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„Ziua de 1 Mai a devenit un simbol al uriașei
energii revoluționare a clasei muncitoare, al
hotârîrii sale de a lichida exploatarea și asuprirea
omului de către om, de a clădi o societate nouă, a
egalității și dreptății sociale, a bunăstării și fericirii
celor ce muncesc, de a asigura o lume mai dreaptă
și mai bună, fără războaie, o lume a păcii și frăției".
NICOLAE CEAUȘESCU
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ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, Sub steagul partidului,
a celorlalți conducători de partid și de stat, ieri a avut loc, într-o atmosferă
de puternică însuflețire și vibrant patriotism

MAREA ADUNARE CONSACRATĂ
ZILEI DE 1 MAI
Tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, secretar general
al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socia
liste România, tovarășa Elena
Ceaușescu, ceilalți tovarăși
din conducerea partidului și
statului au participat, miercuri,
la marea adunare din Capi
tală consacrată zilei de 1 Mai,
ziua solidarității internaționale
a celor ce muncesc — eveni
ment omagiat astăzi sub
semnul împlinirii a 90 de ani
de la sărbătorirea pentru pri
ma dată în România a acestei
zile cu profunde semnificații
în conștiința oamenilor muncii
din țara noastră.
Adunarea a avut Ioc la Palatul
Sporturilor și Culturii.
Sărbătorirea în acest ân a zilei fră
ției muncitorilor din întreaga lume
se desfășoară in climatul de puter
nică efervescentă creatoare în care
întregul nostru popor, strins unit in
jurul Partidului Comunist Român, al
secretarului său general, isi mobili
zează toată energia pentru înfăp
tuirea istoricelor hotăriri ale celui
de-al XlI-lea forum al comuniștilor,
ce a jalonat cu clarviziune calea dez
voltării multilaterale. în ritm acce
lerat a României socialiste. însufle
țirea cu care oamenii muncii din
țara noastră — români, maghiari,
germani și de alte naționalități —
răspunzînd chemării partidului, au
desfășurat larg întrecerea socialistă
în cinstea zilei de 1 Mai în toate sec
toarele economiei naționale, prepum
și succesele obținute în această în
trecere ilustrează concludent înalta
conștiință revoluționară a celor ce
muncesc, hotărîrea lor de a asigura
înflorirea continuă a patriei, ridicarea
ei pe noi trepte de progres si civili
zație. Rezultatele înregistrate atestă
în același timp convingerea clasei
noastre muncitoare, a întregului po
por că. acționind cu hotărîre si per
severentă pentru dezvoltarea conti
nuă a României, contribuie concret
la întărirea forțelor progresului si
păcii din lumea întreagă, la afir
marea superiorității orînduirii socia
liste. Ziua de 1 Maj este sărbătorită
în tara noastră ca o zi a frăției si
solidarității cu oamenii muncii din
toate țările, cu toate forțele înain
tate ale lumii contemporane. în lupta
pentru pace, destindere, independen
tă. colaborare si înțelegere între na
țiuni. pentru dezarmare. pentru
oprirea deteriorării situației Interna-,
ționale. pentru triumful idealurilor
de progres si bunăstare ale întregii
omeniri.

Atmosfera sărbătorească, plină de
entuziasm și optimism, specifică întiiului de Mai. a atins intensitatea
maximă în momentul sosirii in Par
cul Tineretului a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. căruia miile de cetățeni
aflați aici i-au făcut o călduroasă
primire. Veselia cîntecului si jocului,
emoționantele urări care l-au însoțit
pe secretarul general al partidului
pînă la Palatul Sporturilor si Cultu
rii. unde' a avut loc adunarea popu
lară organizată de Comitetul muni
cipal București al P.C.R.. s-au con
stituit într-o vibrantă expresie a sen
timentelor de dragoste si prețuire ale
întregii națiuni fată de cel măi iubit
fiu al său. conducătorul stimat al
partidului si al tării.
Grupuri de pionieri si șoimi ai na-

triei. de tineri si tinere oferă, la so
sire. în fata sălii palatului, tovarășu
lui Nicolae Ceausescu si tovarășei
Elena Ceaușescu. buchete de flori.
Coruri reunite intonează cunoscutul
cîntec „Partidul-Ceâusescu-România".
La intrarea în sală, tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con

Astăzi, poporul nostru sărbăto
rește din nou, cu aleasă cinstire,
ziua atit de scumpă omenirii mun
citoare de pretutindeni, ce simboli
zează înalta prețuire acordată mun
cii și luptei înfrățite pentru un
viitor mai bun — 1 Mai.
Sărbătoarea muncii și solidarită
ții internaționale își sporește si mai
mult in acest an
semnificația ; in
această primă zi
din luna florilor
aniversăm 90 de
ani de la sărbăto
rirea Intiiului de
mai din România,
dată ce coincide
cu însăsi intra
rea lui in istoria
mișcării muncito
rești internațio
nale, ceea ce ates
tă. o dată mai
mult, că muncito
rimea din țara
noastră s-a aflat
întotdeauna
in
pas cu gindirea si
voința de luptă a
forțelor
revolu
ționare ale lumii.
Tot in acest ano
timp al marilor
declanșări de energie aniversăm
35 de ani de la
desfășurarea pri
mului 1 Mai liber
în România. 1 Mai
1890 și 1 Mai 1945
— două momente,
departe unul de
altul
pe
firul
curgător al timpu
lui. dar degajind
același
profund
adevăr :
marea
forță socială pe
care a reprezen
tat-o și o reprezintă in viața țării
muncitorimea.
La 1 Mai 1890, muncitorii ridicau
steagul luptei pentru libertate si
dreptate socială, pentru un trai
omenesc al tuturor celor ce mun
cesc.
în urmă cu trei decenii si jumă
tate. muncitorimea.
ieșită intiia
oară in stradă fără riscul represiunii,
deținînd in mîinile ei puterea in
stat, iși afirma in fata întregului
popor voința de a înălța oe nămintul patriei edificiul socialist
De atunci, de la 1 Mai 1945,
încoace, fiecare sărbătoare de Ar
minden a găsit tara tot mai pu
ternic angrenată ne calea progresu
lui. Acum, cînd sărbătorim un nou
1 Mai în plin avint al muncii con
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ducerea partidului si statului sînt
salutați cu nesfirșite aplauze si pu
ternice urale. Cei ■ prezenți în sală
scandează îndelung numele partidu
lui și secretarului său general, nume
cu valoare de simbol în conștiința în
tregului nostru popor.

