portretul co
lectiv al tinerei generații cu 
prilejul tradiționalei Zile a tinere
tului înseamnă practic a ne ra
porta, in primul rind, la locul și 
rolul ei in munca pentru dezvol
tarea țării și in viața politică a 
țării. Cu autoritatea conducătorului 
politic, care și-a dedicat întreaga 
tinerețe și viață idealurilor revo
luționare ale patriei, a cărui tine
rețe și viață reprezintă un adevă
rat simbol pentru tineretul Româ
niei socialiste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază ma
gistral acest loc și acest rol : 
toate marile realizări 
construcției socialiste 
împreună cu întregul 
adus o contribuție de 
seninătate in toate

„în 
din anii 
tineretul, 
popor, a 
mare in- 
domeniiie 

dezvoltării noastre economice și 
sociale. De la primele detașamen
te de muncă patriotică, de Ia Bum- 
bești-Livezeni. Salva-Vișeu la Ca
nalul Dunăre — Marea Neagră, la 
țoale șantierele industriale, la dez
voltarea agriculturii, industriei, 
științei, culturii, tineretul a fost 
prezent, a răspuns chemării parti
dului, și-a făcut datoria fată de 
patrie, fată de popor, fată de cauza 
socialismului, demonstrind că este 
ferm hotărit să contribuie la rea
lizarea unei societăți moderne, 
înaintate, în care întregul 
generațiile viitoare să ducă 
liberă, demnă".

Oricine ar 
la datele el 
găsi prezenți 
și azi, acolo 
nevoie, acolo 
vast șantier de aspirații și împli
niri — i-a chemat și îi cheamă, 
acolo unde erau și sint necesare 
energia și cutezanța vîrstei lor. 
Pentru că tinerii tării au înțeles și 
înțeleg profund că în cuvîntul 
partidului, al secretarului său ge- 

yneral se definesc cu certitudine

popor, 
o viață
istorie, 

ii va
face apel la 
fundamentale 
pe tineri, și ieri, ca 
unde a fost si este 
unde patria — acest 

propriile lor idealuri de muncă și 
viață, că sint chemați întotdeauna 
ca, împreună cu întregul popor, să 
participe cu toată puterea lor de 
muncă, cu toată cutezanța si ela
nul vîrstei la împlinirea acestor 
idealuri. Așa se explică devota
mentul de gind și faptă cu care 
tinerii au urmat și urmează parti
dul. participind cu entuziasm la 
înfăptuirea programelor și măsu
rilor inițiate de partid, in care 
sint încorporate și propriile opțiuni 
și aspirații ale tinerei generații. 
Iată de ce sărbătorirea zilei de 2 
Mai se constituie pentru toți tine
rii țării intr-un fericit prilej de a 
mulțumi din adincul inimilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. to
varășei Elena Ceaușescu pentru 
grija statornică acordată tinerei 
generații, pentru minunatele con
diții de muncă, viață și învățătu
ră, pentru posibilitățile create, 
destinate manifestării plenare in 
toate sferele vieții economice și 
social-politice.

Ca un corolar al acestui prinos 
de recunoștință, al unității de gind 
și faptă, organizațiile de tineret și 
tinerii își aduc contribuția și în 
acest an — pe baza Programului 
inițiat de Uniunea Tineretului Co
munist privind realizarea in 1989, 
prin muncă patriotică, a unor 
obiective prioritare ale dezvoltării 
economico-sociale a țării — la pro
gresul multilateral al patriei. Par
ticipă la efectuarea unor impor
tante lucrări de producție, cerce
tare și proiectare. Acționează pen
tru aplicarea in practică a noilor 
cuceriri ale științei și tehnicii con
temporane. Asigură executarea unor 
obiective însemnate din agricultu
ră și din investiții. Tinerii sint 
angajați plenar in acțiunea de re
cuperare și reintroducere în cir
cuitul economic productiv a unor 
însemnate cantități de materiale 
refolosibile.

A munci cu țara, a munci pen
tru progresul țării. Iată un ade- 
văr-axiomă inteles și aplicat de 
tinerii României socialiste. Un 
adevăr înscris recent, așa cum s-a 
relevat la Plenara C.C. al P.C.R., 
într-o importantă victorie a mun
cii eroice, perseverente, a poporu
lui român. O victorie care consfin
țește faptul că. datorită eforturilor 
creatoare ale intregului popor, in
clusiv ale tinerilor patriei, datorită 
politicii științifice, clarvăzătoare a 
partidului, a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
România a lichidat la sfîrșitul lunii 
martie datoria sa externă si a ho
tărit ca nimeni și niciodată să nu 
mai apeleze la credite străine. O 
realizare istorițp. obținută prin 
munca intregului popor, de care 
beneficiază, in primul rînd — cum 
sublinia secretarul general al 
partidului — tinăra generație a 
țării. Pe de o parte, pentru că 
partidul, prin eforturile întregului 
popor, a creat condiții tinerei ge
nerații ca, prin această strălucită 
izbindă, care asigură țării si inde
pendența economică și indepen

dența politică, să beneficieze mai 
puternic de dezvoltarea multilate
rală a țării, de roadele muncii ei 
pentru țară. Pe de altă parte, pentru 
că, prin această victorie, partidul a 
creat condiții tinerei generații ca, 
împreună cu întregul popor, să-și 
pună întreaga capacitate creatoare, 
spiritul revoluționar în slujba 
permanentei dezvoltări a patriei, 
a afirmării muncii de calitate pen
tru progresul ei continuu.

Secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, arată 
clar și cum trebuie străbătut per
manent de către tara noastră, de 
către generația sa tinăra drumul 
progresului multilateral: „Trăim in
tr-o epocă de profunde transformări 
revoluționare ale societății, in gene
ral de transformare revoluționară 
a lumii, in aceste condiții, prima 
cerință este de a fi și rămine re
voluționari, de a lupta cu hotă
rîre împotriva a tot ceea ce este 
vechi și perimat în toate sectoa
rele, inclusiv in domeniul conști
inței și de a acționa neabătut pen
tru promovarea noului, a spiritului 
revoluționar in întreaga viață so
cială".

Prin faptele ei. prin felul in care 
s-a format și se formează, prin 
maturitatea politică a Uniunii Ti
neretului Comunist, tinăra genera
ție a țării noastre a dovedit si do
vedește că a inteles și înțelege în 
cel mai inalt grad, cu responsabi
litate revoluționară, asemenea im
perative. Construcția socialistă în 
țara noastră reprezintă, prin ea 
insăși, o inaltă școală în acest sens. 
România de azi — patria marilor 
împliniri pentru toți tinerii — a 
fost înălțată numai și numai prin 
munca eroică a unui popor eroic 
și muncitor, condus de un partid 
eroic și cutezător. Nimic n-am 
primit pe gratis de la nimeni. Fap
tul că partidul nostru, secretarul 
său general au promovat și 
promovează în întreaga activi
tate de formare a tinerei ge
nerații principiul „educației prin 
muncă și pentru muncă" consti
tuie o garanție că tineretul Româ
niei socialiste va ști Întotdeauna 
că aspirațiile sale nu se pot mate
rializa in realități decit prin în
făptuirile sale, prin eforturile sale 
pentru dezvoltarea continuă a pa
triei. Iată de ce chemările pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le 
adresează permanent tinerei gene
rații. încrederea cu care o încon
joară. condițiile create pentru afir
marea ei multilaterală găsesc, și 
nu pot să nu găsească, în inima 
fiecărui tinăr, în inima milioanelor 
de tineri ai țării — muncitori, 
agricultori, constructori, elevi, stu- 
denți — ecoul unei identificări 
depline cu politica partidului, al 
devotamentului și hotăririi de a 
urma neabătut partidul, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, Eroul ce 
dă numele Epocii celei mai lumi
noase din istoria patriei, care poa
te fi denumită și epoca afirmării 
depline a tineretului.

Constantin PRIESCU

(Urmare din pag. I)
1 Mai 1939 a constituit prima miș
care puternică din Europa care a 
chemat nu numai poporul român și 
clasa muncitoare din România, dar 
și clasa muncitoare, toate forței® 
democratice, progresiste de pe în
tregul continent la lupta împotriva 
fascismului și războiului, pentru 
apărarea independenței tuturor sta
telor. Evenimentul de acum 50 de 
ani, expresie a voinței clasei noas
tre muncitoare, a spiritului de răs
pundere și angajare militantă in
tr-un moment decisiv pentru desti
nele umanității, a pus cu tărie în 
lumină uriașele resurse revoluțio
nare ale muncitorimii române, ca
pacitatea partidului de a conduce 
lupta pentru dreptate socială și li
bertate națională, pentru indepen
dența, suveranitatea și integritatea 
tc. torială a patriei.

