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Peste 200000 de locuitori ai Capitalei au exprimat, 
îa marea manifestare populară de la 8 mai. sentimentele 
de profundă dragoste și atașament ale întregii noastre 
națiuni față de partid, de conducătorul iubit, voința 
nestrămutată de a înfăptui neabătut programul con-

CUVINTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși,Marea manifestare populară a oamenilor muncii din București, consacrată aniversării a 55 de ani de la făurirea Partidului Comunist Român, constituie o înaltă expresie a dragostei și încrederii cetățenilor Capitalei patriei noastre socialiste, ca de altfel a întregului popor, fată de partidui nostru — forța conducătoare a României pe calea socialismului și comunismului. (A- plauze puternice, urale; se scandează: „Ceaușescu —P.C.R."). Cu prilejul acestei glorioase aniversări, vă adresez dumneavoastră, întregului nostru popor, în numele Comitetului Central al partidului, al meu personal, cele mai calde felicitări și cele mai bune urări. (Urale puternice, îndelungate; se scandează: „Ceaușescu și poporul").Continuatorul mărețelor bătălii ale poporului nostru pentru libertate națională și socială, al tradițiilor revoluționare ale mișcării muncitorești, ale primului partid al proletariatului român, Partidul Social-Democrat al Muncitorilor din România constituit în 1893, Partidul Comunist Român a ridicat' pe o treaptă nouă lupta maselor populare împotriva asupririi și exploatării, pentru dreptate, libertate și neatîrnare, pentru socialism. (Aplauze puternice, urale). Făurirea Partidului Comunist Român a fost urmarea logică a maturizării mișcării revoluționare. socialiste din România, a afirmării clasei muncitoare pe arena națională ca forța socială cea mai înaintată, 

mai progresistă, constituind victoria concepției matenalist- dialectice și istorice, a mar- xism-leninismulu: in mișcarea muncitorească din România. (Aplauze puternice, urale).De la crearea &. in anii grei ai ilegalității, infruntind teroarea regimului burghezo- moșieresc, Partidul Comunist Român a ridicat sus steagul luptei revoluționare, a condus cu abnegație marile bătălii de clasă, s-a manifestat ca o forță politică cu adevărat națională în stare să răstoarne, prin lupta clasei muncitoare, a maselor largi populare, vechea orinduire bazată pe asuprire și exploatare și să făurească o orinduire socială nouă, fără asupritori — orânduirea oamenilor muncii, ori n- duirea socialistă. (Aplauze puternice, îndelungate).Dintre numeroasele acțiuni greviste și largi manifestări populare organizate ce partid în perioada luptei ilegale m menționa greva minerilor de la Lupeni din 1929. marile mișcări greviste din anii 1931— 1933, care au cuprins zeci $: zeci de mii de oameni ai muncii din întreaga țară, culmi - nind cu puternicele greve și manifestații politice ale petroliștilor de la Ploiești si ceferiștilor de la Grivița. (Aplauze puternice, prelungite). Au urmat marile manifestării antifasciste din anii 1936—1933. dintre care doresc să evoc victoriile obținute de forțele democratice în alegerile din 1936, mișcarea țăranilor din 1934 de la Ghimeș-Palanca. puternicele mișcări greviste din 1938— 1939, care au luat un puternic caracter politic, fiind îndrep

tate împotriva fascizării țâră și a dictaturii regale. i_rpc- in va pci.tzc: oc «Românie, față de Germania hiUeristâ. Un puternic caracter politic art.tascst a avut și marea manifestare populară de la 1 Mai 1939, care a fost o încununare a luptelor oe clasă din acea pert sada, de- monstrind hotârirea fermă a oamenilor munci:. a poporului nostru de a se cțxune fascismului. de a asigura libertatea patriei. (ApUaze r«- ternice. arate; se scaadexză: „Cr—jerea — >rz‘ț SiBt cunoscute, de asemenea, acțiunile hotărî te ale mase or populare. desfășurate sub ecnd-jcerea Partsdulm. Cocoa-rli militaro-fasăsie. impocrfw» Dictatului ce la Viena. dintre care ream.r.tesc marea mrr- festație ce La Cu; — exprese deosebit de eJocveniâ a boeărini oamenilor muncu ro- tregui ui popor de a apăra integritatea. suveranitatea șâ independența Romi rtien tApiaa- zc. orale prelungitei.Partidui nostru s-a rădicat cu hotârîre împtcmva răzbelului antisoTtetic. a pamcparu armatei rccnăoe. alături de Germania hi’ enstă. la acest război. El a fost inițiatorul s. organizatorul putermcesoc mișcări de masă pentru sabotarea mașinii de răzbea fasciste, ai acțiunilor de partizani, mințind neobosit pentru unirea clasei muncitoare, a tuturor forțelor democratice si patriotice în vederea ieșirii României din acest răzbx si alăturăm et coaliției ant.r_tler-.-te.

intre Partidul Cacsumsț R»- n»_-. s. Pa'tirul Scoal-Denx- crat șt apa a Bloculu. Democratic. al —-1 Zy* laig. ca toate forțele ăeraocrat.ce. pa- Iricuce. precum și cu amsalaterr zțicnale iavoractle. in coe- nuae de armata sovietică împotriva armatei iutlertste. ale Vjcttrtijor întregi, coaliti. antifasciste. partidul a cega~vrai și înfăptuit insurecția armată națională antifascistă și am- i~ pev. afiș tă care a pus capăt dictatură fasciste. a asigurat ieșirea Românie: cm razucv.il împotriva Unitara St-v .etice st trecerea armatei menire, a întregii noastre țări alătur. de cea—ria ar.t-iuveristă, descrit- g-rl astfel o eră n-ruâ in istoria patmei noastre. (Apiacze pc-rrsLt-ce. orale: se scandează: jCCMșesca — P.CR.-J.Este cunoscut că. imediat cupă tâperirea actului istoric de la 3 August. armata română a întors amseie împotriva Gemamei mtlertste. a luptat alătur, de ginctoasa armata scs-.erică pentru eliberarea cepiină a tăr.u izgonind pe eotroprtorn bueUuști și hât- lertsti de pe întreg pămintul precum și pentru eii- berarea Ungaros si Cebo- siovames. ptnă la rtesona f>- naiâ dmcrsi 1M5 asupra Germaniei fasrtste în aceste lupte s-a cimentat si dezvoltat pe o treaptă nouă colaborarea rumano-soT-.erieă. colaborarea dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, punind 

pe o bază nncă. resmiurionară, re-atuje noastre tradiționale. tApianae pciernxe. urale).în mată această perioadă. Psrtmri Comunist Român a pus pe ir.tru plan mobi.iza- rea eforturilor poporului pentru Fus* .cerea frontului, pentru as. girarea victoriei în lupta impecriva fascismului, a e. reran patznec de sub dominația străină. îr. aceiași timp, pcrtidul nostru șa-a asumat rolul istoric de a cmc ace masele la Iscri: darea vechu orin- cuir. sociale, la deoterauzarea iniregi. noastre țări. In acest scop, ef a desfășurat o vastă actrritaîe iița- .zator.că $: po- htăeă, a organizat clasa muncitoare. tări-_mea. imelecrua- I tatea. a unit toate forțele democratice. patriotice in procesul dezvoltăm si înfăptuirii revoluției demotrat-pcpulare. realizării reforme’w szr.ales: trecerii la cucerirea puterii pclttice de către clasa munc.- toare tu alianță cu țărănimea, și apoi la construcția scnaiis- etului in România. (Aplauze puternice, urale).într-o pencadă istorică scurtă, in Romania s-au produs uriașe transformă ri revo- zttonare: au fost Echidate pentru totdeauna clasele exploatatoare. s-a făurit economia socialistă unitară, s-au dezvoltai forțele de producție Si perfecționat reiațuie sociale și de producție, a triumfat pe deplin socialismul la orașe și sate, in toate sectoarele de activitate. Parcurgind mai multe etape istonce. poporul nostru a trecut la făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate (Aplauze puternice, urale). Sînt cunoscute mărețele 

realizări obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii, ștunțeî și culturii, în ridicarea mverilu de trai material și spiritual al poporului.Iată de ce acum, ia cea de-a 5?-a aniversare a partidului nostru, putem afirma cu îndreptățită mindr.e că atit in a-.: l-ț’-t; imz? r.v= regimului burghezo-moi eresc. cit și ia and ccnstrucue; socialiste, partidul nostru — in ciuda tuturor greutăților pe care le-a avut de :r.v.ra. a unor lipsuri, a gresel.lor comise de unii c.r. acrivis-. si; — a știut să ț.nă sus steagul revoluționar, a acționat ferm în spiritul concepției mater, ilist-dialectice și ritml.z.t ti: cinste m:s unea istorică de a cetiri-te piperul in măreața operă de edificare a cele: mai drepte sc'tietăți — societatea so-- i ■- i \p!anze puternice u- rale : se scandează : „Ceaușescu— P-C-Rd). întreaga politică, activitatea de pină acum a partidului nostru, viața însăși demonstrează cu putere că Partidul Czmunist Român a știut să aplice in mod just, creator, adevărurile universale, general valabile ale marxism- ’ermismjlui. la condițiile concrete din țara noastră, în vede--ea asigurării triumfului so- cialismuiu: pe pămintul Românie:. (Urale puternice, aplauze îndelungate).In marile bătălii de clasă duse de-a lungui a peste jumătate de secol, mulți activiști de seamă ai partidului nostru au cărat la datorie, și-au dat viața pentru cauza poporului, a eliberării sale naționale și sociale.Ca vechi activist al partidu