x

structive pentru făurirea societății
socialiste multilateral dezvoltate,
privim cu încredere și mîndrie
chipul patriei libere și prospere : o
patrie care și-a adăugat, an de an.
în diadema de împliniri — ce au
schimbat radical înfățișarea orașe
lor și satelor, viata celor ce mun
cesc — roadele munciî tuturor fău
ritorilor de bu
nuri materiale și
spirituale.
fără
deosebire de na
ționalitate : o pa
trie în a cărei as
censiune pe trep
tele civilizației so
cialiste, răstimpul
ultimilor 15 ani,
de cind în frun
tea partidului și
Statului se află
tovarășul Nicolae
Ceaușescu, mar
chează, prin spi
ritul înnoitor ce
a cuprins toate
sferele vieții so
ciale. prin am
ploarea si densi
tatea realizărilor,
eooca cea mai
fertilă, cea mal
rodnică din în
treaga istorie a
poporului român.
Prefacerea țării
din temelii nu s-a
realizat, desigur,
ușor, fără efort.
Nu de puține ori
in cale s-au ivit
obstacole, au tre
buit
înlăturate
piedici. Dacă de
fiecare dată am
ieșit învingători,
determinantă s-a
dovedit unitatea
de
nezdruncinat
dintre partid și popor — deviză ce
ne vine de departe, din adîncul is
toriei de peste un veac de luotă a
clasei noastre muncitoare — unitate
căreia secretarul general al parti
dului i-a dat valențe noi. supe
rioare. prin întărirea puternică a
legăturilor partidului cu masele cele
mai largi populare, prin adîncirea
democrației socialiste, prin stimu
larea si mobilizarea energiilor
creatoare ale întregii națiuni, prin
atragerea tuturor oamenilor mun
cii — români, maghiari, germani si
de alte naționalități — Ia făurirea
conștientă a propriei lor istorii.
Tocmai unitatea mai puternică decit
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ferm solidar cu toate forțele
înaintate ale cnntempnraneitătii
io lupta pentru pace, destindere,
independentă, progres
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Comuniștii, întregul nostru popor,
întimpinind marea sărbătoare de
1 Mai cu însuflețirea și bucuria
izvorite din conștiința bogatelor
împliniri în istorica operă de con
strucție socialistă, își reafirmă, in
această zi solemnă a frăției celor
ce muncesc de pretutindeni, prie
tenia și solidaritatea de nezdrunci
nat cu toți cei care militează pen
tru cauza libertății și progresului,
a păcii, destinderii și conlucrării
internaționale. In concepția comu
niștilor români, momentul jubiliar
al împlinirii a 90 de ani de la săr
bătorirea pentru prima dată a zilei
'de 1 Mai constituie un prilej deo
sebit pentru intensificarea
con
lucrării tuturor forțelor progre
siste, antiimperialiste ale contem
poraneității. de inmănunchere in
tr-un singur șuvoi a eforturilor și
acțiunilor lor, pentru a se asigura
pacea, securitatea și dezvoltarea
liberă a tuturor popoarelor.
Solidaritatea neabătută cu for
țele inaintate de pretutindeni a
constituit, dintotdeauna, o trăsătură
deîinitorie a clasei muncitoare și
mișcării noastre muncitorești. însu-,
sindu-și ideile socialismului științi
fic aproape imediat după apariția
lor, mișcarea muncitorească din
tara noastră și-a dezvoltat, chiar de
la început, legăturile internaționale
cu mișcarea muncitorească din alte

i

uniți și încrezători
în viitor

i

■1

țări ; aceste legături s-au ampli
ficat puternic, odată cu constituirea,
în 1893, a partidului revoluționar
marxist al
proletariatului
din
România, P.M.S.D.R. — unul din
cele mai vechi partide muncitorești
din lume. Se cuvine astfel evocat
faptul că exponenți ai proletariatu
lui din România au fost prezenți
pe baricadele Comunei din Paris,
au stabilit contacte cu înteme
ietorii socialismului științific Marx
și Engels, care au urmărit cu
atenție evoluția mișcării mun
citorești din tara noastră, manifestindu-și simpatia față de lupta
poporului român pentru elibe
rare națională și socială ; sint
bine cunoscute, in acest sens, desele
feferiri la țara ndastră cuprinse în
opera lui Marx, corespondența pur
tată de Engels cu fruntași ai miș
cării noastre muncitorești.
Partidul Comunist Român, ducind mai departe, vechile tra
diții de solidaritate ale mișcă
rii muncitorești din țara noas
tră, a inserts pagini glorioase de
colaborare și întrajutorare cu for
țele înaintate ale lumii, dezvoltînd
larg relațiile cu alte partide revo
luționare. comuniste, socialiste, cu
mișcări de eliberare, și-a manifes
tat, in cele mai diverse forme, sim
patia și sprijinul față de lupta lor