Stindardele Intîiuluî de Mal, 
simboluri ale muncii, luptei și uni
tății, tricolorul patriei, drapelul 

partidului evocă gloriosul drum 
străbătut de clasa muncitoare, de 
întregul popor, mărețele cuceriri 
revoluționare din anii edificării so
cialiste, cu deosebire din epoca 
inaugurată de cel de-al IX-lea 
Congres, deschizător de noi și cu
tezătoare orizonturi în toate dome
niile creației materiale și spiritua
le, generator de energii și înfăp
tuiri fără precedent care definesc 
cea mai fertilă epocă din istoria 
țării, „Epoca Nicolae Ceaușescu”. 
Sub conducerea clarvăzătoare a 
partidului, a marelui ctitor al epocii 
ce-i poartă numele, România o de
venit o țară industrial-agrară, cu o 
industrie modernă, organizată pe 
baza celor mai noi cuceriri ale ști
inței și tehnicii, cu o agricultură 
socialistă înfloritoare, cu o puterni
că dezvoltare a științei, învățămîn- 
tulul și culturii, o țară care con
struiește cu succes societatea so
cialistă multilateral dezvoltată.

O izbindă ce se înscrie în bilan
țul acestui timp de mărețe împliniri 

o constituie rambursarea completă 
a datoriei externe, ceea Ce asigură, 
cum sublinia secretarul general al 
partidului la recenta Plenară a C.C. 
al P.C.R., deplina independență 
economică și politică a României.

SUB SEMNUL MUNCII Șl AL UNITĂȚII

Este, in rindul celorlalte istorice 
realizări dobîndite în această 
epocă, o nouă și grăitoare măr
turie a forței și vitalității econo
miei românești, a justeței politicii 
Partidului Comunist Român în apli
carea creatoare a legităților socia
lismului la condițiile concrete ale 
țării noastre, în transpunerea con
secventă în viață a strategiei sale 
revoluționare, în făurirea celei mai 
avansate și drepte orinduiri socia

le. Realități însuflețitoare care sti
mulează puternic sentimentul mî-n- 
driei și demnității naționale, în
crederea în propriile forțe și ca
pacități creatoare, hotărirea de 
a acționa și mai ferm pentru a 

ridica patria pe noi culmi de 
progres și civilizație, așa cum au 
dat încă o dată glas, în aceste 
zile, entuziastele adunări populare 
din toate județele țârii, expresii ale 
dragostei și atașamentului față 
de partid, față de ilustrul său con
ducător.

Stindardele Intîiuluî de Mai, dra
pelul țării și al partidului, simboluri 
ale muncii libere și creatoare in
tr-o țară stăpină pe destinele sale, 

omagiază activitatea eroică, plină 
de dăruire a clasei muncitoare, a 
întregului popor în materializarea 
politicii științifice a partidului, po
litică consacrată creșterii bună
stării materiale și spirituale a ce

lor ce muncesc, independenței 
patriei, viitorului • ei de aur — 
comunismul. In primele rînduri ale 
acestui „asalt al viitorului” se 
află forța socială cea mai avansa
tă, revoluționară, care transformînd 
societatea s-a transformat și pe 
sine însăși, așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Clasa mun
citoare și-a îndeplinit și își îndepli
nește cu cinste rolul de clasă socia
lă conducătoare a întregii societăți. 
Ea reprezintă astăzi cea mai 

puternică forță socială - ți, In 
perspectiva anilor 2000, ea va con
tinua să se dezvolte atit numeri- 
cește, dar mai cu seamă din punct 
de vedere al pregătirii generale", 
devenind tot mai pregnant, pe 
măsura exigențelor noii revoluții 
tehnico-științifice, a apropierii de 
comunism, „o clasă muncitoare in
telectuală”. Morile resurse de ini
țiativă, competență și elan ale cla
sei noastre muncitoare iși află o tot 
mai deplină valorificare in cadrul 
sistemului original, unic în felul 
său, al democrației muncitoreșți- 
revoluționare, transpunere în viață 
a principiului cardinal de conduce
re a întregii activități economico- 
sociale - „socialismul se constru
iește cu poporul, pentru popor".

Acum, la sărbătoarea zilei de 1 
Mai, în spiritul frumoasei tradiții 
făurite în anii construcției socialiste, 
țara iși măsoară roadele muncii 
pline de dăruire, concretizate în 
îndeplinirea prevederilor de plan, 
cu precădere a exportului, în creș‘- 

terea eficienței economice, în 
înfăptuirea programelor de mo
dernizare a producției. Sint 
tot atîtea concludente dovezi 
ale încrederii și atașamentului față 
de politica partidului, ale stimei și 
dragostei față de marele erou al 
națiunii, cutezătorul strateg al 
devenirii comuniste, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Sint tot otitea 
grăitoare mărturii ale spiritului de 
puternică angajare revoluționară 
cu care clasa muncitoare, întregul 
popor român vin in întimpinarea 
celei de-a 45-a aniversări a revo
luției de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia
listă și a celui de-al XIV-lea Con
gres al partidului. Sint tot atitea e- 
locvente contribuții ale României 
la marea cauză a libertății, pro
gresului și păcii, la izbînda Ideilor 
socialismului sub stindardele pur
purii ale Intîiuluî de Mai care reu- 
nesc, de un secol, într-o strinsă u- 

de voi tă si acțiune, oamenii 
nv • rin m ■"'treaga planetă.
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
Șl TOVARĂȘA ELENA CEAUȘESCU 
au participat ieri la deschiderea Expoziției omagiale fotodocomentare si de carte,

JAPONIA

2300 orașe — proclamate zone denuclearizate

organizată cu prilejul aniversării a 100 de ani de la declararea zilei de 1 Mai ca zi

TOKIO 30 (Agerpres). — în aceas
tă primăvară, în Japonia, mișcarea 
pentru pace cunoaște o amploare 
deosebită. în această amplă acțiune 
se înscrie și hotărîrea unor munici
palități de a declara orașele lor zone 
denuclearizate, acțiune la care aderă 
tot mai multe localități urbane. în

prezent, pe teritoriul nipon există 
2 300 de orașe care au fost declarate 
zone fără arme nucleare. în întrea
ga lume, numărul aglomerațiilor ur
bane unde au fost instituite aseme
nea zone, prin decizia municipalită
ților, la care au subscris milioane de 
oameni, se ridică la 4100.

a solidarității internaționale a celor ce muncesc si a 50 de ani de la marea
demnnstratie patriotică, antifascistă si antirăzboinică de la 1 Mai 1939

(Urmare din pag. I)
Este reflectată amplu perioada de 

după Congresul al IX-lea. care a 
ales in suprema funcție de conduce
re pe tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Sint prezentate transformările 
profund înnoitoare ce au avut loc 
in această perioadă fără egal în 
istoria patriei, în întreaga viată po
litică. economică și socială a Româ
niei. în dezvoltarea multilaterală și 
armonioasă a economiei naționale, 
pe baza celor mal noi cuceriri ale 
științei și tehnicii, in înflorirea tu
turor județelor și localităților pa
triei. în afirmarea științei. învățâ- 
mintului și culturii ca factori hotă
rî tori ai progresului general al tă
rii. ridicarea continuă a bunăstării 
materiale și spirituale a poporului 
— telul suprem al politicii parti
dului.

Pe o hartă a țării este reliefată 
Impetuoasa dezvoltare a tuturor 
județelor pe plan economic, so
cial-cultural și edilitar. Sint înfăți
șate. în grăitoare imagini fotogra
fice, noile și modernele platforme 
industriale amplasate pe Întreg cu
prinsul României socialiste, mărețele 
ctitorii ale acestor ani — Canalul 
Dunăre — Marea Neagră, metroul 
bucureștean. grandioasele lucrări 
urbanistice din Capitală și amena
jarea complexă a riului Dîmbovița, 
puternicele unități ale sistemului e- 
nergetic național, impunătoare edifi
cii de invătămint. sănătate si an
sambluri de locuințe.

Exponatele pun cu putere în evi
dentă faptul că toate marile izbînzi 
din această perioadă — cea mai rod
nică din istoria patriei — sint legate 
de gindirea si fapta revoluționară 
ale conducătorului partidului si sta
tului nostru, motiv pentru care, cu 
legitimă mindrie si nețărmurită re
cunoștință. Întregul nostru popor o 
numește ..Epoca Nicolae Ceaușescu'1.