lui, consider o datorie de onoare să declar aici că toți cei ce au căzut în lupta împotriva reacțiunii, fără deosebire de naționalitate, au servit cu cinste poporul, cauza eliberării sale, cauza partidului. Căzînd, dindu-și viața, ei au strigat: „Trăiască Partidul Comunist Român?1, „Trăiască România liberă și independentă ?‘ (Urale puternice, a- piauze).lată de ce partidul nostru, întregul popor vor păstra veșnic nestinsă amintirea celor ce au căzut la datorie ținînd sus steagul luptei revoluționare. apărînd interesele clasei muncitoare, ale țărănimii și intelectualității, ale tuturor oamenilor muncii, fără deosebire ce naționalitate, nobila cauză a victoriei socialismului in România, a progresului și păcii în lume. (Aplauze, urale puternice).Dragi tovarăși,Cea de-a 55-a aniversare a Partidului Comunist Român s-a transformat într-o puternică manifestare a voinței și ho- tărîrii oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, a întregului nostru popor, de a înfăptui neabătut politica internă și externă a partidului, de a da viață istoricelor hotă- rîri ale Congresului al XI-lea, Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre comunism. (Aplauze puternice, urale).Această aniversare are loc în primul an al celui dg-al șaselea plan cincinal, ale cărui obiective asigură ridicarea pa

triei noastre pe o treaptă superioară de dezvoltare econo- mico-socială. Oamenii muncii au trecut cu hotărîre la înfăptuirea cu succes a prevederilor noului cincinal. în primele luni ale anului 1976 și ale cincinalului 1976—1980, producția industrială a crescut intr-un ritm de peste 10 la sută, de- pășindu-se astfel prevederile planului.La această remarcabilă realizare oamenii muncii din municipiul București au adus o contribuție de seamă, demon- strind astfel, ca de altfel întregul nostru popor, hotărîrea nestrămutată de a înfăptui în întregime prevederile cincinalului. Pentru aceste mărețe succese doresc să adresez, de ia această mare manifestare populară, tuturor oamenilor muncii cele mai calde felicitări și urări de noi și noi Victorii. (Aplauze puternice, urale).în întreaga țară se desfășoară acțiuni susținute pentru creșterea productivității muncii, reducerea consumurilor materiale, a cheltuielilor de producție, pentru creșterea eficienței întregii activități economice. Se intensifică cercetarea științifică, introducerea in producție a progresului tehnic, efortul de ridicare a nivelului calitativ al întregii producții materiale, in scopul afirmării tot mai ample a revoluției tehhico-științifice în toate sectoarele, de activitate.Țărănimea, oamenii muncii de la sate realizează. în bune condiții lucrările agricole din acest an, punînd astfel baze
(Continuare in pag. a Il-a)
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CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
(Urmare din pag, 1)trainice pentru creșterea producției vegetale și animale, pentru înfăptuirea sarcinilor Congresului al XI-lea privind dezvoltarea într-un ritm intens a agriculturii, creșterea producției agroalimentare, în vederea satisfacerii la un nivel tot mai înalt a cerințelor de consum ale maselor populare, sporirii aportului agriculturii la dezvoltarea generală a patriei. Pentru aceste realizări doresc să adresez țărănimii, tuturor lucrătorilor din agricultură cele mai calde felicitări și urări de noi succese. (Aplauze puternice, îndelungate).Se înfăptuiesc cu succes prevederile privind dezvoltarea învățămîntului, culturii, formarea cadrelor pentru toate domeniile de activitate, ridicarea nivelului de pregătire profesională al oamenilor muncii.Prin realizarea prevederilor actualului cincinal vom dispune de o bază tehnico-mate- rială puternică, care ne va da garanția înfăptuirii programului de făurire1 a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre comunism. Totodată, aceasta va asigura creșterea puternică a venitului național, dezvoltarea generală a societății, sporirea cu aproape 40 la sută a veniturilor populației, ridicarea con

tinuă, într-un ritm rapid, a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor — țelul suprem al politicii partidului nostru, esența însăși a societății socialiste pe care o edificăm în România. (L'rale puternice, aplauze prelungite).Fără îndoială că înfăptuirea acestui grandios program cere eforturi mari din partea tuturor organelor și organizațiilor de partid și de stat, din partea comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, a întregului popor. Putem afirma că dispunem de tot ce este necesar pentru realizarea cu succes a acestui măreț program. în primul rind avem o minunată clasă muncitoare, o țărănime harnică, o intelectualitate tot mai activă, un popor hotărit să-si asigure o viață demnă, să ridice continuu tara pe noi culmi de progres si civilizație — și aceasta constituie Principala garanție că vom îndeplini programul elaborat de Congresul al XI-lea. (Aplauze puternice, urale).Odată cu desfășurarea în cele mai bune condiții a muncii pentru realizarea pianului cincinal, vom continua cu fermitate acțiunea de perfecționare a planificării si conducerii întregii activități economi- co-sociale. de dezvoltare a cadrului organizatoric necesar 

participării maselor populare la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a țârii, lărgirii continue a democrației so- clalis*® — factor indispensaoil în făurirea cu succes a societă- ții <ocia-s*e multilateral dezvoltate. care se construiește cu poporul. pentru popor! (Apian- 
re puternic*, urale).

duce n<*istructura socială a țării. Cla«a toare a societății noastre — "si îți va’^mnOfica Jcun«tin^?> profesionale si politice, ceea ce va determina creșterea rolului ei în întreaga viată eco-nomică. socială si politică atării. Târănintea îți va ridica.de asemenea, ni’țintelor generale si profesîona-I* iurnd un rol tot mai activ.împreună cu clasa muncitoare.în dezvoltarea agriculturii. aîntregii societăți. Se va dezvo'-ta numericeste și va avea un rol tot mai important în via- ta patriei noastre in te’ec tu aii- tatea. strîns legată de clasa muncitoare, de țărănime, pu- nîndu-și întreaga pricepere, toate cunoștințele în slujba înfloririi multilaterale a societății socialiste. (Aplauze puternice, urale).

Toate acestea se vor reflecta cu putere în dezvoltarea națiunii noastre socialiste, care va continua să joace un rol de cea mai mare însemnătate în întreaga etapă a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, precum și de-a lungul unei lungi perioade a construcției comunismului.In același timp, partidul ri statul socialist vor veghea necontenit la aplicarea în viață 8 politicii naționale <*-leniniste. care constituie una cm marile realizăr: ale partidului nostru z am putea spune că sîn tem printre putinele țări din lume în care s-a asigurat în mod real deplina ecalitate în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. (Aplauze puternice, u- rale). Oamenii muncii aparți- nîr.d naționalităților conlocuitoare vor participa, ca și pînă acum, tot mai activ, la conducerea diferitelor sectoare ale vieții economico-sociale. vor dispune de condiții tot mai bur.e pentru afirmarea plenară în toate domeniile de activitate. pentru folosirea limbii proprii, inclusiv ca mijloc de însușire a limbii unice a membrilor societății noastre — limba concepției noastre revoluționare : materialismul dialectic și istoric, marxism-leni- nismul, concepția umanistă 

despre Ixme și viață. (Aplauze 
puternice, urale).Pe această bază se va întări și mai mult unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român — forța politică conducătoare a na- țiunii noastre socialiste — care călăuzește poporul spre o viată tot mai îmbelșugată, spre societatea de aur. spre comunism ! (Aplâuze puternice, ■- râie).în această nouă etapă istorică creste si mai mult rolul Part: dului Comunist Român, a cărui misiune este unirea tuturor eforturilor națiunii în- tr-o direcție unică, dinamizarea întregii activități sociale, conducerea științifică a procesului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltare și înaintare spre comunism. pe baza legităților universal valabile aplicate creator la condițiile social-istorice concrete ale țării noastre.Iată de ce va trebui să facem totul pentru a întări și perfecționa continuu activitatea partidului nostru, pentru întărirea continuă a rolului comuniștilor, al fiecărei organizații în viața fiecărei întreprinderi și instituții, a fiecărei localități. Comuniștii trebuie să fie în primele rînduri ale luptei pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru ridicarea bunăstării întregului 

popor, pentru asigurarea unui nivel de viață tot mai îmbelșugat, pentru asigurarea independenței și suveranității patriei noastre. (Aplauze puternice).Va crește, de asemenea, rolul statului în conducerea unitară a întregii activități e- conomico-sociale. în dezvoltarea armonioasă a tuturor județelor si localităților patriei noastre : va trebui să se asigure îmbinarea tot mai armonioasă a principiului conducerii unitare cu o largă democrație. cu lărgirea drepturilor unităților administrative locale, cu dezvoltarea democrației socialiste în patria noastră. (Vii aplauze).Partidului nostru îi revine misiunea de a asigura înfăptuirea în viață a principiilor eticii și echității socialiste, a- firmarea noului umanism revoluționar, educarea și formarea omului nou, cu o conștiință revoluționară înaintată, în stare să înțeleagă atît schimbările și fenomenele ce au loc în societatea noastră, cît și marile mutații pe plan mondial, să acționeze cu fermitate în conformitate cu Legile dezvoltării sociale, cu cerințele progresului, cu interesele cauzei socialismului, ale colaborării și păcii. (Aplauze puternice, u- rale; se scandează: „Ceaușescu —P.C.R.").