dreaptă, sorbind la rîndul său îm
bărbătare din acțiunile de solida
ritate ale comuniștilor, ale militanților democratici și progresiști
din diferite țări ale globului. Revo
luționarii români au salutat cu
bucurie Marea Revoluție Socialistă
din Octombrie, au luptat cu arma
în mină pentru apărarea acesteia
împotriva intervenției imperialiste,
au participat activ la războiul civil
din Spania, au militat pentru re
lații de strînsă prietenie cu Uniu
nea Sovietică, împotriva pregătirii
și apoi a războiului fascist, pentru
ieșirea României din hcest război
și întoarcerea armelor contra for
țelor hitleriste, alături de marea
coaliție antifascistă a popoarelor.
Flacăra vie a solidarității a de
venit și mai puternică, strălucirea
ei și mai mare, după ce partidul
nostru a devenit partid de guvernămînt, forța conducătoare a între
gului popor. Acționind neobosit
pentru promovarea intereselor vi
tale ale poporului român. P.C.R. a
militat și militează, totodată, cu
profundă consecventă — îrrrbinînd
organic îndatoririle față de propriul
popor cu înalta răspundere inter
națională față de destinele păcii și
socialismului in lume, ca laturi inse-
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OMUL MUNCII
oglindit in
MUNCA OMULUI
Ne bucură privirile, ne încălzesc inimile, ne luminează conștiin
țele, la acest Intîi de Mai, sărbătorit pentru a 35-a oară sub efigia
tricoloră și purpurie a libertății, imaginile grandioaselor împliniri
socialiste pe care le întîlnim de la un capăt la altul al patriei :
furnale și centrale electrice, uzine constructoare de mașini și com
binate de prelucrare a lemnului, exploatări miniere și fabrici tex
tile, impunătoare edificii social-culturale și vaste ansambluri de lo
cuințe alcătuiesc tabloul dinamic și insuflețitor al unei țări in con
tinuă, impetuoasă propășire, proiectată cu mină sigură de partidul
comuniștilor români - sub semnul ideilor și orientărilor de largi și
fecunde perspective înnoitoare ale omului ce și-a pus sigiliul viziu
nii sale de inalt umanism revoluționar pe istoria nouă a României,
tovarășul Nicolae Ceaușescu — spre viitorul comunist.
Toate aceste înfăptuiri, cu ample și binefăcătoare urmări și răsfringeri în viața de zi cu zi a noastră, a tuturor, sînt rodul acelei
puternice forțe propulsoare de progres pe care o reprezintă
MUNCA. Munca, acea modalitate Specifică omului de a întregi și
transforma natura, acel „untdelemn în lampa vieții, pe care gîndirea o aprinde", cum o definea Marx în „Capitalul". Munca ridicată
de orînduirea noastră - mai ales în ultimul deceniu și jumătate,
cea mai fertilă, mai bogată epocă din istoria țării - Io înalta
noblețe și demnitate de factor primordial al modelării și afirmării
personalității umane, de suprem etalon al năzuințelor și virtuților

EROISM

„Hei-rup !“. Un cor bărbătesc
intona. în urmă eu aproape trei
de-enii și jumătate, cîntecul
energic al unui ineeput de epo
că. in care munca devenea mo
narhul neincoronat al unei tari
fără monarhie. Acest cîntec de
vreme nouă polariza si exprima
strădania oamenilor care con
struiau „cu sapa; și târnăcopul" o
altă lume.
— Azi, entuziasmul întrecerii
socialiste e și mai fierbinte ca
atunci — ne spune, pe șantierul
centralei electrice Șugag. cu de
plina autoritate a experienței
sale, maistrul Ion Andreoaia,
șef de brigadă complexă (o ade
vărată „brigadă a muncii și
educației comuniste"), om care,
în ultimul sfert de veac, a par
curs prin biografie întregul iti
nerar al dezvoltării hidroenerge
ticii românești, de la Bicaz, pe
la Porțile de Fier și Lotru, alun
gind în Valea Sebeșului, unde
lucrează și acum („drumul de la
Lotru la Șugag l-am străbătut
pe jos. trecînd muntele", zimbeștg el unei amintiri dragi).
Dar azi — adaugă interlocutorul
nostru — entuziasmului 1 s-au
aliat tehnica inaltă. calificarea,
competenta. Aș zice că si acum
efortul celor ce construiesc hi
drocentrale e eroic, dar un
eroism de alt fel. în care gîndirea și ingeniozitatea ocupă un
loc tot mai mare...
Un exemplu de asemenea
eroism al gindului si faptei în
gemănate l-a oferit nu de mult
chiar brigada lui Andreoaia. La
Gilceag — prima hidrocentrală
(intrată recent în funcțiune) din
salba celor patru ce se con
struiesc pe Sebeș — se iviseră
dificultăți la galeria de cable. A
fost chemată urgent această
„brigadă de prim ajutor". Pen
tru a da grabnic în funcțiune
centrala, trebuia acționat opera
tiv și eficient. în condiții difi
cile, sub presiunea timpului si a
unor factori geologici deosebiți,
spre a se executa neintîrziat as
piratorii și peretele despărțitor.
Ion Andreoaia nu ne-a vorbit
nimic despre rolul său în acele
împrejurări excepționale, amintindu-ne însă de „neodihna si
ideile inventive prin care s-au
evidențiat atunci veterani ai bri
găzii. ca Vasile Jitaru si loan
Apopei. sau mai tineri membri
ai colectivului, ca Mihai Hutter
și Nicolae Bazarea". Despre fe
lul cum el însuși s-a mutat
cu totul in galerie în răs
timpul realizării acelei lucrări
grele< despre competenta de
care a dat dovadă în folosirea
utilajelor moderne cu care e do
tată brigada, despre alte și alte
detalii, aparent mărunte, dar
atit de relevante, ale unei ac

țiuni pe care n-o poți numi
altfel decît eroică, ne-au vorbit
insă pe larg și convingător cei
lalți.
Firește, astfel de acțiuni întilnești și in alte locuri, chiar si
în unele mai puțin spectacu
loase. in uzine si fabrici unde
totul pare — și este — reglat ca
mecanismul de ceasornic, ivindu-se. totuși, nu o dată, mo
mente ce solicită plenar acele
alese însușiri de conștiință revo
luționară pe care le comportă,
ca pe un dat fundamental, erois
mul cotidian al clasei noastre
muncitoare. Dar unul dintre
locurile unde asemenea însușiri
se manifestă cu mai mult relief
este, prin însuși specificul mun
cii. o schelă petrolieră.' Iată ce
ni s-a relatat, bunăoară, la
schela de extracție Videle des
pre maistrul principal Andrei
Alexandru, șeful echipelor me
canice de intervenție, unul din
tre specialiștii recunoscuti în
rezolvarea problemelor dificile.
La un moment dat s-a anunțat
că, într-o anumită zonă, conduc
ta cu un diametru de 300 mm
care transportă țițeiul de la
Ciuperceni la Videle s-a spart
din cauza procesului de eroziu
ne. Avaria trebuia imediat re
mediată, ea punînd sub semnul
întrebării funcționarea mai de
parte a sondelor din zonă, căci
această conductă capta jumătate
din întreaga producție zilnică a
schelei. Fără a mai apela la o
unitate specializată de montori
și
în condiții foarte grele —
ploaie, noroi — comunistul An
drei Alexandru și membrii echi
pei sale au trecut imediat la
remedierea avariei. în
numai
cîteva ore a fost schimbat un
kilometru
de conductă — o
parte chiar in rîul Glavacioc,
ale
cărui
ape înghețate îngreuiau operația — iar sondele
și-au reluat activitatea. Și un
alt fapt. Trebuia recent pusă în
funcțiune o nouă sondă. Echipa
specializată de montori intîrzia
însă să vină. Atunci s-a hotărît
să se încredințeze această sarci
nă „oamenilor lui Andrei Ale
xandru". Nu intrăm in amănun
te dar e de-ajuns să spunem că
sonda și-a început activitatea
cu o lună mai devreme pentru
a înțelege dimensiunile eforturi
lor depuse.
O profundă semnificație ni
s-a părut a avea cuvintele pe
care ni le-a spus la despărțire
maistrul Andrei Alexandru :
— Ceea ce facem noi intră,
firesc, în obligațiile de serviciu,
nu
are nimic excepțional. Și
apoi pentru un comunist, pentru
un muncitor revoluționar nu
există, după opinia mea, „gra
niță orară" între îndatoririle
cotidiene și cele pe care le im
pun sarcinile sau obstacolele
neprevăzute : cum ai putea să
rămîi cu brațele încrucișate
atunci cînd de tine, de strădania
ta, deoinde o treabă importantă
pentru bunul mers al produc
ției ? Totul e să faci din munca
ta, oriunde și în orice condiții
s-ar desfășura, o activitate utilă
societății. Și avem pentru asta,
noi. tott muncitorii tării, un înalt
și luminos
exemplu, prin tot
ceea ce înfăptuiește pentru bi
nele patriei, în cel mai iubit fiu
al poporului nostru si. totodată,
cel mai harnic și mai neobosit
muncitor al României socialiste,
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