O suită de imagini semnifica
tive pentru viata politică a tării, 
atit de familiare nouă, tuturor. 
Înfățișează prezența secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. in mijlocul co
lectivelor de oameni al muncii, cu 
prilejul vizitelor de lucru, desfășu
rate la scara intregii țări, cuprinzind 
toate domeniile de activitate. Aceste 
intîlniri ilustrează un adevăr, pro
fund. confirmat necontenit de viată, 
că în patria noastră socialismul se 
edifică cu poporul și pentru popor.

Atmosfera în care se sărbătorește 
ziua de 1 Mai in întreaga tară este 
sugerată in expoziție si de un mare 
număr de lucrări de grafică, de pic
tură si sculptură.

In expoziție este subliniată politica 
de pace si largă colaborare interna
țională a României si relevat presti
giul de care se bucură în lume se
cretarul general al partidului, pre

ședintele Republicii. tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. Slujind cu ine
puizabilă energie si devotament pa
triotic interesele vitale ale poporului 
român, cauza edificării socialismului 
și comunismului în tara noastră, se
cretarul general al partidului nostru 
s-a afirmat ca neobosit luptător 
pentru destindere, dezarmare, secu
ritate. înțelegere si cooperare, pen
tru realizarea idealurilor de liber
tate. independentă si progres ale 
tuturor națiunilor.

în ultima parte, expoziția oma
gială documentară consacră un spa
țiu semnificativ importantului eve
niment din viata partidului si a tării 
întimpinat cu noi și remarcabile 
fapte de muncă de întregul popor 
— Congresul al XIV-lea al P.C.R., 
ce va stabili direcțiile principale ale 
dezvoltării economico-sociale a pa
triei in cel de-al nouălea cincinal, 
1991—1995. și pină în anul 2000. în 
perspectiva făuririi depline a socie- 

. tătii socialiste multilateral dezvol
tate în România și trecerii la înfăp
tuirea principiilor comuniste de viată 
si muncă.

în,. cadrul expoziției de carte 
este prezentată, la loc de frunte, 
opera teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. contribuție de 
cea mai mare însemnătate la dez
voltarea creatoare a gindirii si prac
ticii revoluționare contemporane, la 
îmbogățirea cunoașterii universale.

Sint expuse volumele apărute, pină 
acum, din ciclul ..România pe dru
mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltate", din seria de 
..Opere alese", culegeri de texte in 
colecțiile intitulate ..Din gindirea 
social-oolitică. economică, filozofică 
a președintelui României", care al
cătuiesc. în întregul lor. o monu
mentală operă teoretică, profund 
originală. rezultat al unei analize 
pătrunzătoare, realiste a proceselor 
sociale contemporane si al aplicării 
creatoare a adevărurilor generale la 
condițiile specifice ale României.

Un capitol tematic distinct este 
rezervat lucrărilor consacrate peste 
hotare personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. precum si nume
roaselor traduceri din opera secre
tarului general al partidului, pre
ședintele Republicii, apărute în edi
turi din multe țări ale lumii, expre
sie. a prețuirii deosebite de care se 
bucură pe plan international gindi
rea politică si activitatea sa practică.

Expoziția cuprinde lucrările știin
țifice ale tovarășei academician 
doctor inginer Elena Ceausescu, lu
crări care, prin valoarea lor deose
bită. reprezintă un , aport de seamă 
la dezvoltarea cercetării în impor
tante sectoare pentru economia tării, 
la îmbogățirea patrimoniului cu
noașterii naționale si universale, 
sporind prestigiul si autoritatea 
științei românești. Sint prezentate.

totodată, lucrările tovarășei Elena 
Ceausescu editate in străinătate, 
mărturie a înaltei aprecieri acordate 
activității sale științifice.

Sint expuse, de asemenea, nume
roase volume din diferite domenii, 
care ilustrează bogata activitate edi
torială din tara noastră.

Expoziția fotodocumentară si de 
carte se înscrie in suita manifestă
rilor reprezentative, prin care în
treaga națiune omagiază in acest an 
Ziua Muncii. împlinirea a 100 de ani 
de la declararea zilei de 1 Mai ca 
zi a solidarității internaționale a 
celor ce muncesc si 50 de ani de la 
marea demonstrație patriotică, 
antifascistă si antirăzboinică din 
București de la 1 Mai 1939.

La plecare. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați, din nou. 
de oamenii muncii bucuresteni pre- 
zenti la inaugurarea expoziției, cu 
multă căldură, cu însuflețite mani
festări de stimă, prețuire si recu
noștință pentru tot ce s-a înfăptuit 
și se înfăptuiește, măreț si durabil, 
în Capitală si in tară, in luminoasa 
epocă deschisă de Congresul al 
IX-lea al partidului. S-a aclamat cu 
înflăcărare pentru partid si secreta
rul său general. A fost intonat vi
brantul cîntec patriotic ..Păr'tidul- 
Ceaușescu-România !“. nume cu va
loare de simbol; aflate într-o strînsă 
si semnificativă alăturare, cu pro
funde rezonante în sufletul Si con
știința întregului popor.

ÎN ȚĂRI ÎN CURS DE DEZVOLTARE

Preocupări pentru consolidarea independenței, 

pentru progres economic și social
MANILA. Guvernul filipinez 

preconizează obținerea unei creș
teri economice in medie de 6,5 la 
sută în perioada 1989—1992, evi- 
tindu-se, in același timp, ca infla
ția să depășească 8 la sută, relevă 
agenția I.P.S. Se prevede, între al
tele, realizarea unui program de 
investiții publice, care vor spori, 
în termeni reali, de la 3,4 Ia sută 
produsul national net în 1988 
la 5,8 la sută în 1992. După cum se 
menționează, programul respectiv 
va contribui la. consolidarea inde
pendenței tării.

KAMPALA. O reuniune la nivel 
national a avut loc la Kampala. 
Reuniunea a fost consacrată relan
sării economice a Ugandei. Au 
participat președintele Yoweri Mu
seveni, membrii guvernului, cadre 
din domeniul economic. S-a rele
vat necesitatea rentabilizării cît 
mai curînd posibil a întreprinderi
lor din diverse sectoare, orientării 
investițiilor în domeniile priorita
re ale economiei, sporirii efortu
rilor în producție, pregătirii in 
condiții mai bune a forței de 
muncă.

COLOMBO. Parlamentul statului 
Sri Lanka a adoptat, în cadrul unei 
ședințe, desfășurate la Colombo, 
proiectul de lege privitor la 
lupta împotriva sărăciei. După 
cum a declarat primul-ministru, 
Dingiri Banda Wijetunge, preve

derile noii legi se află în perma
nentă in atenția guvernului, ele in- 
cluzînd planuri și acțiuni a căror 
înfăptuire va trebui să ducă, în
tr-un timp scurt, la îmbunătățirea 
situației materiale a păturilor so
ciale mai puțin avute din țară.

SAN JOSE. Miniștrii agriculturii 
și zootehniei din America Centra
lă — reuniți Ia San Jose în cadrul 
celei de-a IX-a sesiuni a Consi
liului regional de cooperare agri
colă (CORECA) — au adoptat o 
declarație finală, în care, între al
tele. se pronunță pentru intensifi
carea conlucrării in sfera agricul
turii. pentru asigurarea unui 
schimb intens de experiență și teh
nologie în materie.

Nicaragua șl Costa Rica au sem
nat un acord de cooperare tehni
că în domeniul agrozootehnic, care 
prevede, între altele, și efectuarea 
unui schimb de informații de spe
cialitate, precum și vizite recipro
ce de specialiști în domeniu. 
Schimburile și cooperarea bilate
rală in materie prevăd conlucra
rea în dezvoltarea, depozitarea și 
comercializarea culturilor tropicale 
netraditionale, dezvoltarea indus
triei de lactate, extinderea siste
mului irigațiilor, controlul fitosa- 
nitar al culturilor în cultivarea de 
noi soiuri — relatează agenția 
Prensa Latina. »

ORIENTUL MIJLOCIU
Președintele „Comitetului celor șase” al Ligii Arabe 

cere sprijin din partea Națiunilor Unite pentru soluționarea 
crizei din Liban și retragerea Israelului din zona 

de sud a acestei țări

★
La sala Dalles din Capitală se află 

deschisă în aceste zile Expoziția 
omagială de artă plastică dedicată 
zilei de 1 Mai — ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
al cărei centenar se sărbătorește în 
acest an —, aniversării a o jumătate 
de veac de la marea demonstrație 
patriotică, antifascistă și antirăzboi
nică de la 1 Mai 1939.