Dragi tovarăși,Desfășurarea evenimentelor demonstrează continuu justețea politicii externe și a principiilor pe care Partidul Comunist Român, România socialistă le promovează în viața internațională. Noi pornim constant de la principiul mar- xist-leninist că prima îndatorire a partidului comunist, ca partid de guvemămînt, este aceea de a făuri cu succes o- rînduirea socialistă, deoarece aceasta servește nu numai intereselor propriului popor, ci contribuie, totodată, la creșterea prestigiului socialismului în lume, la întărirea solidarității forțelor înaintate de pretutindeni, la promovarea cauzei păcii și colaborării internaționale. (Aplauze puternice, urale).In spiritul solidarității internaționale care a caracterizat încă de la începuturile sale mișcarea revoluționară, muncitorească din România, întreaga istorie a partidului nostru, acționăm pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate țările socialiste, considerînd că existența unor deosebiri de păreri în abordarea unor probleme sau a unor diferențe în modul de realizare a construcției socialiste, determinate de situațiile 

concrete specifice din fiecare țară, nu trebuie în nici un fel să împiedice colaborarea și solidaritatea. Partidul nostru consideră ca o înaltă îndatorire internaționalistă a sa să facă totul pentru întărirea și extinderea colaborării și solidarității cu toate țările socialiste, pentru întărirea unității acestora — aceasta constituind o necesitate obiectivă pentru afirmarea socialismului în lume, pentru triumful păcii mondiale. (Aplauze puternice, urale îndelungate).Acționăm intens pentru intensificarea relațiilor cu țările în curs de dezvoltare. Considerăm că lichidarea subdezvoltării, a împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace, edificarea unei noi ordini economice și politice internaționale, bazată pe raporturi de egalitate și echitate, menite să grăbească progresul fiecărei țări, și în special al celor rămase în urmă, constituie o necesitate primordială pentru mersul înainte al întregii omeniri, pentru cauza păcii și colaborării între națiuni. Este timpul să se înțeleagă că nu mai pot continua vechile relații de inechitate și asuprire a altor popoare, că toate popoarele au dreptul să fie stă- pîne pe bogățiile naționale, să le folosească în conformi-
(Continuare în pag. a Iîl-a)

intr-un singur glas, din inimile noastre, aie tuturor :

„PARTIDUL — CEAUȘESCU — ROMÂNIA!“
Am sărbătorit sîmbătă, 8 mai 

1976, cea de-a 55-a aniversare a 
Partidului Comunist Român, e- 
veniment cu profunde semnifica
ții in istoria poporului român, a 
luptei sale seculare pentru drep
tate si libertate, pentru neatirna- 
re, pentru socialism. Ziua ani
versării partidului a fost întîm- 
pinată de oamenii muncii din în
treaga tară — români, maghiari, 
germani st de alte naționalități — 
cu noi și importante fapte de 
muncă, cu ample manifestări o- 
magiale. în această frumoasă zi 
de mai, populația Capitalei a 
participat la o grandioasă aduna
re populară desfășurată in 
prezența tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
partidului, a celorlalți conducă
tori de partid si de stat.

încă din cursul dimineții, stră
zile Bucurestiului au cunoscut o 
animație puternică, specifică ma
rilor momente sărbătorești. Din
spre locurile de muncă, dinspre 
toate cartierele noi si vechi ale 
Capitalei, grupuri de oameni ai 
muncii, elevi, studenți, militari, 
purtind steagurile partidului si 
ale patriei socialiste, portretul 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
pancarte si eșarfe roșii, lozinci 
mobilizatoare, buchete de flori, 
se îndreaptă spre sediul Comite
tului Central, spre a se intilni si 
în această zi cu partidul, cu con
ducerea sa, cu tovarășul Nicolae 
Ceausescu. De pe Calea Vic
toriei, corul ceferiștilor pă
trunde în marea piață cîntind 
din mii de piepturi : „Partidul, 
Ceausescu, România". Răspund 
de pe alte artere ecourile im
nurilor înălțate de muncitorii de 
la „23 August". „Republica", „E- 
lectromagnetica", „Vulcan". în
treprinderea de pompe, Între
prinderea mecanică fină, I.P.R.S. 
Băneasa. „Automatica", „Elec- 
troaparataj". Cintecelor și imnu
rilor care răsună, acum. în în
treaga piață, li se răspund eu 

ovații și scandări înălțate din 
fiecare grup : ..Trăiască Partidul 
Comunist Român, in frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu“. „Stima 
noastră și mindria — Ceaușescu. 
România-1. ..Ceaușescu și po
porul" „Trăiască socialismul și 
comunismul, viitorul luminos al 
întregii omeniri".

Oameni de toate virstele. de 
toate profesiile continuă să se 
reverse in șuvoi către Piața Pa
latului Republicii. Străzile late
rale devin neincăpătoare. Pes
te 200 000 de oameni, so
siți aici dintr-un fierbinte 
îndemn de dragoste si recu
noștință față de partidul iu
bit așteaptă cu emoție intllni- 
rea cu conducătorii săi. Un frea
măt străbate intreaga piață de 
la un capăt la altul, uratele se 
amplifică, se unesc intr-un sin
gur imn de slavă. La ora 12,30 
in balconul sediului Comitetu
lui Central își face apariția 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii, salutind cu dragoste 
și căldură mulțimea adunată in 
marea piață.

Alături de secretarul general 
al partidului se află tovarășul 
Manea Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan Voi- 
tec. Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Emil Drăgănescu, Janos Faze- 
kaș. Petre Lupu, Paul Nicules- 
cu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pătan, Dumitru Po
pescu. Gheorghe Rădulescu, Le- 
onte Răutu, Iosif Uglar, Ilie 
Verdeț. Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Va- 
sile Patilineț, precum și vechi 
militând ai mișcării muncito
rești din România.

Sint de asemenea prezenți 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat ți guvernu

lui, ai Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, ai 
conducerii organizațiilor de 
masă și obștești, activiști de 
partid ți de stat, generali.

Manifestarea este deschisă de 
tovarășul Gheorghe Cioară, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim 
secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R., prima
rul general al Capitalei, care, in 
numele tuturor participanților 
adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu rugămintea de a lua 
cuvintul.

Sute de mii de glasuri scan
dează numele partidului, al 
conducătorului său iubit.

Cuvintarea rostită de tovară
șul Nicolae Ceaușescu este as
cultată cu adine interes, cu jus
tificată satisfacție. O ascultă nu 
numai cei prezenți in Piața Pa
latului, ci și milioanele de oa
meni ai muncii din toate colțu
rile țării, care prin intermediul 
radioului și televiziunii sint 
martori și părtași la mărețul e- 
veniment. Ca intr-o vie și înăl
țătoare lecție de istorie a par
tidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu subliniază încă o dată 
momentele principale din lupta 
plină de jertfe ale clasei mun
citoare, ale poporului român, iz- 
binzile dobindite în cei 55 de 
ani, in deceniile însorite ale li
bertății.

Alături de ceilalți oameni ai 
muncii, la marea manifestare 
populară, tinerii tși exprimă și 
de această dată gindurile lor de 
puternică adeziune la intreaga 
politică a partidului, încrederea 
în viitorul luminos al patriei 
noastre, dorința de a fi in pri
mele rinduri ale luptei pentru 
înflorirea continuă a patriei 
dragi. Am consemnat cîteva din 
mărturiile unor tineri, din gin
durile și din faptele cu care ei 
au venit sîmbătă la marea săr
bătoare. „Partidul ne-a creat 

nouă, tinerei generații, ne spu
ne tehnicianul Hristudor Tuțuia- 
nu, secretarul organizației U.T.C. 
de la întreprinderea de cabluri 
și materiale electroizolante, cele 
mai bune condiții de muncă și 
de viață, ne-a oferit înalta mi
siune de a participa cu înflăcă
rare, cu pricepere și abnegație 
la lupta și munca întregului po
por pentru progresul științei și 
culturii. Aniversăm astăzi par
tidul, cinstim glorioasele sale iz- 
bînzi, sărbătorim tinerețea noas
tră, împlinirile viitoare pe care 
sintem chemați să le înfăptuim".

Am ținut să fim cu to
ții aici, ne spune tinărul eco
nomist Mircea Ghenici, directo
rul Centrului de calcul al între
prinderii Republica, pentru că in 
această zi in care aniversăm 
partidul, ne aniversăm propriile 
noastre sărbători și împliniri. 
Creat la începutul acestui an, 
centrul nostru de calcul a elabo
rat primele studii de progra
mare pe calculator a produc
ției. Chiar ieri, operatorii noștri 
au reușit să obțină primele pro
grame pentru automatizarea 
procesului de producție in sec
țiile turnătorie și lamina
re. „Pentru viitorul mai bun 
al oamenilor, pentru noile 
etape ce le avem de parcurs ne 
pregătim, ti de zi, pe băncile 
școlii, in ateliere, in cadrul ac
țiunilor de muncă patriotică, al 
sesiunilor științifice." Sint cu
vintele elevului Petrescu Camil 
de la Liceul 21. Semnificative 
sint și spusele studentului Mihai 
lonașcu de la Institutul agrono
mic „Nicolae Bălcescu" : „Parti
dul întruchipează toate aspira
țiile cutezătoare ale tinerei ge
nerații, cu el se identifică în
făptuirile cele mai de preț ale 
poporului nostru, idealurile noas
tre, . aspirațiile noastre spre mai 
bine."

...Mărturii de suflet, de cre
dință, gînduri exprimate emo

ționant de tineri către patrie și 
partid, năzuințe și eforturi spre 
un viitor luminos pe care ei în
șiși sinț chemați să-l edifice a- 
lături de intregul popor, în 
strinsă unitate de voință și ac
țiune in jurul partidului. redau 
încărcătura de semnificații a a- 
cestui moment de neuitat. Ex
plozia ovațiilor și aplauzelor de 
la încheierea cuvintării secreta
rului general al partidului este 
o nouă și puternică adeziune a 
oamenilor muncii din patria 
noastră la politica ințeleaptă a 
partidului, expresie a gindirii și 
voinței întregului nostru popor 
liber și independent, constructor 
demn al propriilor sale destine. 
Se scandează îndelung : 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Stima 
noastră și mindria. Ceaușescu — 
România". Se intonează apoi de 
către intreaga mulțime „Inter
naționala", imnul de luptă și 
victorii al muncitorilor din în
treaga lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat coboară în mij
locul mulțimii, străbătind Piața 
Palatului Republicii, apoi se 
prind in hora tinerilor munci
tori. Aclamați cu dragoste și 
bucurie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
își iau rămas bun de la miile de 
cetățeni. Această mare manifes
tare populară va rămîne dura
bil in conștiințele noastre, va re
prezenta întotdeauna un puter
nic îndemn de angajare a forțe
lor și energiilor întregii națiuni 
pentru împlinirea mărețelor o- 
biective înscrise in Programul 
partidului de edificare socialistă 
a patriei și construire a comu
nismului pe pămintul României.