manifesta în toate împrejurările
— ne spune tovarășul Nagy
Ștefan, din secția prelucrări me
canice a întreprinderii „Unirea"
din Cluj-Napoca. Cînd spunem :
„noi muncim, noi hotărim, noi
înfăptuim" nu lansăm doar o
afirmație bună de inscris pe
panouri, ci exprimăm exact
realitatea ce o trăim. Uite, să
luăm, de pildă, consiliul oame
nilor muncii din care fac parte
ca reprezentant al muncitorilor
de la secția de prelucrări me
canice. Eu însumi am susținut,
de pildă, în cadrul consiliului,
cu argumente ce mi s-au părut
convingătoare deoarece se bazau
pe cunoașterea nemijlocită a
realităților și posibilităților, ne
cesitatea de a se lărgi sfera lu
crului la mai multe mașiniunelte în toate schimburile. în
prezent, peste 1 000 de munci
tori lucrează la mai multe ma
șini, ceea ce înseamnă o creș
tere substanțială a productivi
tății muncii și suplinirea lipsei
de forță de muncă calificată. De
altminteri, în consiliul oameni
lor muncii iau frecvent cuvîntul
muncitorii Vasile Iacob. Nicolae
Rad. Vasile Fărăgău. maiștrii
Steczko Miklos si Cornel Dumitraș, care-si expun părerile ferm
și argumentat în diversele pro
bleme puse în dezbatere. Nu
o dată sirit ridicate și probleme de
trai cotidian ale muncitorilor,
cărora ne străduim să le găsim
soluțiile cele mai potrivite. Căci
democrația muncitorească prin
aceasta își demonstrează în pri
mul rînd forța și eficiența : prin
rezultatele obținute.
Ideea și sentimentul partici
pării la conducerea treburilor
obștii fac astăzi parte inte
grantă și din climatul satului
nostru socialist. Iată, de exem
plu, ce ne-a relatat în această
privință tovarășa Elena Ștefan,
membru în consiliul de condu
cere al C.A.P. Pleșoiu, din ju
dețul Olt.
— Ca reprezentantă a țărani
lor cooperatori în consiliul de
conducere, am simțit din plin
că democrația muncii înseamnă
o
democrație
a răspunderii.
Vreau să spun că orice hotărire,
orice măsură luată în consiliul
de conducere al cooperativei e
și rodul gindirii și propunerilor
mele, de aceea mă simt răspun
zătoare să nu rămînă doar pe
hîrtie, ci să devină faptă. Cînd
am hotărît participarea coopera
torilor la lucrările de regulari
zare a piriului Beica, care în
perioadele de viitură ne aduce
mari pagube prin inundarea u-

nor suprafețe de teren, apoi tre
buie să spun că noi. membrii
consiliului, ne-am străduit să
fim primii la muncă. Nu
de
alta, dar să nu zică satul că noi
hotărim și așteptăm ca alții să
facă. Și asta pentru că — așa o
văd eu, cu mintea mea de om al
pămintului — democrația mun
cii e, în primul rînd, o demo
crație a faptei...
Participarea ca întruchipare
supremă a demnității de munci
tor al societății socialiste
—
acest gînd a revenit nu o dată
în convorbirile noastre cu in
terlocutori de pe toate melea
gurile țării. Și, desigur, ei nu
limitau sfera noțiunii de „particioare" la perimetrul întreprin
derii unde lucrează, ci ii confe
reau expresia atotcuprinzătoare
pe care o capătă în chiar viața
noastră de zi cu zi. Numeroși
oameni ai muncii, bunăoară, fac
parte din diferite foruri de de
cizie sau organisme de condu
cere democratică a societății la
diferite niveluri. Printre ei și to
varășa Lucica Lungu, muncitor
electrician
la
întreprinderea
textilă „Moldova" din Botoșani,
deputat, membru în comitetul executiv al consiliului
popular
județean :
— Nu există decizie,sau mă
sură pe se adoptă in comitetul
executiv sau in sesiunile con
siliului popular județean în care
să nu mă simt direct implicată.
Eu însămi mi-am adus contri
buția la adoptarea unor astfel
de acte normative. Să vă dau un
exemplu recent : se discuta zilele
trecute un proiect de
decizie
privind intensificarea măsurilor
de protecție a muncii in între
prinderile industriale ale jude
țului. Ceea ce se propunea în
proiect nu corespundea însă în
tru totul, după părerea mea. re
alităților cu care ne confruntăm
în întreprinderi, mai ales noi,
femeile. Mi-am rostit răspicat
punctul de vedere în cadrul dez
baterii. Drept urmare, proiectul
de decizie a fost schimbat, incluzîndu-se și unele dintre pro
punerile pe care le-am făcut. Și
prin asemenea fapte noi, cei ce
ne străduim să dăm țării totVce
e mai bun în munca' și ființa
noastră, ne simțim părtași la
realizarea luminoaselor teluri
pe care ni Ie-a pus în față Con
gresul al Xll-lea al partidului
și spre care ne cheamă gîndirea
clarvăzătoare și fapta îndrăz
neață a omului care reprezintă
insuși simbolul muncii pentru
înflorirea patriei și prosperita
tea poporului, tovarășul Nicolae
Ceaușescu.