Expoziția constituie un omagiu al 
oamenilor de artă adus eminentului 
conducător al României socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în
flăcărat patriot revoluționar — care, de 
aproape șase decenii, își dedică în

treaga activitate nobilelor idealuri de 
unitate, independență, libertate și 
progres ale poporului român, cauzei 
socialismului și comunismului — to
varășei Elena Ceaușescu, strălucit 
militant al partidului și statului. Ex
poziția pune in lumină, cu mijloace 
specifice artelor plastice, sentimen
tele de dragoste, de prețuire și recu
noștință ale întregului popor român.

Organizată de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste, Consiliul 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România și Uniunea 
Artiștilor Plastici, expoziția prezin

tă lucrări de pictură, sculptură, gra
fică, artă decorativă, afiș politic, 
creații semnate de artiști din în
treaga țară.

Sint expuse tablouri ce marchea
ză împlinirea a 50 de ani de la 
marea demonstrație patriotică, an
tifascistă și antirăzboinică de la 1 
Mai 19J9 — in organizarea și des
fășurarea căreia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu au avut un rol determi
nant —. opere inspirate din boga
tele tradiții de luptă ale poporului 
nostru, din activitatea revoluționară 
a Partidului Comunist Român in con-

★
ducerea marilor bătălii de clasă îm
potriva exploatării și asupririi, a 
războiului și fascismului, pentru 
realizarea unității de acțiune a cla
sei noastre muncitoare.

Lucrări de pictură, sculptură, ta
piserie sint inspirate din prefacerile 
structurale ale României în anii so
cialismului, cu deosebire in „Epoca 
Nicolae Ceaușescu", ilustrind în 
imagini sugestive vocația constructi
vă a poporului nostru, năzuința sa 
de pace, înțelegere și colaborare.in
ternațională. \

(Agerpres)

BEIRUT 30 (Agerpres). — în capi
tala Libanului situația se menține 
încordată. Sîmbătă noaptea și dumi
nică dimineața au fost înregistrate 
schimburi de focuri în zona de est a 
Beirutului, fiind blocate căile de ac
ces spre capitală. Au continuat, de 
asemenea, luptele în zona montană 
din sud-estul Beirutului între forțe 
ale armatei libaneze și milițiile Amal. 
Se relevă, de asemenea, că a fost 
bombardată cu rachete tabăra de re- 
fugiați palestinieni Myeh-Myfeh" “de’ 
lingă orașul Saida. : . :»«,:•

( /.■ ‘J ă ■< 44 b44 M t
GENEVA 30 (Agerpres). — într-o 

declarație făcută la Geneva, unde 
s-a întilnit cu secretarul general al 
O.N.U., Perez de Cuellar, ministrul 
de externe al Kuweitului, Ahmed 
Al-Sabah, președintele „Comitetului 
celor șase" al Ligii Arabe, a arătat 
că menținerea ocupației israeliene în 
sudul Libanului constituie un impor
tant obstacol in calea soluționării ra-

pide a problemei libaneze — rela
tează agenția Efe. Ministrul kuwei- 
tian a adăugat că in cursul între
vederii a solicitat sprijin din partea 
Națiunilor Unite, inclusiv din partea 
Consiliului de Securitate, pentru so
luționarea crizei din Liban și retra
gerea Israelului din zona de sud a 
acestei țări.

Noi demonstrații ale populației pa
lestiniene din teritoriile de pe ma- 

t * left vestic al Idndarfului și din Gaza- v 
•«6-gu pfodus irt ’ceia de-îr :doua par- 

■4 a zilei dsw «imbătă. IntervSMțjfe» > 
brutală â forțelor de poliție . israe
liene, puternic înarmate, a determi
nat producerea de ciocniri violente, 
in urma cărora un palestinian a fost 
ucis, iar alți 20 răniți. Numeroase 
localități și districte au fost decla
rate de autoritățile ,de ocupație 
„zone militare închise", unde se află 
în funcțiune legea excepțională.

(Agerpres)

să îndeplinească acordurile 
privitoare la accesul 

Namibiei la independență
LUANDA 30 (Agerpres). — Pre

ședintele Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Sam Nujoma, a reafirmat poziția 
S.W.A.P.O. de a îndeplini cu scrupu- 
lozitate documentele și acordurile 
privind realizarea procesului prin 
care Namibia va deveni independen
tă. El a declarat că a ordonat tutu
ror luptătorilor din S.W.A.P.O. să 
revină la bazele lor situate la nord 
de paralela 16. Peste 1 300 de luptă
tori sint deja amplasați în Angola — 
a declarat, potrivit agenției Prensa 
Latina. Sam Nujoma.

Un ziar din Burundi 
dezvăluie noi manevre 

ale R.S.A.
BUJUMBURA 30 (Agerpres). — 

Regimul rasist de la Pretoria acțio
nează pentru a avea cîștig de cauză 
în alegerile generale din Namibia, 
fixate pentru luna noiembrie a.c., 
sau in cel mai rău caz pentru a îm
piedica desfășurarea normală a lor — 
relevă ziarul „Le Renouveau du Bu
rundi". Regimul sud-african a dis
tribuit acte de identitate namibiene 
la aproape 40 000 de persoane care 
aparțin grupării antiguvernamentale 
„Unita" din Angola. Ei au misiu
nea de a pătrunde fraudulos pe te
ritoriul namibian pentru a participa 
la vot sau a perturba operațiunile 
de votare.Datoria externă-o serioasă povară economică 

Relatări ale presei 
de Ia Canberra

CANBERRA 30 (Agerpres). — Da
toria externă continuă să rămînă o 
problemă serioasă pentru economia 
australiană, relevă presa din Can
berra. Datoria externă brută a aces
tei țări însuma 121 miliarde dolari 
australieni (96 miliarde dolari S.U.A.) 
la sfîrșitul anului trecut. Drept ur
mare. serviciul acestei datorii este a- 
nual de peste 8 miliarde dolari. Pen
tru o țară care este într-o măsură 
însemnată dependentă de exportul 
anumitor produse, datoria externă 
înseamnă o serioasă povară eco
nomică.

Plan vizînd reducerea datoriei 
în țările „Grupului celor opt"

BRASILIA 30 (Agerpres). — în ca
pitala Braziliei a luat sfîrșit re
uniunea miniștrilor economiei șl fi
nanțelor din „Grupul celor opt" 
(membrii „Grupului de la Conta- 
dora" șl ai „Grupului de Spri-

■ jin“). care au analizat si a-
doptat un plan vizind reduce
rea uriașei datorii externe a ță-

■ rilor din America Latină. S-a pro
cedat. în prealabil, Ia un schimb de

»4Motmații ibsuprâ negocierilor pur
tate de țările respective cu F.M.I.. 
Banca Mondială și ailte instituții 
bancare. Totodată, participant!! au 
discutat programele politice si eco
nomice ce urmează a fi înfăptuite 
în țările respective în Vederea atin
gerii obiectivului privind reducerea 
datoriei externe.

CALAN : S-a aprins focul la bateria de cocsificare 
numărul 3 HANDBAL

Informații sportive

12 la suta din populația Marii Britanii 
trăiește sub limita oficială a sărăciei 
Precizări ale purtătorului de cuvînt pentru problemele 

financiare al partidului laburist
LONDRA 30 (Agerpres). — Parti

dul Laburist din Marea Britanie a 
cerut guvernului britanic să lanse
ze un program national împotriva 
sărăciei. La o conferință de presă, 
la Londra, purtătorul de cuvint 
pentru probleme financiare al 
partidului laburist, Gordon Brown, 
a relevat că în prezent circa 12 la 
sută din populația țării trăiește sub 
limita oficială a sărăciei. El a pre
cizat că aproximativ patru milioane 
de familii sint considerate sărace

și au nevoie de sprijin urgent din 
partea autorităților pentru a putea 
supraviețui.

Totodată, o serie de studii ale 
partidului laburist, citate de agen
ția A.D.N., au ajuns la concluzia că 
după anul 1979 unu la sută din cei 
mai bogați britanici și-au dublat 
averile, in timp ce, in aceeași peri
oadă, veniturile a patru milioane 
de familii britanice sărace au scă
zut cu șase la sută.