VASILE RAVESCT 
NICOLAE MILITARII
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MAREA MANIFESTARE POPULARA A OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALA

CUVlNTAREA TOVARĂȘULUI NICOLAI CEAUȘESCU
(Urmare din pag. a Il-a)tate cu interesele dezvoltării lor economico-sociale, să aibă acces nestingherit la toate cuceririle științei moderne. Trebuie să se asigure, printr-o strînsă colaborare pe plan internațional, măsuri concrete de dezvoltare rapidă a țărilor rămase în urmă. Aceasta constituie, în condițiile internaționale de astăzi, o necesitate obiectivă fără de care nu se poate vorbi de o lume mai dreaptă și mai bună, de pace și colaborare. (Aplauze puternice; se scandează: „Ceaușescu — P.C.R.").Partidul Comunist Român. România socialistă consideră ca o îndatorire a sa interna- ționalistă primordială aceea de a participa activ la înfăptuirea acestor năzuințe, de a întări continuu solidaritatea cu toate statele care se pronunță pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru independență națională, pentru progresul tuturor națiunilor. (Aplauze puternice).In spiritul principiilor coexistenței pașnice, dezvoltăm larg relațiile cu toate țările lumii, inclusiv cu țările capitaliste dezvoltate, pornind de la necesitatea participării active la diviziunea internațională a muncii, la schimbul de valori materiale și spirituale. Considerăm că mai mult ca oricînd lupta pentru pace,

pentru dezarmare, și în primul rfnd pentru dezarmarea nucleară, este una din îndatoririle fundamentale ale fiecărui popor, constituind expresia cea mai elocventă a adevăratei atitudini de solidaritate internațională. de internaționalism proletar ' 
(Urale și aplauze îndelungate). Apărarea independenței și suveranității naționale, a egalității între state, a dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe destinele sale reprezintă, de asemenea, în condițiile lumii contemporane, un criteriu esențial al atitudinii internaționaliste, al solidarității internaționale. România, partidul nostru vor acționa CU fermitate pentru af;—mama plenară a acestor principii In 
lume! (Aplauze, uraie; se 
scandează: „Ceaușescu —P.CJL-).Ne pronunțăm cu toată ho- tărîrea împotriva dominației și asupririi altor popoare, a politicii de învrăjbire a lor, menită să slăbească forța de luptă a acestora, să deschidă calea și să înlesnească continuarea asupririi și subjugării. Nu trebuie uitat nici un moment că politica de dezbinare a popoarelor, de învrăjbire națională a fost întotdeauna o armă a imperialismului și colonialismului, o armă de dominație și subjugare a altor popoare. Tocmai de aceea, trebuie să facem totul pentru
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seler ffeeârsf popor, cauzei 
progresări în lume. (Aplauze 
puteraiee).întărirea colaborării forțelor înaintate este cu atît mai imperioasă ir. actualele condiții istorice, rfnd crește rolul maselor populare, al popoarelor în viața internațională, cind uriașele schimbări revoluționare pe plan mondial demonstrează cu putere că masele populare, forțele progresiste. popoarele reprezintă singura forță capabilă să asigure dezvoltarea omenirii pe o cale nouă, să apere pacea și securitatea internațională.Dragi tovarăși,Aniversînd 55 de ani de e- xister.ță a Partidului Comu- nist Român. întregul nostru popor își afirmă încă o dată voința nestrămutată de a înfăptui neabătut politica sa internă si externă, ce corespunde pe deplin intereselor vitale ale națiunii noastre, cauzei socialismului și comunismului, păcii și înțelegerii între toate popoarele lumii. (Aplauze puternice, urale).Avem ferma convingere că oamenii muncii din Capitală, întregul nostru popor își vor intensifica eforturile pentru înfăptuirea minunatului program elaborat de Congresul al

Xl-lea, a actualului plan cincinal. în ce mă privește, aș dori ca oamenii muncii din Capitală să încheie și acest cincinal pe primul loc în marea întrecere dintre județe, dintre oamenii muncii din patria noastră, pentru realizarea sarcinilor în cele mai bune condiții, pentru continua înflorire economico-socială a României socialiste. Dar orice județ are această posibilitate și sper că se vor întrece pentru primul loc în actualul cincinal cit mai multe județe. (Aplauze puternice).Cu această dorință și convingere vă urez dumneavoastră, tuturor locuitorilor Capitalei Republicii Socialiste România, întregului nostru popor succese tot mai mari în îndeplinirea Programului Partidului Comunist Român, în ridicarea țării pe noi culmi de progres și civilizație. în făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintarea României spre comunism ! (Aplajuze puternice, urale îndelungate ; se scandează : „Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu și poporul !“).Trăiască Partidul Comunist Român — forța politică conducătoare a națiunii noastre spre o lume a fericirii, a bunăstării, spre comunism ! (A-

plauze puternice, urale înde
lungate).Trăiască și să se dezvolte necontenit Republica Socialistă România ! (Aplauze puternice, urale îndelungate).Trăiască minunatul nostru popor — constructor al celei mai înaintate societăți din lume ! îi urăm bunăstare și să trăiască veșnic pe această planetă ! (Aplauze puternice, a- plauze îndelungate).Trăiască solidaritatea șl colaborarea țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești, a tuturor partidelor și forțelor progresiste, antiimpe- rialiste din întreaga lume ! (Urale puternice, aplauze îndelungate).Să se dezvolte pe baze noi colaborarea și prietenia între popoare, să triumfe pacea pe planeta noastră ! (Aplauze puternice, urale îndelungate).Vă urez tuturor multă sănătate și fericire ; întregului nostru popor îi doresc viață îndelungată, veșnică ! (Aplauze puternice ; urale îndelungate; toți cei prezenți în marea piață scandează îndelung: „Ceaușescu — P.C.R.’‘,„Ceaușescu și poporul". Se ovaționează cu entuziasm pentru gloriosul nostru partid, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu).8 MAI-SĂRBĂTOARE DE INIMA 

Prin tine, 
pentru tine Românie!

Aniversarea a 55 de ani da 
la crearea P.C.R., sărbătoare 
așezată prin semnificațiile 
sale profunde la temelia țâ
rii, ne-a aflat într-un timp 
fertil al construcției, la di
mensiunea unei conștiințe 
unanime care înalță un pre
zent deschis, prin înseși 
structurile sale fundamentale, 
viitorului.

Timp de împliniri, de fru
musețe și demnitate, care se 
legitimează ca rod al poli
ticii marxist-leniniste a Parti
dului Comunist Român, poli
tică ce se confundă deplin 
cu idealurile cele mai înalte 
ale existenței multimilena
re a poporului nostru, cu 
aspirațiile sale spre drep
tate, libertate și independen
ță, cu logica urcării sale în 
istoria viitoare.

La marea manifestare 
populară care a avut loc la 
8 mai în Capitală, vorbind 
țării prin glasul celui mai iu
bit fiu al României, secreta
rul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
partidul comuniștilor a con
firmat încă o dată, cu 
strălucire, siguranța destinu
lui asumat, de a trăi și lupta 
prin popor, pentru popor. A 
avut această adunare vibra

ția și solemnitatea mariloi 
întîlniri cu istoria, înscrise în 
cartea ființării noastre pe a- 
ceste pămînturi, a mariloi 
momente în care ne-am cin- 
tărit cu dreptate faptele și 
ni le-am pus temelie pentru 
mai binele patriei.

Cuvîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adresat celor 
peste două sute de mii de 
locuitori ai Bucureștiului, pre
zenți la manifestare, cuvînt 
despre istoria de luptă a 
maselor muncitoare, despre 
jertfele partidului - stindard 
al libertății noastre -, des
pre ce sîntem noi în fața 
patriei și în fața lumii, a 
fost ascultat de întreaga 
țară, ca într-o adunare so
lemnă la care am venit toți 
cîți sîntem ai acestui popor, 
toți cîți sîntem ai acestui 
partid, români, maghiari, 
germani, de alte naționali
tăți, cu cîmpiile noastre, cu 
munții noștri, cu apele, cu 
scuturile demne ale unei is
torii demne, cu zidirile lim
pezi ale prezentului socia
list. Și, mai presus de toate, 
am venit cu hotărîrea de a 
împlini, strîns uniți în jurul 
partidului, în frontul nobil al 

muncii pentru țară, Progra
mul devenirii sale comuniste.

Spunea secretarul general 
al partidului : „Aniversînd 55 
de ani de existență a Parti
dului Comunist Român, între
gul nostru popor își afirmă 
încă o dată voința nestrămu
tată de a înfăptui neabătut 
politica sa internă și externă, 
ce corespunde pe deplin in
tereselor vitale ale națiunii 
noastre, cauzei socialismului 
și comunismului, păcii și în
țelegerii între toate popoare
le lumii".

Voință și hotărîre a tutu
ror fiilor patriei, a noastră, a 
celor tineri de a nu precu
peți nimic, de "a ne pune cu 
toată ființa, cu toată pu
terea gîndului și a brațului 
în slujba înfloririi României.

Prin trăinicia acestor con
vingeri, reafirmate la sărbă
toarea partidului, sărbă
toare de inimă a unei na
țiuni întregi, România își a- 
șază idealul său suprem 
în rîndul idealurilor eterne 
ale popoarelor, integrîndu-se 
solidar, revoluționar, în ma
rile coloane prin care lumea 
înaintează spre adevăratul și 
omenescul ei viitor, viitorul 
păcii și al progresului.

N. D. FRUNTELATA



MESAJE DE FELICITARE
LA ANIVERSAREA P.C.R.