CALITATE
----------- -

Un autentic laitmotiv al discu
țiilor noastre cu oameni atît de
feluriți ca virste, calificări, pro
fesii de pe întreg cuprinsul țării
l-a constituit preocuparea stă
ruitoare de a dărui consistența
vie a faptei mobilizatorului im
bold al partidului, al secretaru
lui său general, spre o nouă ca
a muncii in toate domenii
instituții, să pătrunzi în miezul litate
le. Iar ceea ce ni s-a părut cu
activității productive din indus deosebire
încărcat de semnifi
trie sau agricultură, din dome
a fost faptul că, de cele
niul culturii, științei ori învăță- cații
mai
multe
ori, ideea de „nouă
mintului, pentru a ți se impune,
se îmbina strîns in re
ca o realitate definitorie a cli calitate"
flecțiile lor — am zice, pînă Ia
matului de muncă, simțămintul totala contopire — cu ideea de
copleșitor
al participării con creativitate, de inițiativă,
de
știente și responsabile a celor gindire novatoare, ridicată
la
ce făuresc bunurile materiale rangul de principiu ordonator al
sau spirituale la toate etapele muncii cotidiene.
actului de conducere, de la de
— Priviți această piesă de pe
cizie la traducerea in viată a caruselul-gigant — ne atrăgea
hotărîrilor adoptate.
atenția tovarășul loan Liebhardt,
— Și e firesc să fie așa, maistru la atelierul cazangerie
deoarece sîntem o societate a grea al întreprinderii „Indepen
oamenilor muncii, iar democra dența" din Sibiu. E carcasa in
ția muncitorească a devenit nu ferioară a unuia din cele patru
exhaustoare de 500 metri cubi
numai expresia ei cea mai inal pe care le executăm, în pre
tă, dar și modul nostru firesc mieră pe țară, pentru Combi
de a fi, de a exista, de a ne natul siderurgic de la Tulcea și

PARTICIPARE

E suficient să treci astăzi pra
gul oricărei întreprinderi sau
k______________________________ _

omenești. A fi „om al muncii" înseamnă, in societatea românească
contemporană, a fi adevăratul stăpin al țării și al propriului destin,
producător, proprietar și beneficiar al tuturor avuțiilor națiunii..
S-au scris ode, s-au compus imnuri, s-au înălțat monumente
spre a glorifica această valoare» plămăditoare de valori. E neîn
doielnic însă că monumentul cel mai impresionant dedicat muncii
- muncii izvodite din pace și muncii izvoditoare de pace - în spa
țiul carpato-dunărean al zilelor noastre este însăși patria noastră
așa cum se înfățișează astăzi, la interferență de cincinale și decenii,
sub zodia generatoare de noi și înaripate avînturi, deschizătoare
de largi orizonturi, a strălucitelor documente elaborate de Congre
sul al Xll-lea al P.C.R. Și poate că acum, mai mult ca oricind, își
dobîndesc profunda semnificație cuvintele rostite de secretarul ge
neral al partidului nostru : „Este necesar să se înțeleagă că facto
rul principal în societate îl constituie munca și că, pînă la urmă,
așa cum spunea Engels, chiar și omul este rezultatul muncii. Pre
zentul omului este rezultatul muncii, viitorul omului va fi rezultatul
muncii - desigur, munca amplificată cu toate cunoștințele și desco
peririle tehnicii".
In cadrul prezentului reportaj-anchetă ne-am propus să definim,
împreună cu interlocutorii noștri din diferite colțuri ale țării, cîteva
dintre coordonatele fundamentale ale muncii în România socialistă
din unghiul de vedere al prezentului și al viitorului.

-------------------------- r

care vor fi livrate înainte de
termen, acum, in cinstea lui 1
Mai. Tot ceea ce reprezintă această „piesă", de la proiect la
execuție, s-a născut aici in uzi
nă din „sudoarea de creier" și
sudoarea pur și simplu a oa
menilor noștri. Iată un fapt de
ultim momeni. ca să zic așa :
piesa aceasta trebuia
prelu
crată într-un atelier vecin, dar
deoarece din cauza
supradimensiunilor sale — 3 200 mm in
diametru — transportul ei pînă
acolo necesita mult timp, echi
pa cazangiului Moise Vasiu a
conceput un dispozitiv de prin
dere și de prelucrare a respec
tivei piese chiar pe caruselul
nostru. In acest fel. am izbutit
să înregistrăm acum un avans
de trei zile. E doar un exem
plu pentru ceea ce vreau să vă
arăt, și anume că
munca și
creația.
efortul și inteligenta
merg mină în mină în secția
noastră, bă la noi fiecare mun
citor, tehnician sau inginer poa
te fi considerat un autentic ino
vator, că acest puternic colec
tiv de aproape opt sute de oa
meni ai muncii. români, ma
ghiari,. germani, uniți de aceeași
dragoste fierbinte fată de mama
noastră a' tuturor, patria socia
listă. față de partid și secretarul
său general, se străduiește in
toate imprejurârile să promove
ze, ca pe bunul cel mai de preț,
răspunderea lucrului bine făcut,
să muncească creînd și să cre
eze muncind.
— Climatul creativității se cu
vine să fie
prezent încă din
școală, ca o condiție a mode
lării unor oameni pentru care
munca să insemne întotdeauna
calitate, iar calitatea să echiva
leze mereu cu creativitatea —
relua parcă firul aceleiași idei,
dar pe alte coordonate și din alt

unghi de vedere, profesoara Poiixenia Dobrotă, directoarea li
ceului de matematică și fizică
nr. 1 din Galați.
Argumentul cel mai edificator
îl constituie numeroșii elevi ai
liceului
laureați ai feluritelor
olimoiade pe tară. Ideea este
ilustrată și printr-un recent suc
ces dobîndit de elevul Lucian
Marcu din clasa a Xl-a A. Sti
mulat de profesorii săi — „dar,
in mod hotărîtor. de, familie, în
deosebi de tatăl său", cum ting
să precizeze tovarășa Dobrotă —
el și-a putut afirma pe deplin,
încă din adolescență, o vocație
intr-adevăr ieșită din comun

pentru creația tehnică. Cu lu
crarea „scuturător pneumatic de
saci" a obținut premiul II pe
țară la Festivalul
național al
muncii și creației „Cintarea
României", ediția a Il-a, lucra
rea fiind propusă spre a fi bre
vetată ca invenție.
Recent a
realizat, cu sprijinul citorva co
legi. o instalație de interfonie
care a Și fost achiziționată de
unele întreprinderi din Galați.
— Firește — a adăugat direc
toarea — acest elev nu este o
excepție : însăși natura societă
ții noastre favorizează formarea
unui tip uman, unei personali
tăți armonioase, la care munca
și creația să se identifice.