Constructorii, împreună cu side- 
rurgiștii din Câlan raportează în 
cinstea zilei de 1 Mai un deosebit 
succes : aprinderea focului la ba
teria de cocsificare numărul 3 de 
la Combinatul Siderurgic „Victoria" 
Călan, obiectiv de deosebită im
portanță pentru creșterea produc
ției de cocs metalurgic. După cum 
ne .declara tovarășul Nicolae Oargă, 
secretarul comitetului de partid de 
Ia Combinatul Siderurgic Călan,

OLT : Mașini și
In preocupările prioritare ale co

lectivului de oameni ai muncii de 
la întreprinderea de Utilaj Alimen
tar Slatina, județul Olt, se află 
diversificarea gamei de mașini, 
utilaje și instalații pentru dotarea 
a numeroase unități din țară. Prin
tre noutățile anului se numără ali
mentatoarele pentru cuptoarele de

aprinderea focului la noua baterie 
de cocsificare a coincis cu finali
zarea lucrărilor de inzidire a ma
sivului ceramic al bateriei, înche
ierea montării ramelor metalice la 
cuptoare, a instalațiilor și a celor
lalte părți metalice ale bateriei. 
După încheierea probelor, cocsarii 
sint pregătiți pentru a prelua și 
exploata in cele mai bune condiții 
noua baterie de cocsificare. (Sabin 
Cerbu).

utilaje moderne
10 și 20 tone piine în 24 de ore, 
destinate mecanizării unor opera
țiuni ce se efectuau pină acum 
manual, batoza pentru recoltat 
mazărea. Ea s-a realizat cu un 
consum redus de metal și are po
sibilități de batozare direct în 
cimp. (Mihai Grigoroșcuță).

FRUMOASE SUCCESE ALE ECHIPELOR NOASTRE FEMININE
• Știința Bacău a cucerit „Cupa cupelor”

Competiția internațională femini
nă de handbal „Cupa cupelor" edi
ția 1988—1989 s-a încheiat cu o splen
didă victorie a echipei Știința Bacău, 
care, în manșa a doua a finalei, 
disputată în sala sporturilor din lo
calitate, a întrecut cu scorul de 
22—19 (13—8) formația sovietică Ku
ban Krasnodar. în prima partidă 
rezultatul fusese egal : 25—25.

Handbalistele românce iși adjude
că prețiosul trofeu după o evoluție 
remarcabilă, demonstrînd în toate 
întîlnirile susținute măiestrie tehni
că și tactică, un joc dinamic și efi
cient, o excelentă pregătire fizică, 
înainte de a ajunge in finală, Știința

Bacău a eliminat echipe redutabile, 
cum sint Empor Rostock, Vasas Bu
dapesta, Ț.S.K.A. Sofia.

în meciul de duminică, întreaga 
echipă — Ioana Vasilca, Emilia Lu
ca, Lidia Butnărașu, Filofteia Dahi- 
lof, Gabriela Antoneanu, Laurica 
Lunca, Georgeta Cervenciuc, Elena 
Ciubotaru — a luptat cu o dăruire 
exemplară pentru obținerea acestui 
succes de prestigiu ce onorează spor
tul românesc.

în partida retur de la Bacău, cele 
mai multe goluri pentru echipa ro- 
mină au fost înscrise de Luca (9), 
Butnărașu (6), Ciubotaru (4).

r

VIZITA OFICIALA DE PRIETE

DE PRESA 
e scurt

• Chimistul Rîmnicu Vîlcea a cîștigat 
„Cupa federației internaționale”

t V
11.30 1 Mal 1989 — editorial (color)
11,40 Muncitorești voințe unite într-un 

gind. Versuri și cintece patriotice, 
revoluționare (color)

12.00 Florile muncii. Reportaj (color)
12,15 Armonii în Mai. Muzică de pro

menadă cu fanfara reprezentativă 
a armatei (color)

12.30 Cintec drag pe plaiul muncii. Mu
zică populară (color)

12,45 Din inima întregii țări. Reportaj 
(color)

13,00 Album sărbătoresc (color)
15,00 închiderea programului

19,00 Telejurnal
19.30 Cînd primăvara înflorește în pri

viri. Documentar-artistic (color). 
Producție a studioului de film TV

19,50 Cîntec pentru întîi de Mai. Spec
tacol literar-muzical-coregrafic 
(color)

21,00 Epoca Nicolae Ceaușescu — 
dimensiuni ale muncii și dezvol
tării. Documentar (color)

21,25 Telejurnal

21,35 Tara-n sărbătoare. Muzică popu
lară (color)

22,00 închiderea programului

MARȚI, 2 MAI
19,00 Telejurnal
19,25 Tineretul — ființă din ființa pa

triei, importantă forță socială, 
viitorul însuși al națiunii noastre 
socialiste (color). Documentar 
consacrat Zilei Tineretului din Re
publica Socialistă România

19,45 Conducătorului iubit — imnul ti
nereții revoluționare (color). Spec
tacol literar-muzical-coregrafic

20.30 Teatru TV (color). „Ștafeta" de 
Ion Bucheru. Premieră pe țară. 
Cu : Cristina Deleanu, Gheorghe 
Cozoricl, Petre Gheorghiu, Traian 
Stănescu, Mitică Popescu, Ștefan 
Sileanu, Tamara Crețulescu, Emil 
Hossu, Olga Delia Mateescu, Flo
rin Călinescu, Dumitru Chesa. Eu
genia Bosînceanu, Nicolae Călu
gărița, Dan Purec, Aristița Dia- 
mandi, Patricia Ionescu, Paul 
Gheorghiu, Dana Alexandrescu. 
Regia artistică : Domnița Mun- 
teanu

21,50 Cîntăm tinerețea țării, tinerețea 
noastră (color). Muzică ușoară

22,20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Du
minică. la Vilnius, s-a disputat 
manșa a doua a finalei competiției 
feminine de handbal ..Cuca fede
rației internaționale" dintre echipa 
Chimistul Rm. Vîlcea si formația 
locală Egle.

Partida s-a încheiat ou scorul de 
26—21 (12—14) în favoarea gazdelor, 
dar trofeul a fost cucerit de echipa 
Chimistul Rm. Vilcea. care ciștigase 
primul meci al finalei cu scorul de 
26—18.

Astfel, după patru ani. formația
*

FOTBAL. • Meciurile disputate 
duminică in etapa a 24-a a cam
pionatului diviziei A la fotbal s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
Steaua — Sportul Studențesc 2—1 
(1—1) ; Victoria — F.C. Bihor 4—0 
(4—0) ; S.C. Bacău — F.C. Inter 
Sibiu 1—0 (0—0) ; Oțelul — F.C. Argeș 
Pitești 2—1 (1—1) ; F.C. Farul — 
Rapid 1—0 (0—0) : F.C.M. Brașov — 
Universitatea Cluj-Napoca 1—1 
(0—0) ; Flacăra — Dinamo 1—5 
(1—2) ; Corvinul — F.C. Olt 0—1 
(0—1) ; A.S.A. Tg. Mureș — Univer
sitatea Craiova 1—2 (1—1). în cla
sament conduce echipa Dinamo — 
45 puncte, urmată de formațiile 
Steaua — 45 puncte (un joc mai

din Rm. Vilcea îsi adjudecă din nou 
această tradițională cupă a handba
lului european.

Handbalistele vîlcene s-au afirmat 
la actuala ediție a competiției prin- 
tr-un ioc spectaculos, tehnic, exce
lent, atit în faza de apărare, cît și 
în cea de atac.

în partida de la Vilnius golurile 
echipei române au fost marcate de 
Maria Verigeanu (5). Lăcrămioara 
Lazăr (5), Denisa Nan (4). Liliana 
Topea (4). Edit Matei (2) și Nadina 
Nedelcu (1).

★

puțin disputat) și Victoria Bucu
rești — 37 puncte. • La Paris. în 
meci pentru preliminariile Campiona
tului mondial de fotbal, echipele 
Franței și Iugoslaviei au terminat la 
egalitate: 0—0. în clasamentul grupei 
a 5-a europene conduce Scotia cu 9 
puncte, urmată de Iugoslavia — 6 
puncte. Franța 4 puncte etc. • Dis
putat la Bruxelles, în cadrul preli
minariilor Campionatului mondial de 
fotbal, meciul dintre echipele Bel
giei și Cehoslovaciei s-a încheiat cu 
scorul de 2—1 (1—1) în favoarea 
gazdelor. In clasamentul grupei a 
7-a europene conduce Belgia cu 6 
puncte, urmată de Portugalia 5 
puncte, Cehoslovacia 3 puncte etc.

NlE. Secretarul general al C.C. al 
| P.C. din Vietnam, Nguyen Van

Linh, a efectuat o vizită oficială de 
prietenie in Cuba, in cadrul căreia 

■ a avut convorbiri cu Fidel Castro, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 

I Cuba, cu alți membri ai conducerii 
de partid și de stat cubaneze. Au 

I fost examinate aspecte ale rela
țiilor bilaterale, precum și proble
me internaționale de interes comun, 

i în timpul vizitei s-a semnat un 
protocol privind cooperarea econo
mică și tehnico-știintifică dintre 
cele două țări.