Cu ocazia aniversării a 55 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, pe adresa C.C. al P.C.R., a tovarășului Nicolae Ceaușescu continuă să sosească din diverse colturi ale lumii, mesaje de felicitare și urări de noi și mari succese în lupta neabătută a partidului și poporului nostru pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în

patria noastră, pentru triumful prieteniei și colaborării internaționale.Au mai trimis mesaje de salut Comitetul Central al Partidului Comunist din Cuba, Comitetul Central al Partidului Comunist din Grecia (interior), secretarul general al Partidului Comunist din Ecuador, secretarul general al Mișcării pentru socialism din Venezuela.
Primul ministru al guvernului 

va face o vizită in Republica India
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, 
Manea Mănâscu, va face, la in
vitația primului ministru al Re

Primăvara 
culturală 

bucureșteană
„Epilogul” Primăverii cultura

le bucureștene a însemnat un 
amplu dialog al artelor și spor
tului, o reuniune a tinereții. O 
ștafetă cultural-sportivă a fost 
purtată pe principalele artere 
ale Capitalei, poposind in cîteva 
locuri memoriale, la instituții 
culturale unde s-au desfășurat 
microspectacole cu caracter pa
triotic — evocări istorice, reci
taluri de poezie, audiții muzi
cale. Punctul terminus al șta
fetei a fost Muzeul satului, care 
a găzduit un pitoresc festival 
folcloric. Frumusețea costumelor 
populare din diverse zone ale 
țării a fost admirată, și de astă 
dată, cu prilejul unei parade 
prezentată pe aleile din parcul 
muzeului. Cu același interes a 
fost urmărită gala dansului și 
cintecului popular în cadrul că
reia au evoluat Ansamblul „Rap
sodia Română”, formațiile de 
dansatori din satele Gura Te- 
ghii — jud. Buzău și Sălătruc — 
jud. Argeș, un grup de „Țîpu- 
ritoare” și rapsozi populari din 
Negrești-Oaș (jud. Satu Mare). 
Un carnaval al primăverii a fost 
organizat, în același timp, în 
Parcul Herăstrău, cu care prilej 
sute de bucureșteni au urmărit 
programe muzicale, recitaluri de 
poezie patriotică, proiecții de 
filme documentare.

Vernisajul expoziției 
„De strajă 

României socialiste" 
în holul Casei Centrale a Ar

matei a avut loc, sîmbătă seara, 
în cadrul manifestărilor prile
juite de „Primăvara culturală 
bucureșteană", vernisajul expo
ziției „De strajă României so
cialiste". înmănunchind lucrări 
de pictură și sculptură ale ar
tiștilor Studioului de arte plas
tice al armatei, exponatele în
fățișează vibrant chipul ostașu
lui român, a cărui vitejie în 
luptă pentru apărarea ființei na

publicii India. Indira Gandhi, o 
vizită în Republica India, în a 
doua parte a lunii mai.

ționale, a gliei strămoșești, a 
devenit legendă și piatră de ho
tar la răspintiile istoriei noas
tre.

• Pe stadionul Republicii din 
Capitală s-au încheiat ieri fi
nalele campionatelor universi
tare de atletism, la care au par
ticipat peste 200 de studenți și 
studente reprezentînd 15 centre 
universitare.

în ziua a doua de concurs au 
fost stabilite două noi recorduri 
universitare : Eva Zorgo (Uni
versitatea Cluj-Napoca) — 58.82 
la aruncarea suliței și Ilie Flo- 
roiu (Inst. Ped. Constanța) 
13’43”2/10 la 5 000 m. Cursa de 
200 m a fost ciștigată de sprin
terul Gheorghe Dulgheru 
(I.E.F.S.) cu timpul de 21”5/10.

• în sala Floreasca din Capi
tală au continuat întrecerile 
turneului final al campionatului 
diviziei A la baschet masculin. 
Principalele candidate la titlul 
de campioană națională au obți
nut victorii scontate : Dinamo a 
surclasat cu 113—74 (59—37) pe 
Universitatea Cluj-Napoca. iar 
Steaua a întrecut cu scorul ce 
94—59 (48—28) pe Farul Cons

FOTBAL: DIVIZIA B
Seria I. F.C. Brăila—Metalul 

Plopeni 3—0 ; F.C.M. Galați— 
Prahova Ploiești 2—1 ; C.S. Tul- 
cea—Unirea Focșani 0—0; C.F.R. 
Pașcani—Viitorul Vaslui 6—0 ; 
Cimentul Medgidia—Ceahlăul P. 
Neamț 1—0 ; C.S. Botoșani— 
C.S.M. Borzești 1—0 ; Celuloza 
Călărași—C.S.U. Galați 2—0 ; 
C.S.M. Suceava—Gloria Buzău
1—0 ; Petrolul Ploiești—Victoria 
Tecuci 1—1.

După 27 etape, F.C.M. Galați 
conduce în clasament cu 39 
puncte, urmată de F.C. Brăila 
cu 35 puncte.

Seria a Il-a. S.N. Oltenița— 
Metrom Brașov 2—0 : Chimia 
Tr. Măgurele—C.S. Tîrgoviște
1— 0 ; Chimia Rm. Vîlcea—Me
talul București 1—1 ; Voința 
București—Dinamo Slatina 1—1; 
Steagul roșu—Minerul Motru
2— 1 ; Progresul București—E-

Spectacol festiv
în organizarea Consiliului U- 

niunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din Centrul universi
tar București, la Complexul 
cultural-sportiv universitar „La
cul Tei”, a avut Ioc simbătâ, 
8 mai, spectacolul festiv „Oma
giu Partidului” dedicat aniver
sării a 55 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român. în 
pregătirea Congresului educației 
politice și culturii socialiste.

tanța. Echipa Universitatea Ti
mișoara a ciștigat cu scorul de 
72—68 (31—37) partida susținută 
cu formația Rapid București.
• Turneul internațional de 

polo pe apă dotat cu ..Cupa 
României” s-a încheiat dumi
nică în piscina olimpică din 
Cluj-Napoca cu victoria repre
zentativei Ungariei — 12 puncte, 
urmată de echipele U.R.S.S. — 
10 puncte. României — 8 puncte. 
Cubei — 5 puncte. Australiei — 
4 puncte. României (B) — 2 
puncte și Bulgariei — 1 punct.

• La Atena s-a desfășurat un ’ 
nou concurs internațional de a- 
tletism. în cadru! căruia sporti- 1 
tăi români au obținut două vie- ! 
torii. în proba feminină de 800 
m Mariana Suman a terminat | 
învingătoare cu timpul de 2‘00” j 
4/10. fiind urmată de Ileana Si- | 
lai — 2’02”4/10. Proba masculină 
de 1500 m a fost ciștigată de 
Petre Lupan, cronometrat in 3’ 
40’6/10.

lectroputere Craiova 2—0 ; Ni- 
tramonia Făgăraș—Unirea Ale
xandria 2—0 ; Metalui Mija— 
F.C.M. Giurgiu 0—0 ; Tractorul 
Brașov — Autobuzul București 
2—0.

Progresul București conduce 
cu 39 puncte, urmată de Stea
gul roșu Brașov cu 37 puncte.

Seria a ni-a. Metalurgistul 
Cugir—Victoria Cărei 2—0 ; Șoi
mii Sibiu—Ind. sirmei C. Turziî
3—1 : C.F.R. Timișoara—Mureșul 
Deva 3—2 ; Gloria Bistrița— 
Corvinul Hunedoara 0—1 ; Sticla 
Turda—U.M. Timișoara 1—1 ; 
Dacia Orăștie—Minerul Moldova 
Nouă 1—1 ; Rapid Arad—Gaz 
metan Mediaș 4—1 ; F.C. Baia 
Mare—Victoria Călan 1—0.

Corvinul Hunedoara continuă 
să conducă în clasament cu 41 
puncte, urmată de Șoimii Sibiu 
cu 38 puncte.

PERMANENȚAIDEALURILOR DE LIBERTATE
Ziua de 9 mai s-a înscris în 

istoria poporului român pentru 
totdeauna cu litere de aur pen
tru dubla ei semnificație — pro
clamarea independenței de stat 
depline a României, la 9 mai 
1877, și victoria popoarelor unite 
împotriva Germaniei hitleriste 
obținută la 9 mai 1945, victorie 
la înfăptuirea căreia țara noas
tră și viteaza sa armată și-au 
adus o prețioasă contribuție. Sînt 
două mari evenimente pe care 
românii le comemorează an de 
an pentru că ele reprezintă mo
mente de referință în cronica 
luptelor și jertfelor atîtor gene
rații pentru care nimic n-a fost 
mai scump decit idealul libertă
ții, unității, suveranității.

Poporul român a avut din- 
totdeauna și și-a perpetuat in 
timp sentimentul acut și conști
ința nealterată a istoriei.

Românii n-au voit niciodată 
mai mult decit li se cuvenea ; 
ei n-au făcut decit să-și apere, 
cu prețui vieții și fără pătarea 
cinstei, „nevoile și neamul”. Și 
nevoi au fost multe, iar poporul, 
unit și conștient de drepturile si 
aspirațiile sale, a știut a și le 
rezolva. După cum și neamul a 
știut, prin veacuri de urgie, a 
și-1 apăra, folosind, după împre
jurări. argumentul de drept al 
istoriei sale, ori sabia atunci 
cind. silit de vrăjmași, s-a ridi
cat. ca un singur om, în apăra
rea hotarelor strămoșești.

Victoriile de la Plevna, Ra
hova, Smîrdan, Vidin și din 
atitea alte locuri încărcate 
de istorie n-ar fi fost posibile 
fără jertfele de la Posada. Ro
vine, Vaslui. Călugăreai. Gloria 
noastră ostășească, pe care au 
cintat-o nu numai cronicarii și 
rapsozii noștri, ci au recunos
cut-o și figuri ilustre de contem
porani din întreaga lume, s-a 
răsfrint in chip fericit și asupra 
ostașului muncitor, țăran, inte
lectual ce și-a vărsat sîngele în 
încleștarea cu fascismul, dușma
nul intregii omeniri civilizate, 
pe teritoriul patriei eliberate în 
august 1944 și în săptăminile și 
lunile de aprigă luptă pentru 
eliberarea Ungariei. Cehoslova
ciei. pînă la zdrobirea definitivă 
a hitlerismului.