ÎMPLINIRI
basculante este considerată as
tăzi ca o reușită din toate punc
tele de vedere, aceasta se
explică tocmai prin dăruirea și
pasiunea
pe
care
această
grijă statornică a conducătorului
stimat și iubit le-a născut în fie
care dintre noi.
Marea satisfacție a împliniri
lor muncii n-o întîlnesti azi nu-'w f hmai în halele uzinelor sau pe
ogoarele străbătute de suflul
campaniei de primăvară. Iată ce
ne declara. în acest context, cu
noscutul pictor sătmârean Szilagy Adalbert :
— în cariera mea de artist, un
moment de neuitat a fost parti
ciparea recentă la o expoziție
mare, colectivă de portrete ale unor
Nu există bucurie
mai rodnică pentru omul muncii fruntași din întreprinderile săt
decit aceea de a se oglindi și mărene. Alături de alti numeroși
recunoaște în propria sa muncă, artiști plastici din oraș, am
Nu există satisfacție mai de- avut cinstea să fiu prezent în
plină decit aceea de a-si vedea expoziție cu două portrete, unul
eforturile încununate de împli- al rectificatorului Aurel David
nire. Amintindu-ne. nu o dată, de la întreprinderea „Unio".
pe parcursul prezentei anchete, celălalt al Eroului Muncii Socia
de multiplul simbol pe care îl liste loan Strango. de la în
întruchipează pentru poporul treprinderea de prelucrare a
nostru acel monument al spiri lemnului. Cunoscindu-i ne acești
tualității românești pe care il oameni minunați Ia locurile lor
reprezintă Coloana infinită a lui de muncă, cu frămîntările și
Brâncuși, ne-am gîndit adesea la neliniștile lor creatoare, mi-am
faptul că „structura de rezis dat seama mai mult ca oricind
tentă" a societății noastre o re că munca omului societății noas
prezintă tocmai coloana infinită tre socialiste este marele izvor
a împlinirilor muncii.
dătător de forță și de trăinicie
Una dintre cele mai recente al artei pe care o închinăm po
„trepte" ale acestei coloane o porului. Și ce satisfacție poate
reprezintă
autobasculanta cu fi mai mare pentru un artist, el
tracțiune diesel electrică D.A.C. însuși om al muncii, decit aceea
de 110 tone, operă — și cînd de a citi în ochii eroilor săi
folosim acest cuvînt ii dăm în bucuria de a-și vedea omagiate
tregul său înțeles creator — a prin artă eforturile lor creatoare!
harnicilor si inventivilor făuri
La confluenta fertilă a muncii
tori de autocamioane din Brașov.
— Cel mai înalt „atestat de cu bucuriile spiritului se si
calitate" pentru noi — ne spunea tuează cea mai recentă împlinire
inginerul Gheorghe Nemeznic, cu care, pe drept cuvînt. se mân
șeful colectivului de concepție — drește muncitorul comunist Savel
a fost buna apreciere de care Pătuleanu de la „Electroputere"
s-a bucurat din partea tovară Craiova, căruia i-a apărut reșului Nicolae Ceaușescu. cu pri cent. în editura „Scrisul româlejul recentei 'sale vizite in uzina nesc", o carte cu tonalitate vădit
intitulată sunoastră. A fost nu numai o lu autobiografică,
minoasă răsplată a eforturilor gestiv : „Al cui sînt eu ?“.
— înainte de toate — ne spune
depuse, dar și un insuflețitor
autorul — cartea mea se vrea
imbold spre noi Împliniri.
— Pe tot parcursul execuției o dovadă a posibilităților de
și asamblării — ține să subli afirmare pe multiple planuri a
nieze inginerul Nicolae Straton, fiecărui om al muncii in socie
șeful colectivului de execuție.— tatea noastră socialistă. Eu sînt
s-au ridicat, ca la orice instala muncitor, frezor de meserie și.
ție unicat de mare complexitate iată, am publicat o carte. în alte
tehnică, probleme a căror rezol vremuri, in tara aceasta, citi
vare cerea găsirea unor soluții muncitori au avut o asemenea
deosebite. Permanent am avut șansă? Cartea în sine nu face
prezente în conștiință sfaturile altceva decit să evoce destinul
și indicațiile de mare înțelep oamenilor acestei uzine. împletit
meu destin. Iar
ciune și profunzime pe care ni cu propriul
le-a dat secretarul general al numele acestui destin este mun
partidului cu prilejul vizitelor ca liberă într-o tară liberă, pen
sale anterioare în uzina noastră. tru fericirea și prosperitatea
Dacă realizarea acestei auto- tuturor.
i

ORIZONTURI
montatori de la cazangeria uzi
nelor „Grivița roșie", l-am găsit
tocmai în clipa cînd participa ia
„preluarea" de către controlul de
calitate a unei uriașe coloane de
reactor destinate unui important
combinat ce se construiește în
prezent dincolo
de hotare cu
concursul organizațiilor speciali
zate de la noi.
— Nu e nici primul, nici ulti
mul dintre gigantii montati de
brigada noastră in cadrul vaste
lor acțiuni de cooperare econo
mică ale României cu țări de pe
toate meridianele lumii — ne
spune el cu zîmbetul cald al
datoriei îndeplinite. Marca uzinei
noastre o veți afla, bunăoară, pe
Pe comunistul Aurel Drumcea, multe dintre instalațiile marelui
șeful unei brigăzi de lăcătuși- complex petrochimic de la