CONVORBIRI INDIANO-EGIP- 
TENE. Primul-ministru al Indiei, 
Rajiv Gandhi, l-a primit, la 
New Delhi, pe ministrul de stat 
egiptean pentru afaceri externe, 

I Boutros Ghali, care i-a remis un 
mesaj din partea președintelui 

I Hosni Mubarak. In cursul convor
birii care a avut loc au fost dis- 

I Cutate probleme privitoare la dez- 
I voltarea in continuare a relațiilor 

bilaterale, la creșterea rolului miș- 
Icării de nealiniere in solutionarea 

problemelor mondiale, situația ac
tuală din regiune.

CREȘTEREA ȘOMAJULUI ÎN 
NORVEGIA. Datele oficiale pre
zentate la Oslo arată că. la finele 

I lunii aprilie. în Norvegia existau 
circa 130 000 de oameni aflați în 
căutarea unui loc de muncă. Față 

■ de luna precedentă, numărul șome
rilor a crescut cu 3 000. Rata șo- 

I majului se ridică, astfel, la 6 la 
sută din totalul populației active.

MEDICI ȘOMERI. După cum 
estimează Camera federală a me
dicilor din R.F. Germania, in pre
zent în această tară există intre 
12 000 și 15 000 de medici șomeri. 
Rata șomajului in rindul cadrelor 
medicale vest-germane atinge ac
tualmente nivelul de 4,6 la sută.

CONSILIUL DE COOPERARE 
ARAB își va desfășura reuniunea 
sa la nivel inalt la 10 mai la Cairo. 
La lucrările acestui organism de 
cooperare vor participa șefii de 
stat ai țărilor membre : Egipt, Ior
dania, Irak și R.A. Yemen.

VIOLARE A EMBARGOULUI 
ASUPRA LIVRĂRILOR DE ARME 
CĂTRE R.S.A. R.F Germania a 
violat hotărirea O.N.U. privind in
stituirea unui embargo asupra li
vrărilor de arme regimului rasist 
sud-african, s-a arătat la o reu
niune la care au participat mem
bri ai parlamentului, savanti și re
prezentanți ai unor organizații de 
masă, desfășurată la Bonn. Parti- 
cipanții au arătat că exportul de 
componente pentru submarine, eli
coptere și alte piese cu caracter 
militar contravine legislației na
ționale și internaționale. Reuniu
nea a fost organizată sub egida 
secțiunii ' vest-germane a Campa
niei mondiale împotriva colaborării 
militare și. nucleare cu Africa de 
Sud. .

ATACURI ALE BANDELOR 
„M.N.R." DIN MOZAMBIC. Bande 
aparținînd grupării rebele „M.N.R." 
din Mozambic au întreprins un

UNICEF

în favoarea unei convenții 

privind apărarea 
drepturilor copiilor

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— La sediul din New York al Na
țiunilor Unite s-a încheiat sesiunea 
anuală a Consiliului executiv al 
UNICEF. în cadrul lucrărilor s-a 
subliniat importanta finalizării cit 
mai curînd posibil a unei convenții 
cu privire la apărarea drepturilor 
copiilor. Participants și-au exprimat 
sprijinul față de propunerea direc
torului executiv al fondului Națiu
nilor Unite pentru Copii, James 
Grant, vizînd mobilizarea eforturilor 
politice pentru asigurarea unor con
diții mai bune de trai generațiilor 
actuale și viitoare de copii.

• ] 

atac in zona localității Ressano 
Garcia, in urma căruia șapte per- I 
soane și-au pierdut viața, iar al- | 
tele au fost rănite. Ressano Garcia 
se află la frontiera dintre Mo- i 
zambic și Africa de Sud șl este 
un principal nod de cale ferată. ‘ 
Elementele teroriste au provocat, 
totodată, pagube materiale insu- I 
mind mai multe milioane de do- I 
lari.

O NOUA AMÎNARE A LANSĂ
RII NAVETEI „ATLANTIS". La 
baza de la Cape Canaveral s-a a- 
nunțat aminarea, pentru a doua 
oară, a lansării navetei spațiale 
„Atlantis". Specialiștii de la 
N.A.S.A. au precizat că nu a fost 
fixată o dată pentru noua lansa
re, operațiunile de control și re
mediere a defecțiunilor semnalate 
de computere urmînd să dureze 
citeva zile. Vineri fusese detecta
tă, cu numai 31 de secunde înain
te de încheierea numărătorii in
verse, o scurgere de combustibil la 
pompa de alimentare a motorului 
principal, ulterior fiind semnalată 
încă o defecțiune.

ASASINATE ÎN SICILIA. în Si
cilia au fost asasinate, în ultimele 
24 de ore. trei persoane cu ante
cedente penale, dintre care una 
implicată în marele proces împo
triva Mafiei, unde a depus mărtu
rie favorabilă acuzării. Agențiile de 
presă exprimă opinia că ar fi vorba 
despre o clasică „reglementare de 
conturi" între grupări mafiote ce 
fac parte din organizația „Cosa 
Nostra".

DIN NOU ZAPADA. După soare 
si vreme frumoasă, in ultima zi a 
lunii aprilie în citeva zone ale Iugo
slaviei a nins. Fenomenul a fost în
registrat în capitala Bosniei șl Her- 
tegovinei — Saraievo, precum și în 
zone montane din Macedonia.
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Desen de Gheorghe DUMITRESCU

1 MAI PE MERIDIANELE GLOBULUI 
Sub semnul luptei pentru asigurarea drepturilor 

fundamentale la muncă si pace, la «iată liberă si demnă„Muncitorii români, întregul nostru popor vor fi întotdeauna alături de clasa muncitoare, de forțele înaintate ale lumii, în lupta împotriva războiului, pentru dezarmare, destindere și pace, pentru făurirea unei lumi a egalității, mai bune și mai drepte pe planeta noastră".
NICOLAE CEAUȘESCU

Sărbătorirea zilei de 1 Mai, luminos simbol al solidarității 
oamenilor muncii de pretutindeni, are în acest an o sem
nificație aparte, conferită de împlinirea unui secol de cînd 
evenimentul s-a înscris cu litere de aur in istoria mișcării mun
citorești mondiale. Mai mult decît oricînd în trecut, aniversarea 
din acest an iși găsește expresie în mari acțiuni și demonstra
ții, ai căror participant, reprezentînd cele mai diverse cate
gorii ale populației, iși manifestă voința de a acționa în co
mun pentru împlinirea aspirațiilor ior vitale — de a munci și 
trăi în libertate și demnitate, de a-și făuri un viitor pașnic și 
prosper.

In țările socialiste, unde au triumfat ideile pentru care au 
luptat și s-au jertfit atîția revoluționari, clasa muncitoare — cla
sa conducătoare a societății — acționează consecvent, mobi- 
lizind energiile popoarelor din aceste țări pentru perfecționarea 
activității de construire a noii orinduiri, pentru înaintarea spre 
înfăptuirea marelui țel al comunismului.

Masele largi din țările în curs de dezvoltare dau glas hotă- 
rîrii de a-și intensifica eforturile în vederea depășirii fenome
nelor generate de colonialism, asigurării unei dezvoltări libere, 
de sine stătătoare, pe plan economic și social.

In lumea capitalului, zeci de milioane de oameni ai muncii 
își string rîndurile sub semnul luptei pentru garantarea drep
turilor lor fundamentale la muncă și viață, împotriva exploată
rii, șomajului și inechităților, pentru libertăți politice și cetă
țenești, pentru o existență demnă.

„Pace și muncă I Muncă și pace I". Lozincă scumpă, care 
exprimă dezideratele supreme ale oamenilor muncii de pretu
tindeni, reunind, astăzi, sub faldurile steagurilor roșii, întreaga 
omenire progresistă, animată de încrederea de neclintit că, prin 
acțiunea unită și solidară, este pe deplin posibilă împlinirea 
idealurilor celor mai fierbinți ale popoarelor.

Strins uniți în jurul partidului, al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, oamenii muncii din patria noas
tră, care pentru prima oară în milenara ei istorie și-a dobîn- 
dit deplina independență economică și politică, sînt ferm 
hotărîți ca, întărind necontenit unitatea și solidaritatea cu toate 
forțele social-polrtice progresiste ale omenirii contemporane, 
să-și aducă întreaga contribuție la făurirea acelei lumi mai 
bune și mai drepte, eliberată de nesiguranța zilei de miine, de 
coșmarul războaielor, spre care au năzuit și năzuiesc popoare
le și în numele căreia, cu o sută de ani în urmă, clasa mun
citoare, clasa cea mai înaintată a societății, a ridicat sus, pen
tru întiia oară, stindardul luptei revoluționare unite.