Sînt pagini de epopee pe care 
istoria le consemnează în fi
reasca lor continuitate. Pentru 
că, așa cum din vechime poporul 
s-a strins în jurul steagului li
berator purtat de viteji români 
ce se numeau Basarab I înteme
ietorul. Mircea cel Bătrin, Ște
fan cel Mare, Mihai Viteazul, 
sau, mai tîrziu, Tudcr din Vla
dimir i, Bălcescu. Avram Iar. ca, 
mai aproape de vremurile noas
tre, cînd pe scena istoriei se im
punea cu tărie o clasă a viitoru
lui — proletariatul, acesta va 
prelua, va dezvolta, pe un plan 
superior, și duce la izbindă și 
visul și fapta îndrăzneață a 
predecesorilor.

Strălucită sinteză a Inestima
bilelor valori făurite, de-a lun
gul vremurilor, de popor. 

partidul comuniștilor — care s-a 
născut din rîndurile proletaria
tului român la 8 mai 1921 — s-a 
dovedit a fi. in același timp, 
viguros vlăstar izvodit din trai
nica zidire a istoriei patriei, dar 
și puternic ancorat realităților 
epocii. Aceasta a dat partidului 
tăria de a învinge toate vicisi
tudinile. aceasta i-a permis a se 
transforma in catalizator al tu
turor forțelor progresiste ale țâ
rii în lupta dreaptă împotriva 
pericolului fascist, pentru a- 
părarea independenței și suve
ranității României.

Victoria insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimpe- 
naliste din august 1944. realiza
tă sub conducerea Partidului Co
munist. a deschis patriei calea 
adevăratei neatirnări și a trans
formărilor revoluționare in so
cietatea românească.

Liber și stăpîn pe soarta sa. 
Intr-o țară pe deplin și definitiv 
suverană, poporul român își 
făurește prezentul și viitorul 
conform intereselor sale funda
mentale. interese ce proclamă și

Manifestări cultural-artistice
Duminică, 9 mai. ziua aniversării a 99 de ani de la procla

marea independenței de stat a României și a 31 de ani de la 
victoria asupra fascismului, a fost marcată în întreaga țară 
de numeroase manifestări cultural-artistice.
• Populația orașului Calafat, 

căreia i s-au alăturat aproape 
5 000 de pionieri din Craiova, 
Băilești. Segarcea. din Poiana 
Mare, Golenți și Dăbuleni. din 
numeroase alte localități dolje- 
ne. precum și mesageri ai pio
nierilor din Bacău, Gorj. Dîm
bovița. Olt, Timiș. Mehedinți și 

I Teleorman, au adus în această 
i zi prinosul lor eroilor căzuți în 

războiul pentru ciștigarea inde
pendenței patriei. La manifesta
rea desfășurată la monumentul 

j ..Independența”, pe colina de 
i ur.de cu 99 de ani în urmă s-au 
j tras cele dinții salve de artile- 
I rie împotriva armatelor otomane 
i au fost prezentate expuneri 
i despre evenimentele de acum 99 
I de ani, despre locul lor în is

toria națiunii române, despre 
Ziua victoriei.

Pionierii din Calafat au pre
zentat. în încheiere, un montaj 
literar-muzical dedicat eveni
mentului. Cu același prilej, trei 
albume-ștafetă pe frontispiciul 
cărora se află inscripția „Cin
stim eroii neamului” au fost în- 
minate reprezentanților consilii
lor județene ale organizației 
pionierilor Mehedinți. Dîmbovi
ța și Teleorman. în anul aniver
sării centenarului independenței 
Si împlinirii a 70 de ani de la 
răscoala din 1907. pionierii din 
toate județele vor inmănunchia 
in aceste albume ce vor străbate 
întreaga tară, urmi nd ca la 9 
mai să fie primite de reprezen
tanții județului OIL imagini ale 
celor mai semnificative activi
tăți dedicate importantelor mo
mente din istoria patriei și a po
porului nostru.

demonstrează în practica politi
că deplina concordanță între pa
triotism și internaționalism.

Politica partidului nostru, 
străbătută, în toate fibrele 
sale, de sentimentul datoriei 
față de popor, ale cărui des
tine le conduce pe drumul făuri
rii societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării spre 
comunism, este o politică lucidă 
și dinamică. în cadrul căreia a- 
părarea neabătută a suveranită
ții patriei constituie o compo
nentă de bază. „Partidul Comu
nist Român — se subliniază in 
Programul partidului nostru — 
va face și în viitor totul pentru 
creșterea rolului națiunii și al 
statului național independent, 
pentru dezvoltarea colaborării și 
solidarității cu țările socialiste, 
cu toate forțele revoluționare, 
pentru afirmarea principiilor in
ternaționalismului proletar, pen
tru relații noi între toate po
poarele, pentru pace trainică în 
întreaga lume”.

dr. VASILE NICULAE

• Și în județele Brașov, Sibiu 
și Covasna au avut loc bogate 
manifestări cultural-artistice. La 
Brașov s-a desfășurat „Sărbă
toarea junilor și a primăverii”, 
în cadrul căreia a avut loc un 
amplu program artistic susținut 
de formații artistice de ama
tori din întreprinderi, școli și fa
cultăți.

De asemenea, în localitățile 
sibiene și covăsnene au avut 
loc serbări populare. întreceri 
sportive. Au fost organizate vi
zite la muzee și monumente is
torice legate de lupta pentru in
dependență și lupta împotriva 
fascismului.
• Pe agenda manifestărilor 

organizate în județele Argeș, Olt 
și Vilcea. cu prilejul zilei de 9 
mai, au fost înscrise numeroase 
simpozioane, expuneri, momente 
evocatoare, spectacole omagiale, 
expoziții documentare și de 
carte.

Casa de cultură a municipiu
lui Pitești, de pildă, a găzduit 
simpozionul „De la Posada, la 
Grivița și Plevna” și montajul 
literar-muzical „Eroi au fost, 
eroi sînt încă”, iar Biblioteca ju
dețeană din aceeași localitate — 
o expoziție de carte intitulată 
„Lupta împotriva fascismului, 
oglindită in memorii de război”.

La Casa armatei din Pitești a 
avut loc simpozionul cinemato
grafic „Tradiții ale luptei po
porului nostru pentru neatirna- 
re“. iar la monumentul „Poarta 
eroilor” si la Statuia indepen
denței din oraș au fost prezen
tate spectacole omagiale.

Expuneri pe marginea însem

La 9 mai s-au împlinit 99 de 
ani de la proclamarea indepen
denței de stat a României, mo
ment epocal în istoria poporu
lui nostru, și 31 de ani de la 
victoria asupra fascismului.

în această zi, într-un cadru 
solemn, au fost depuse coroane 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism, 
la Monumentul eroilor patriei și 
la Monumentul eroilor sovietici 
din Capitală.

La solemnități au luat parte 
tovarășii Emil Bobu, Gheorghe 
Cioară, Janos Fazekas, Ion 
loniță, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, ai Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, 
generali activi și în rezervă, 
.foști comandanți de mari uni
tăți pe frontul antihitlerist, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, re
prezentanți ai oamenilor mun
cii din întreprinderi și instituții 
bucureștene.

Au participat șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Bucurâști, atașați militari, mem
bri ai corpului diplomatic. Pe 
platourile din fața monumente
lor, gărzi de onoare, constituite 
din militari, membri ai gărzilor 
patriotice, ai formațiunilor de 
pregătire a tineretului pentru 
apărarea patriei și pionieri, au 
prezentat onorul.

în acordurile solemne ale 

nătății celor două evenimente 
aniversate, urmate de momente 
evocatoare au mai avut loc și 
la casele de cultură și căminele 
culturale din localitățile urbane 
și rurale ale județelor Argeș, 
Olt și Vîlcea, precum și la mo
numentele eroilor din Cîmpu- 
lung-Muscel, Curtea de Argeș, 
Slatina. Caracal, Corabia. Rîm- 
nicu Vîlcea, Drăgășani, Brezoi.

• Sub genericul „Trepte de 
istorie” s-au ținut în peste 250 
de localități din județele Alba 
și Hunedoara expuneri despre 
semnificația zilei de 9 mai ur
mate de montaje literar-muzi- 
cale și alte programe cultural- 
artistice adecvate.

Sub egida comitetului jude
țean Hunedoara al U.T.C. au a- 
vut loc, la gorunul lui Horia și 
mormîntul lui Avram Iancu de 
la Tebea. evocarea istorică 
„Cinstim memoria eroilor nea
mului românesc”. Aproximativ 
2 000 de tineri din județul Alba 
au vizitat Muzeul Doftana, Mu
zeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România, 
precum și alte monumente și 
locuri istorice din țară.

• „9 mai — zi de victorii”, 
„Eroi au fost, eroi sînt încă", 
„File de epopee”, „Cinstim me
moria înaintașilor” sînt cîteva 
din titlurile unor simpozioane, 
expuneri, concursuri, montaje 
literar-muzicale prezentate în 
localitățile județelor Buzău și 
Dîmbovița — manifestări închi
nate aniversării obținerii inde
pendenței de stat a României și 
victoriei asupra fascismului. 

Imnului eroilor au fost depuse 
coroane de flori din partea se
cretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliului de 
Stat și Guvernului Republicii 
Socialiste România, Ministerului 
Apărării Naționale și Ministeru
lui de Interne. Consiliului Central 
al U.G.S.R., Comitetului Central 
al Uniunii Tineretului Comunist 
și Consiliului Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Re
publica Socialistă România, a 
Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, Comi
tetului foștilor luptători antifas
ciști din România, Comitetului 
organizatoric al veteranilor din 
războiul antifascist și a unor în
treprinderi bucureștene.