Banias. din Siria, atît de apre
ciat
de președinții
Nicolae
Ceaușescu și Hafez AI-As ad în
timpul vizitei pe care au făcut-o
acolo. în prezent montăm coloa
ne reactoare nu numai pentru
Midia-Năvodari, Teleajen. Brazi,
ci și pentru mari combinate din
Uniunea Sovietică sau Iordania.
Ce vreau să spun prin aceasta?
Că la noi. aici, in uzină, ca si
în multe alte întreprinderi ale
țării, se întîlnesc toate orizontu
rile planetei, că muncitorii noștri
trăiesc mai intens ca niciodată
sentimentul
prezentei tot mai
active și mai prestigioase a
României în lumea contempora
nă. Mesajul nostru de solidari
tate internațională, de nestrămu
tată încredere în forțele păcii,
progresului, socialismului
își
află cel mai strălucit și autorizat
exponent în conducătorul parti
dului și statului nostru.
care
și-a cucerit de Ia un capăt
la altul al globului reputația
de luptător neobosit pentru
biruința celor mai inalte idealuri
ale umanității.
...Coincidenta a făcut ca. la
cîteva zile după ce am auzit la
„Grivița roșie" acest, pînă mai

ieri, exotic nume geografic, Ba
nias,
să-mi fie dat a întîlni
chiar pe unul dintre specialiștii
români care au lucrat nemijlo
cit la construcția
modernului
complex petrochimic, tovarășul
Nicolae Boiangiu, intiner-sef al
șantierului pînă la intrarea ra
finăriei in probele tehnologice.
— E greu de imaginat — ne
spunea acest om al calculelor
exacte — ce simți pe un pămînt
îndepărtat cînd auzi pronunțîndu-se cu stimă și respect numele
țării, al conducătorului ei iubit,
tovarășul Nicolae
Ceaușescu.
Orice muncă ai îndeplini, oricit
de modestă ar fi. te simți în
acele clipe investit cu înalta
răsoundere de ambasador al unui
popor care tocmai prin munca
șa și prin roadele ei se face cu
noscut și prețuit de la un capăt
la altul al lumii și care, prin
strădania sa pentru intărirea pa
triei, pentru intensificarea co
operării dintre țări și națiuni,
pentru făurirea unei lumi mai
bune și mai drepte, își aduce
cea mai importantă contribuție
la cauza păcii și socialismului
pe planeta noastră.

ASPIRAȚII

— Privind spre bolta cerească,
oamenii sperau odinioară să-și
citească în acele constelații în
depărtate viitorul — ne spunea
zilele trecute tovarășul
Petre
Verbuncu, secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii
de construcții-montaje siderur
gice din Călărași, om legat de
înălțarea furnalelor, cuptoarelor
de oțelărle,
laminoarelor încă
de pe vremea eroică a Hune
doarei anilor ’50. Ei bine, în anii
noștri
oamenii s-au
deprins
să-și citească viitorul în planu
rile trasate cu mină sigură de
partid. Planuri în care regăsesc
propriile lor aspirații devenite,
prin capacitatea partidului de
catalizare a energiilor, certitu
dini.
Intensul freamăt al marelui
șantier unde se edifică cea mai
nouă și mai impunătoare cita
delă siderurgică a României de
ceniului al 9-lea reprezintă con
firmarea vie și ilustrarea eloc
ventă a fertilei convertiri a as
pirațiilor în trainice punți de
oțel spre viitor.
— Pentru această zonă a țării
in care agricultura era ocupația
de bază — continuă tovarășul
Verbuncu — combinatul siderur
gic constituie nu numai însăși
industria
conjugată la timpul
viitor, ci și o școală în care se
formează marele detașament
muncitoresc al Călărașilor de
miine. Pe șantierele noastre se
califică anual 300 de tineri, si
nu cu 4 clase, ca în Hunedoara
anilor ’50, ci absolvenți ai trep
tei I și a Il-a de liceu, cu un

orizont bogat, ce le permite în
sușirea temeinică a meseriilor.
Dacă combinatul siderurgic este
în plină construcție, apoi tre
buie s-o spunem că și munici
piul Călărași este un vast șan
tier. Crescînd ansamblurile de
locuințe, se modernizează stră
zii0 -i bulevardele. se făuresc edificii social-culturale. spații co
merciale. parcuri și locuri de
agrement, căci viitorul la noi,
ca dealtfel pe intreg cuprinsul
tării, înseamnă nu numai grija
pentru munca omului, ci și pen
tru omul muncii.
...Poposim la Anina. în munții
Banatului. Aici se
înfățișează
privirilor unul dintre cele mai
spectaculoase peisaje făurite de
mina omului — șantierul ca
rierei de șisturi bituminoase, a
cărei producție va alimenta pri
ma centrală electrică din țară
bazată pe un cărbune de slabă
calitate, aflată și ea în stadiu
avansat de execuție.
— Pînă în prezent — ne spu
ne inginerul Ion Văcaru. direc
torul întreprinderii pentru ex
ploatarea șisturilor — aceste
produse ale marilor metamor
foze geologice nu erau valorifi
cate nici la noi în tară, nici ne
plan mondial. Trebuie să subli
niem că și in acest domeniu
România se situează în postura
de. pionier, fiind printre primele
țări din lume care va folosi
această nouă sursă de energie.
Iar la sfîrșitul deceniului al
nouălea vom furniza circa 12,6
milioane mc șisturi pe an. in
condițiile în care vom mișca din
masivele muntoase alte 20 mi
lioane mc steril pe ari. Acest
efort uriaș va reprezenta însă
— atunci cînd centrala va intra
cu întreaga capacitate în func
țiune — un plus de energie de
990 MW. adică echivalentul hi
drocentralei Porțile de Fier I. Și
In felul acesta aspirația poporu
lui nostru spre independenta
energetică a tării. înscrisă în
documentele
Congresului
al
Xll-lea. e transpusă de partid,
cu echerul și compasul gîndirii
sale departe văzătoare, pe hîrtla
de calc a grandioaselor planuri
de viitor, urmînd să se trans
forme în substanță concretă a
muncii și vieții noastre de
mîine.