• „La căderea nopții. în 
LONDRA oamenii fără locu
ință încearcă să-și găsească un 
adăpost" — scrie publicația bri
tanică „OBSERVER". „Locurile 
preferate — tunelele metroului 
sau spatiile de sub poduri. Au

toritățile care se ocupă de pro
blema locuințelor au arătat că, 
anul trecut la Londra existau 
64 500 de tineri lipsiți de adă
post". Aceeași situație se în- 
t'lnește și la Liverpool. Man
chester și in alte mari orașe.

Pentru acceșu[ liber

la o educație corespunzătoare
Plaga analfabetismului afectează în prezent pe glob sute și 

sute de milioane de oameni. Ca urmare a îndelungatei domi
nații coloniale, a decalajelor pe plan economic și tehnico-știin- 
țific, in țările in curs de dezvoltare numărul neștiutorilor de 
carte continuă să fie deosebit de ridicat, cu toate eforturile 
depuse pentru ameliorarea situației. Este insă o realitate a 
zilelor noastre că și în tarile capitaliste dezvoltate, care dispun 
de însemnate posibilități materiale și tehnico-științifice. școala 
se află in multe locuri intr-o situație deosebit de grea, iar 
numărul celor ce nu știu să scrie și să citească este destul de 
ridicat. De aceea, lozinca asigurării accesului tuturor tinerilor 
la învățătură, garantarea unei educații adecvate figurează 
printre revendicările importante ale celor ce muncesc.

In rînduri strinse, în lupta

pentru dreptul la muncă

© Un studiu elaborat în 
S.U.A. relevă că din 100 de 
tineri proveniti din păturile 
bogate, 85 urmează cursurile 
universitare ; cind este vorba 
de tinerii proveniti din familii 
muncitorești, cu venituri mo
deste, numai șase la sută din 
aceștia pot face fată, cu mari 
sacrificii, cheltuielilor pe care 
le presupune instruirea în fa
cultăți și politehnici.
• Capacitatea de lectură a 

unui număr de 70 000 absol
venți ai învătămîntului mediu 
american este atît de precară 
incit nu pot parcurge un ziar 
sau completa formularul de 
intrare în cîmpul. muncii, iar 
un număr la fel de mare aban
donează școala pe parcurs — 
relevă revista „TIME".

© „Peste 60 de milioane de 
cetățeni din cele 12 țări ale 
Pieței comune vest-europene 
vor fi analfabet! funcționali in

anul 2000 dacă nu se întreprind 
de urgentă reforme susceptibile 
să ducă la atenuarea acestui 
flagel" — scrie ziarul „LE 
DRAPEAU ROUGE".

® Un mare număr de scoli 
elementare și medii din tarile 
capitaliste dezvoltate se află 
Intr-o asemenea stare de decă
dere incit ele amintesc de si
tuațiile descrise in romanele 
lui Dickens — relevă revista 
„LE POINT".

0 Pentru anul in curs, bu
getul înarmărilor din R.F.G. 
a crescut cu 300 milioane 
mărci, ajungind la 53,5 miliar
de de mărci ; în aceeași peri
oadă. fondurile pentru ministe
rul federal al culturii si minis
terele culturii din landuri des
tinate învătămîntului univer
sitar sint atît de mici incit 
„au stîrnit uimire și nemulțu
mire" — menționează săptămi- 
nalul „WOCHENPOST".

Mari acțiuni de luptă ale oamenilor muncii se desfășoară in R.F. Germania și Statele Unite, pentru asigurarea dreptului la muncă, 
la viată, la pace

Pentru participare egală într-o deplină unitate
Știrile publicate de presa occidentală pun în evidentă acui

tatea șomajului, care continuă să facă ravagii in lumea capita
lului. Numai in tarile capitaliste cele mai dezvoltate numărul 
„oamenilor de prisos" a ajuns la peste 30,5 milioane, la care 
se adaugă zeci de milioane în celelalte tari ale lumii — criza 
economică determinînd ca flagelul șomajului să cuprindă pături 
din cele mai diverse, inclusiv din clasele mijlocii. Iată de ce, 
de 1 Mai, împotriva negării brutale a dreptului la muncă, cel 
mai elementar drept uman, se ridică la luptă mase tot mai 
largi de oameni.

„Sănătate pentru toți!" la conducerea societății în apărarea dreptului suprem

© Saltul șomajului în țările 
membre ale O.E.C.D.. care gru
pează cele 24 de țări conside
rate cele mai avansate ale 
lumii capitaliste, este cu ade
vărat uriaș : in 1970 erau 10.3 
milioane, iar în 1979 — circa 
19 milioane : în anii ’80. la 
uriașa armată a șomerilor din 
aceste țări s-au mai adăugat 
alte 11 milioane.
• Recordul în ceea ce pri

vește numărul de șomeri din 
rindul țărilor occidentale îl de
țin STATELE UNITE. unde 
peste 6,5 milioane de persoane 
nu au de lucru.

O Deosebit de ridicat este 
numărul șomerilor si în țările 
Europei occidentale, statisticile 
menționînd pentru țările res
pective un total de circa 19 mi
lioane — între 2 și 3 milioane 
de șomeri existînd în ITALIA, 
SPANIA, FRANȚA, R. F. GER
MANIA, MAREA BRITANIE.

In rindul persoanelor fără 
slujbă din țările respective 
ponderea cea mai mare o dețin 
tinerii și femeile.

0 Datele oficiale privind nu
mărul șomerilor sînt mult infe
rioare celor anunțate de sindi
cate, care evidențiază că gu
vernele din țările capitaliste, 
din motive lesne de înțeles, 
distorsionează cifrele reale. La 
Congresul P.S.D. din R.F.G., 
unul din liderii principalei cen
trale sindicale vest-germane, 
Ernst Bait, a arătat că totalul 
celor fără-un loc de muncă este 
de aproape 4 milioane si nu de 
2.3 milioane, cit menționează 
guvernul.

• în rîndurile șomerilor fi
gurează. în ultimul timp, un 
număr tot mai mare de ingi
neri, doctori, economiști, cadre 
didactice, „Șomajul cu diplo
mă0 a devenit o realitate tot 
mai pregnantă în lumea capi
talului.

„Sănătate pentru toți!" Aceasta este alta din lozincile 
care mobilizează oamenii muncii in lupta pentru asigurarea 
drepturilor lor fundamentale. Din cauza condițiilor inadecvate 
de îngrijire a sănătății și de prevenire a îmbolnăvirilor anual 
mor zeci de milioane de persoane, în special copii. Și in acest 
domeniu, cel mai greu tribut îl dau țările in curs de dezvoltare. 
Dar și in țările capitaliste, unde, în condițiile adîncirii procesu
lui de acumulare a bogățiilor în mîinile unor grupuri sociale 
restrinse, săracii, tot mai numeroși, își văd închise căile spre 
îngrijirea sănătății.

Prevederea in diverse acte legislative din țările capitaliste a 
unui șir de drepturi și libertăți nu înseamnă și tradu
cerea lor automată in practică. Acesta este cazul și in. ce pri
vește drepturile politice. Tocmai de aceea, oamenii muncii din 
lumea capitalului înscriu pe stindardele lor de luptă apărarea 
și lărgirea drepturilor democratice, asigurarea participării la con- 
ducerea treburilor politice, posibilitatea de a avea un cuvînt de 
spus asupra problemelor economice și sociale.

la viață, la pace

0 revendicare legitimă: 

asigurarea unor condiții 

decente de locuit
Una din problemele grave care afectează mase largi de oa

meni ai muncii este aceea a lipsei unui acoperiș deasupra 
capului. Intr-un document publicat recent de O.N.U. se arată 
că in prezent, in lume, un miliard de persoane sînt lipsite de 
adăpost sau trăiesc in condiții improprii. Cele mai multe dintre 
acestea provin din țările „lumii a treia", ca urmare a menți
nerii și accentuării subdezvoltării, expresie a inechităților 
flagrante existențe pe glob, a prăpastiei crescinde dintre bogați 
și săraci. Dar un mare număr de persoane fără adăpost sînt 
înregistrate șl in țările capitaliste dezvoltate. De aceea, prin
tre revendicările de căpetenie ale marilor demonstrații popu
lare, organizate de Ziua Muncii, figurează și aceea privind 
necesitatea eliminării stării de sărăcie în care se zbat milioane 
de oameni, asigurarea unui adăpost decent pentru toți.
• „în fiecare noapte, în 

STATELE UNITE, circa 750 000 
de persoane dorm sub cerul 
liber. De-a lungul unui an în
treg sînt circa 2 milioane. Mai 
mult de o treime din persoa
nele fără adăpost au familie, 
copii" — scrie revista america
nă „TIME".