Au fost depuse, de asemenea, 
coroane de flori din partea 
corpului diplomatic.

Pionierii au depus jerbe de 
flori.

La Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a 
patriei, pentru socialism și la 
Monumentul eroilor patriei a fost 
intonat Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România.

La Monumentul eroilor sovie
tici au fost intonate imnurile de 
stat ale U.R.S.S. și Republicii 
Socialiste România.

Au participat ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
V. I. Drozdenko, atașatul mili
tar și al ți membri ai ambasadei.

După depunerea coroanelor, 
participanții la solemnități au 
păstrat un moment de reculegere 
și au primit, apoi, defilarea găr
zilor de onoare.

★’La 9 mai, au fost depuse co
roane de flori la cimitirul de 
la Tîncăbești al militarilor bri
tanici căzuți pe teritoriul țării 
noastre în lupta împotriva fas
cismului, din partea președinte
lui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a Consiliului de Stat și a Gu
vernului Republicii Socialiste 
România, a Ministerului Apără
rii Naționale, a Comitetului 
Executiv al Consiliului popular 
județean Ilfov, precum și din 
partea corpului diplomatic.

La solemnitate au participat 
Stefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Angelo 
Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, Constantin Drăgan, 
președintele Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular jude
țean Ilfov, alte persoane ofi
ciale, generali și ofițeri supe
riori.

Au fost de față Jeffrey Char
les Petersen, ambasadorul Ma
rii Britanii la București, mem
bri ai ambasadei, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați în 
România, atașați militari, mem
bri ai corpului diplomatic.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Marii Britanii și Repu
blicii Socialiste România.

După ceremonia depunerii co
roanelor, asistența a primit de
filarea companiei de onoare.

★
Tot cu prilejul zilei de 9 mai 

au fost depuse coroane de flori 
la Cimitirul militar de la Ghen- 
cea, la cimitirele ostașilor sovie
tici de la Jilava și Herăstrău, la 
monumente și cimitire ale osta
șilor români și sovietici din 
țară.

Sărbătoarea Cehoslovaciei
Secretarul general al Partidului Comunist 

Român, președintele Republicii Socialiste 
România, NICOLAE CEAUȘESCU, și primul 
ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, MANEA MANESCU, au trimis se
cretarului general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslovace, GUS
TAV HUSAR, și președintelui Guvernului Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, LUBOMIR STROU- 
GAL, următoarea telegramă :

Stimați tovarăși,
In numele Comitetului Central al Partidului 

Comunist Român, al Consiliului de Stat și Gu
vernului Republicii Socialiste România, al po
porului român și al nostru personal, vă adre
săm dumneavoastră. Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, guver
nului și poporului frate cehoslovac un călduros 
salut tovărășesc și cele mai cordiale felicitări 
cu ocazia celei de-a 31-a aniversări a eliberă
rii Cehoslovaciei de sub dominația fascistă.

Poporul român urmărește cu simpatie și se

bucură sincer de succesele obținute de poporul 
cehoslovac, sub conducerea partidului său co
munist, în opera de construire a socialismului, 
în dezvoltarea economiei naționale, a științei 
și culturii, în ridicarea nivelului de trai al tu
turor oamenilor muncii.

Sîntem convinși că relațiile de prietenie tra
dițională și colaborare multilaterală dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
din Cehoslovacia, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Cehoslovacă se 
vor extinde și aprofunda continuu în toate do
meniile de activitate, spre binele popoarelor 
noastre, in interesul unității țărilor socialiste, al 
cauzei socialismului, păcii și securității in Eu
ropa și in întreaga lume.

Cu prilejul marii sărbători naționale a Ceho
slovaciei socialiste, vă adresăm dumneavoastră 
personal și întregului popor cehoslovac urări 
de noi și importante succese în edificarea so
cialismului în patria dumneavoastră, în înde
plinirea hotărîrilor Congresului al XV-lea al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia.

Zile de mai la Brno
A

m descins în gara 
din Brno dimineața 
în zori, cu vreo oră- 
două înainte de 
pornirea forfotei 
spre întreprinderi 

și instituții, școli și magazine. 
Aerul rece de început de mai 
infrigura puținii trecători. în 
drum spre biroul Cedok-ului 
mi-am făcut un plan orientativ 
de vizitare a orașului, împăr
țind harta pe puncte cardinale, 
ca pentru un călător care folo
sește ca unic mijloc de trans
port ... pasul. Deci, timp de n-ai 
multe zile, pe jos prin Brno, cu 
un aparat de fotografiat, cite o 
înghețată savuroasă și un bilet 
de cinema la ultimul spectacol, 
drept popas și reconfortare după 
o zi plină de impresii.

RELIEFUL CITADIN. înnoi
rile au dublat in ultimii 30 de 
ani parcul de imobile, așa incit 
aproximativ 50 la sută dintre lo
cuitorii celui mai mare oraș al 
Moraviei de Sud au primit cheia 
la un apartament nou. Grădinile, 
aleile, vegetația in plină izbuc
nire primăvăratecă întipăresc în 
memorie imaginea unui oraș cu 
vocație pentru natură, în con
trast cu mai austera Pragă. Cen
trul vechi aliniază clădiri ma
sive de 5—6 etaje, topite parcă 
una într-alta. Traficul încărcat 

I îți îngăduie să sesizezi detalii 
ale vieții cotidiene. „Play-back“- 
ul amintirilor iți aduce in 
fața ochilor vitrine atractive, 
chioșcuri presărate peste tot lo
cul, turle înalte de catedrale, 
suspendate peste acoperișurile 
clădirilor, care le ocrotesc aerul 
grav și monoton de zbuciumul 
străzii. înaintez de data aceasta 
printre contururile albe ale noi

lor blocuri de locuit care se 
iau la întrecere pe verticala ce
lor 10—15 etaje. Fantezia și ar
monia siluetelor de beton reco
mandă arhitectura cehoslovacă 
contemporană. In ultimii 30 de 
ani, în oraș s-au construit mii 
de locuințe noi, hoteluri mo
derne, teatrul „Janacek", stadi
oane sportive. A apărut o cen
tură de noi cartiere : Lesna, Ju- 
lianov. Reckovice. care aduc o 
notă prețioasă de dinamism 
confluenței de stiluri (gotic, ba
roc, renaștere) ce abundă în cen
trul vechi al orașului.

LĂCAȘURILE DE CULTURA 
înmagazinează secole de istorie 
(Brno este atestat documentar 
de la anul 1091) și ani de devo
țiune artistică și științifică. Uni
versitatea „J. E. Purkjne", 
Școala superioară tehnică. Aca
demia „Janacek” stau mărturie 
bogatelor tradiții de învățămînt 
care au făcut din Brno al doi
lea focar de cultură al țării. 
Perspectivele dezvoltării învăță- 
mintului și culturii în viitorul 
cincinal sînt dintre cele mai lu
minoase pentru îmbogățirea vie
ții materiale și spirituale a 
poporului cehoslovac : prin bu
getul de stat, 37 de miliarde 
de coroane vor fi alocate în a- 
cest scop.

O atracție deosebită o exercită 
monumentul național cultural 
„Spilberk”, inițial cetate din se
colul al XIII-lea, reconstruită în 
castel și ulterior în fortăreață, 
care a devenit în secolele 
XVIII și XIX, precum si în 
timpul celor două războaie 
mondiale, închisoare pentru de- 
tinuții politici. Corpurile masive 
ale fortărețe! ridicate pe trei e

taje au fost amenajate în sanc
tuar ai suferințelor naționale.

CITADELA INDUSTRIALĂ. 
De peste un secol, Brno este o 
importantă bază a industriei 
textile și a celei constructoare 
de mașini. Industria mecanică 
deține astăzi 60 la sută din ca
pacitatea industrială a orașului, 
gama produselor ei fiind deose
bit de variată ; turbine, instala
ții pentru rafinării, mașini de 
scris, tractoare, motoare electri
ce, rulmenți, aparatură medica
lă. Majoritatea produselor sale 
industriale este etalată anual in 
cadrul tîrgurilor naționale și in
ternaționale precum și în cadrul 
expozițiilor numeroase organi
zate aici. Țara noastră participă 
cu reguiaritate, în fiecare an, la 
începutul lui septembrie, la Tîr- 
gul internațional de construcții 
de mașini și, în aprilie, la Tîrgul 
internațional de bunuri de con
sum. Sub cupola elegantă a ex
poziției tîrgurilor internaționale 
se negociază importante tranzac
ții comerciale între diferite fir
me.

La 26 aprilie 1945 Brno a 
fost eliberat de sub jugul fas
cist prin mari jertfe aduse de 
trupele sovietice și române. 
250 000 de ostași români au stră
bătut pe o distanță de 400 km 
zone muntoase și greu accesi
bile, contribuind la eliberarea a 
1 720 localități cehoslovace. Jert
fa de singe a eroilor români 
pentru eliberarea Cehoslovaciei 
a dus la cimentarea tradiționalei 
prietenii care unește cele două 
popoare și care s-a adincit con
tinuu in anii construcției socia
liste. DOINA TOPOR

Manifestări consacrate aniversării 
creării P.C.R., Zilei independenței de stat

a României și
CAIRO — Cu prilejul celei 

de-a 55-a aniversări a. creării 
Partidului Comunist Român și ă 
Zilei independenței de stat a 
României, televiziunea egiptea
nă a consacrat o emisiune spe
cială țării noastre. Emisiunea a 
debutat cu imagini reliefind im
portanța celor două evenimente 
în viața poporului român, ma
rile succese obținute de țara 
noastră în dezvoltarea economi
că și socială, creșterea continuă 
a prestigiului României pe are
na internațională. în încheiere 
a fost prezentat un film româ
nesc.

SOFIA — Cu prilejul Zilei in
dependenței de stat a Româ
niei și al Zilei victoriei, în semn 
de omagiu adus eroilor patriei, 
delegația Asociației de prietenie 
româno-bulgară, condusă de to
varășul Nicolae Guină, președin
tele asociației, împreună cu am
basadorul României lâ Sofia, 
Trofin Simedrea, au depus, la 8

Extinderea colaborării 
între România și S.U.A.

In cadrul vizitei făcută în 
S.U.A., Ion Ursu, președintele 
Consiliului Național pentru Ști
ință și Tehnologie, a luat cunoș
tință de activitatea unei serii de 
institute de cercetări și obiec
tive economice, a avut întreve
deri cu oameni de știință ameri
cani, între care și George Emil 
Palade, laureat al Premiului No
bel pentru medicină. De aseme
nea, a făcut o serie de expuneri 
în institute de învățămînt supe
rior despre politica României în 
domeniul științei și tehnologiei 
și extinderii cooperării interna
ționale în aceste domenii.

Președintele Consiliului Na
țional pentru Știință și Tehno
logie a avut, totodată, convor
biri cu James Fletcher, director 
general al N.A.S.A., în cursul 
cărora au fost abordate o serie 
de probleme ale colaborării ști
ințifice și tehnice bilaterale și 
posibilitățile existente pentru 
extinderea acesteia.

Zilei victoriei
mai, coroane și jerbe de flori 
la Mausoleul ostașilor români dm 
Grivița, Casa-muzeu „Ostașul 
român” din satul Poradim și la 
Mausoleul ostașilor ruși și ro
mâni din Plevna.

La depunerea de coroane au 
asistat acad. Sava Ganovski, 
președintele Asociației de priete
nie bulgaro-română, alte per
soane oficiale, locuitori din 
Plevna, Grivița și Poradim.

A fost prezent, de asemenea, 
col. Gheorghe Ionescu, atașat 
militar, aero și naval al Româ
niei la Sofia.

PARIS — La Paris, precum 
și în alte localități ale Franței 
s-au desfășurat, sîmbătă. nume
roase ceremonii marcind come
morarea victoriei asupra fascis
mului — informează agenția 
France Presse.

Necesitatea instaurării unei noi ordini

economice internaționale
REZOLUȚIE ADOPTATA DE 20 DE NAȚIUNI DIN AMERICA LATINA

„Toate statele trebuie să se 
oblige să transpună în practică 
prevederile conținute în „Carta 
drepturilor și îndatoririlor eco
nomice ale statelor”, pentru a 
da adevărata sa dimensiune 
principiului interdependenței în
tre pace și dezvoltarea integra
lă și independentă a tuturor 
popoarelor lor” — afirmă, în- 
tr-o rezoluție, 20 de națiuni din 
America Latină. întruniți cu 
prilejul reuniunii extraordinare 
a Institutului italo-latino-ame- 
rican (I.I.L.A.) — din care
aceste țări fac parte, alături 
de Italia — reprezentanții 
celor 20 de națiuni din 
America Latină au subli
niat „necesitatea voinței poli
tice a tuturor statelor pentru 
instaurarea unei noi ordini e- 
conomice internaționale”. Do
cumentul subliniază, totodată, 
importanta eforturilor statelor 
latino-americane — ca o afir
mare a principiilor și prevede

Expoziția 

internațională 

„Creația

tehnico-științifică
a tineretului"

în complexul Expoziției 
realizărilor economiei națio
nale a U.R.S.S. s-a deschis, 
sîmbătă, intr-un cadru festiv, 
o expoziție internațională sub 
genericul „Creația tehnico- 
științifică a tineretului”.

Pavilionul rezervat creației 
științifice și tehnice a tine
retului român reunește peste 
60 de exponate-invenții, ino
vații și alte realizări tehnice 
aie tinerilor din diferite în
treprinderi industriale, uni
tăți de cercetare, proiectare 
și de invățâmint. Acestea re
flectă preocupări și rezultate 
ale tineretului pentru pro
movarea progresului tehnic 
in ramuri de vîrf ale econo- 

| miei.

rilor Cartei — pentru dezvolta
rea cooperării la nivel regional 
și subregional.

Dezvoltarea relațiilor 
de prietenie 

româno-bulgară
O delegație a Asociației de 

prietenie româno-bulgare. con
dusă de Nicolae Guină. pre
ședintele asociației, a făcut o vi
zită în Bulgaria, cu care prilej 
a fost stabilit programul de ac
țiuni al celor două asociații pe 
anii 1976—1977 pentru lărgirea și 
întărirea relațiilor de prietenie 
tradiționale dintre popoarele 
noastre.

Delegația a fost primită de 
Liudmila Jivkova. președintele 
Comitetului de artă și cultură, 
și a avut convorbiri cu acad. 
Sava Ganovski. președintele A- 
sociației de prietenie bulgaro- 
română.

Un interviu al președintelui 
losip Broz Tito acordat ziarului grec 

„Kathimerini“
în ajunul vizitei sale în Grecia, președintele Iosip Broz Tito a 

acordat un interviu ziarului grec „Kathimerini” în care apreciază 
că relațiile actuale dintre Grecia și Iugoslavia sint foarte bune.

întîlnirea de la Atena a țări
lor balcanice, a continuat pre
ședintele Iugoslaviei, a fost 
„primul, dar un foarte impor
tant pas spre colaborarea în 
continuare a țărilor balcanice", 
subliniind, în acest sens, că 
„perspectiva relațiilor dintre a- 
ceste țări este foarte bună".

„Trebuie să se meargă în di
recția soluționării problemelor 
care sînt comune, care privesc 
toate țările, lăsîndu-se de o 
parte, pentru moment, ceea ce 
este litigios, pentru că numai pe 
calea bunei colaborări pot fi 
soluționate ulterior, la un mo
ment dat, și unele neînțelegeri".

Referindu-se, apoi, la unele 
schimbări în situația politică din 
lume, în special din Europa, pe
trecute în ultima perioadă, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia a a- 
rătat că „în centrul acestor 
schimbări se află aspirația tot 
mai evidentă a oamenilor și po
poarelor de a-și înfăptui cit mai 
deplin libertatea și independen
ța, de a fi stăpîni pe propria 
soartă și de a participa pe bază 
de egalitate la soluționarea tu
turor problemelor care afectează, 
într-un mod sau altul, interese
le unor țări și ale comunității 
internaționale în ansamblu. A- 
ceașta a constituit forța care a 
destrămat deja sistemul colo
nialismului și care va zădărnici, 
cu aceeași fermitate, toate ce
lelalte forme de dominație și 
exploatare".

Temperaturi record în Europa Occidentală
Seceta și căldura care au luat 

locul gerurilor Urzii ale lunii a- 
prilie compromit în momentul 
de față în mod alarmant agri
cultura majorității țărilor Euro
pei Occidentale, în primul rînd 
a țărilor C.E.E. — scrie agen
ția France Presse.

Termometrele urcaseră zilele 
trecute la Paris la 29 de gra
de, iar în R.F.G. chiar la 30 de 
grade — record de căldură ce 
nu a mai fost înregistrat din 
anul 1870. Există temeri că pe 
teritoriul R. F. Germania va 
trebui raționalizată apa. De a- 
semenea. menționează agenția, 
au crescut riscurile incendiilor.

De altfel, în R.F.G. căldura 
a produs deja pagube conside
rabile. in special culturilor de 
cartofi. Nivelul apelor Rinului 
a scăzut în asemenea măsură 
incit șlepurile nu pot circula 
pe el decit semiîncărcate.

„Ne pronunțăm cu fermitate 
pentru ca procesul de destin
dere să cuprindă toate regiunile 
lumii și toate sferele relațiilor 
internaționale. Numai în ase
menea condiții vor putea fi a- 
părate în egală măsură intere
sele tuturor țărilor, atît mari cit 
și mici, atît dezvoltate cit și în 
curs de dezvoltare".

Vorbind apoi despre politica 
de nealiniere, președintele a 
subliniat că ea „a însem
nat respingerea politicii de 
pe poziții de forță și a ne
gării concepției privind inevita
bilitatea conflictului mondial, 
ceea ce a creat perspectiva a- 
sigurării păcii trainice. Neali
nierea s-a pronunțat pentru re
darea încrederii în posibilitatea 
găsirii soluțiilor pașnice, s-a 
pronunțat pentru politica destin
derii și tratativelor, pentru in
staurarea unor ret-tii in lume 
bazate pe egalitate în drep
turi". „Lupta pentru instau
rarea unei noi ordini eco
nomice — a relevat președinte
le — reprezintă o continuare, 
o parte componentă a luptei 
pentru independența popoarelor 
și țărilor și pentru colaborarea 
lor pe baza egalității în drepturi, 
în pace și securitate. Dificultă
țile pe care Ie întîmpină astăzi 
unele țări nealiniate nu consti
tuie o deficiență a acestei po
litici. ci numai un indiciu în ce 
direcție trebuie să se acționeze 
în continuare".

în Belgia, de asemenea, u- 
nele culturi agricole au căzut 
victimă gerurilor din aprilie și 
căldurilor din mai. Pagube ire
parabile au suferit pomii fruc
tiferi, iar producția de furaje 
a fost serios compromisă. Olan
da și Elveția suferă și ele de 
lipsă de apă. In Anglia, aceas
tă primăvară s-a dovedit a fi 
extrem de uscată, seceta ame- 
nințind să compromită unele 
culturi agricole.

Căldura excesivă a afectat de 
asemenea, unele regiuni din 
Franța, situația fiind dens 'bit 
de gravă în vestul țării Ast
fel. in Bretagne, de la in'-onu- 
țul lunii decembrie 1975 și oină 
în prezent, nu au căzut decit 
167 milimetri de precipitații in 
vreme ce media este de 335 
mm. Sînt puse în pericol cul
turile de sfeclă și porumb.
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