• La cit se ridică la 
PARIS numărul celor fără 
adăpost ? — se întreba revista 
„L’EXPRESS". care răspunde : 
„La cîteva mii — potrivit da
telor primăriei ; între 20—30 000, 
afirmă conducătorii organiza
ției «Medicii lumii». Greu de 
numărat ! Cei fără locuință nu 
intră în statistici".

9 în EUROPA OCCIDEN
TALA — arată revista 
„NEWSWEEK" — „sectorul în
grijirii sănătății se află in cri
ză". Serviciile sanitare au de
venit „inabordabile pentru cei 
cu venituri modeste, ca urmare 
a majorării rapide a costurilor", 
scrie revista. Reformele ce se 
efectuează în ultimul timp in 
acest sector „vor încetini poa
te. dar nu vor opri criza. De 
ce ?“ „Pentru că — scrie 
„Newsweek" — nici un guvern 
(vest-european — n.r.) nu are 
capacitatea Să acorde o îngri
jire medicală modernă gratuită 
tuturor cetățenilor".

« în MAREA BRITANIE, 
listele de așteptare pentru cei

ce urmează să fie supuși unor 
intervenții chirurgicale ajun
seseră anul trecut să cuprindă 
160 000 de pacienți.

® în ITALIA, in orașul Ber
gamo, există o listă' de aștep
tare pentru intervenții chirur
gicale care se întinde pe șase 
ani.

© în țările occidentale există 
diverse forme dq asigurare 
pentru caz de boală, dar foarte 
mulți cetățeni nu-și pot per
mite să achite taxele de asigu
rare, de regulă deosebit de 
ridicate. în STATELE UNITE, 
de pildă, se numără 37 milioa
ne persoane care nu beneficia
ză de nici o formă de asigu
rare a sănătății.

0 „Bogătașii constituit! în 
corporații sint deținătorii pu
terii in instituțiile economice 
și politice din Occident" — 
arăta cunoscutul sociolog ame
rican C. Wright Milles, în lu
crarea „Elita puterii".

9 „Dreptul banului — scrie 
juristul francez Jean Casson — 
este mai presus decit dreptul 
cetățeanului : cei bogati sînt 
aceia care ,conduc în mod efec
tiv treburile statului".

© „Un. candidat, pentru a 
avea șanse să fie ales repre
zentant al poporului. trebuie 
să arunce în campania electo
rală citeva milioane de dolari" 
— scrie „NEW YORK TIMES".
• „Miliardele atrag voturile 

și. ca atare, candidatii. din rîn
durile celor din vîrful pirami

dei sînt «aleșii» națiunii — 
deși, in realitate, ei sînt aleșii 
banilor lor. Cit îi privește pe 
cei atinși de «virusul sărăciei», 
aceștia sint plasați la periferia 
societății" — scrie ziarul vest- 
german „DIE WELT".
• Circa- 70 la sută din . man

datele Camerei Comunelor sînt 
ocupate de reprezentanții a 2 
la ’sută din populația ILARII 
BRITANII, care dețin circa o 
treime din bogăția națională.

• „în STATELE UNITE 
— scrie „PEOPLE’S DAILY 
WORLD" — în ultimele două 
decenii și . jumătate numai 
citiva miniștri, foarte putini la 
număr, nu au provenit din fa
milii de milionari sau de înalti 
funcționari".

îngrijorate de continuarea cursei înarmărilor, mișcările pen
tru pace din diverse țări ale lumii organizează noi și noi 
acțiuni in favoarea dezarmării, in, primul rind a dezarmării 
nucleare, pentru adoptarea de măsuri de natură să ducă la eli
minarea pericolului dg război. In preajma zilei de 1 Mai, 
oamenii muncii de pretutindeni, popoarele lumii își ridică tot 
mai puternic glasul cerînd acțiuni concrete și imediate in inte
resul păcii, al dezvoltării cooperării internaționale, al încrederii 
intre națiuni, pentru apărarea dreptului suprem al oamenilor 
la viață, la pace. .

In Japonia, singura țară care a suferit ororile bombardamentelor atomice, acțiunile pentru pace și dezarmare reunesc întotdeauna 
cele mai largi cercuri populare

• în R. F. GERMANIA con
tinuă să se desfășoare ample 
demonstrații. de protest împo
triva proiectelor N.A.T.O. de 
modernizare a rachetelor nu
cleare tactice. Marșurile de pri
măvară din acest an s-au ex
tins, cuprinzînd peste 300 de lo
calități cu participarea mai 
multor sute de mii de persoane.

0 în MAREA BRITANIE, în 
cadrul unei demonstrații orga
nizate la Londra, s-a format 
un „lanț viu" în fata principa
lelor ministere, atrăgîrid aten
ția asupra uriașei risipe pe 
care o reprezintă cursa înar
mărilor.

0 In ITALIA s-au desfășurat 
mari acțiuni de protest împo
triva acceptării de către gu
vern a amplasării pe terito
riul tării a avioanelor de vînă- 
toare-bombardament „F-16" re
trase din Spania de către 
Statele Unite.

0 La chemarea mișcării pen
tru pace din FRANȚA, zeci de 
mii de persoane, care au parti
cipat la un marș organizat la 
Strasbourg, au semnat un apel 
cerind lichidarea armelor nu
cleare și chimice, reducerea con
siderabilă a armelor convențio
nale și a bugetelor militare.

0 Una din cele mai mari de
monstrații pentru pace din 
BELGIA s-a desfășurat la 
Bruxelles. cu participarea a 
peste 75 000 de oameni, inclu
siv liderii mai multor parțide 
politice reprezentate în parla
ment. care au cerut să se re
nunțe la modernizarea arma
mentelor nucleare tactice.

0 în STATELE UNITE mili- 
tanții pentru pace au organi
zat în statul Nevada. în apro
pierea poligdriului de testare 
în subteran a armelor nucleare, 
o campanie de protest, care a 
durat zece zile.

0 în JAPONIA, circa 30 mi
lioane de cetățeni au semnat 
un apel prin care cer lichi
darea definitivă a armelor nu
cleare și trecerea efectivă la 
dezarmare.

0 Din inițiativa organizații
lor pentru pace' din GRECIA, 
în întreaga tară s-a desfășurat 
o „decadă a păcii", în cadrul 
căreia au avut, loc mitinguri și 
adunări unde s-a cerut retra
gerea bazelor militare ameri
cane de pe teritoriul Greciei, 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă liberă de arme nucleare 
și chimice, iar a Mării Medi- 
terane intr-o „mare a păcii".

0 Mișcările pentru pace din 
AUSTRALIA și NOUA ZEE- 
LANDA și-au continuat acțiu
nile vizînd transformarea Pa
cificului de sud într-o zonă 
denuclearizată. lichidarea tutu
ror tipurilor de arme nucleare, 
concomitent cu a celor chimice.

0 La Lagos, capitala NIGE
RIEI, participantii la un semi
nar consacrat problemelor 
dezarmării, reprezentînd 21 de 
țări africane, s-au pronunțat 
pentru crearea unei zone fără 
arme nucleare în Africa, redu
cerea cheltuielilor militare si 
orientarea fondurilor devenite 
disponibile în direcția îmbună
tățirii situației economice pe 
continentul african.

In spiritul solidarității internaționale, care o animat și animă 
mișcarea muncitorească din România - principiu promovat cu 
neabătută consecvență de Partidul Comunist Român —, oame
nii muncii, întregul nostru popor își reafirmă, cu prilejul zilei 
de 1 Mai, hotărîrea de a conlucra tot mai strins cu forțele 
înaintate de pretutindeni, cu popoarele de pe întreaga plane
tă in lupta pentru afirmarea drepturilor fundamentale ale ce
lor ce muncesc, pentru dezvoltarea liberă și independentă a 
tu.uror națiunilor, pentru dezarmare și pace, pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte, in care fiecare popor să-și 
organizeze viata asa cum dorește, fără nici un amestec din 
afară, să se bucure plenar de binefacerile civilizației. Esie 
convingerea fermă a României socialiste, puternic reafirmată 
de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, că stă pe deplin in puterea 
popoarelor, a tuturor forțelor care se pronunță pentru liber
tate, democrație, progres social și pace să asigure înfăptuirea 
năzuințelor celor mai scumpe ale întregii umanități.