In fața amplului tablou al operei de făurire o societății socialiste
multilateral dezvoltate, nu e cetățean al patriei noastre care să nu
încerce un sentiment robust și stenic : mindria patriotică îngemă
nată cu sentimentul participării plenare la înfăptuirea Programului
partidului. Sentiment ce polarizează toate energiile națiunii, înaripînd inteligența creatoare, legitimînd angrenarea fiecărui efort indi
vidual in marele elan colectiv dinamizat și condus de partidul co
muniștilor.
Procesul de zi cu zi al convertirii timpului in materia densă a
înfăptuirilor cunoaște, în toate coordonatele sale, FLUIDUL CALD
Și MOBILIZATOR AL ACTIVITATII CLOCOTITOARE A PARTIDULUI,
AL ÎNDEMNURILOR Șl FAPTELOR FECUNDE ALE SECRETARULUI
SAU GENERAL.
AL ACELEI FORTE POLITICE CĂREIA POPORUL ROMAN l-A
CONFERIT CU NESTRĂMUTATA ÎNCREDERE MANDATUL DE
A CONDUCE DESTINELE SALE SPRE CULMILE PROGRESULUI Șl
CIVILIZAȚIEI.
AL ACELUI OM, COMUNISTUL DE OMENIE, PE CARE-L UR
MEAZĂ CU FIERBINTE DRAGOSTE ÎNTREAGA SUFLARE A STRĂ
VECHIULUI Șl INTINERITULUI PĂMINT ROMANESC.

Victor B1RLADEANU
cu sprijinul corespondenților „Scînteli
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MAREA ADUNARE CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

Din lumina zilei de mai, lumina dragostei și înaltei prețuiri pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Cpaușescu

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI

ILIE VERDET
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-ministru al guvernului
Mult iubite si stimate tovarășe
Nicolae Ceaușescu.
Dragi tovarășe și tovarăși.
Stimați oaspeți de peste hotare.
Se împlinesc nouăzeci de ani de
cind, împreună cu proletariatul în
tregii lumi, muncitorimea română a
sărbătorit pentru prima dată 1 Mai
ca zi a muncii, a solidarității inter
naționale a celor ce muncesc. De atunci, clasa muncitoare, masele largi
populare din țara noastră au. intimpinat ziua de 1 Mai prin muncă și
luptă pentru drepturi și libertăți de
mocratice, pentru o viață mai bună
și mai dreaptă, manifestîndu-și
neabătut solidaritatea militantă cu
lupta forțelor revoluționare de pre
tutindeni. împotriva exploatării și opresiunii. pentru eliberare națională
și socială, pentru contracararea for
țelor războinice și apărarea păcii.
Tot astăzi se împlinesc 35 de ani
de cind, în urma victoriei revoluției
de eliberare socială si națională și
a instaurării guvernului democratic
de la 6 Martie 1945, a fost marcat
primul 1 Mai liber, au fost create
condițiile ca acest eveniment să fie
sărbătorit în atmosfera construcției
victorioase a noii orînduiri.
Sentimentele care ne animă astăzi
sint sentimente de bucurie, mindrie
și încredere.
Țara noastră, în care socialismul
a triumfat deplin și definitiv, implinindu-se idealurile pentru care ău
luptat și s-au jertfit înaintașii noștri,
este o țară liberă și independentă,
cum n-a fost nicicind in trecut, pu
ternică prin marile realizări ale eroicei noastre clase muncitoare, ale
harnicei noastre țărănimi, ale va
loroasei noastre intelectualități, prin
forța și coeziunea gloriosului nos
tru partid comunist, prin uni
tatea de nezdruncinat a tuturor
fiilor patriei, fără deosebire de
naționalitate, în jurul Comitetului
Central, al secretarului general al
partidului — tovarășul
Nicolae
Ceaușescu. (Aplauze puternice, urale ; se scandează „Ceaușescu —
P.C.R. !“).
Evenimente de importanță istorică
pentru prezentul și viitorul României,
Congresul al XII-lea al P.C.R., Con
gresul Frontului Democrației și Uni
tății Socialiste, alegerile de deputați
pentru Marea Adunare Națională au
constituit pentru partid și popor im
portante momente de bilanț, punind
intr-o puternică lumină justețea li
niei politice interne și internaționale
a partidului nostru, faptul că cei 15
ani care s-au scurs de la Congresul
al IX-lea reprezintă' pe toate planu
rile — intern și internațional, politic,
economic, științific și cultural — cea
mai rodnică și mai strălucită perioa
dă din istoria țării. (Aplauze înde
lungate).
Adeziunea totală a întregii noastre
națiuni la politica partidului, elabo
rată cu contribuția hotăritoare a se
cretarului general, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, hotărirea cu care oamenii
muncii transpun in viată obiectivele
Programului partidului constituie o
puternică garanție că poporul nostru,
stăpin pe destinele sale, va înregistra
noi și noi succese în făurirea unei economii puternice și moderne, a unei
culturi înfloritoare, a unei socie
tăți a muncii, echității, democrației
și a unui adevărat umanism.
In acești 15 ani de muncă și vic
torii, industria a cunoscut o puternică
dezvoltare, crescind intr-un ritm me
diu anual de circa 11 la sută și realizind în anul 1980 o producție de 53 de
ori mai mare decît cea a anului 1938.
Succese remarcabile s-au înregis
trat în agricultură, in construcții,
transporturi. în domeniul cercetării
științifice, al învătămintului și cul
turii, al ocrotirii sociale.
Răspunzind cu entuziasm si înaltă
conștiință patriotică chemării parti
dului, oamenii muncii din industrie
își mobilizează forțele pentru reali
zarea la toți indicatorii a planului pe
1980 — an hotăritor al actualului
cincinal — în condițiile unei eficien
te economice ridicate, se preocupă de
buna gospodărire a resurselor mate
riale și economisirea energiei.
La sfirșitul primului trimestru, pre
vederile planului la producția netă au
fost îndeplinite, realizindu-se, com
parativ cu perioada corespunzătoare
a anului trecut, o creștere de peste
9 1a. sută. Productivitatea muncii, cal
culată pe baza producției nete, a spo
rit. in aceeași perioadă, cu peste 7 la
sută, iar volumul exportului cu circa
38 la sută. Realizările primului tri

mestru confirmă, o dată mai mult,
dăruirea exemplară cu care acționea
ză clasa muncitoare, toți oamenii
muncii, faptul că ei iși onorează an
gajamentele luate în întrecerea socia
listă in cinstea zilei de 1 Mai. La rindul lor, oamenii muncii de pe ogoare
acționează energic pentru încheierea
grabnică a lucrărilor agricole de pri
măvară pregătind condițiile asigură
rii unor recolte bogate. Realizări re
marcabile raportează oamenii mun
cii din construcții, transporturi, din
domeniul cercetării științifice, al în
vățământului și culturii, al ocrotiri
lor sociale.
în retrospectiva înfăptuirilor noas
tre apare limpede că tot ce se înfăp
tuiește este destinat omului, ridicării
continue a calității vieții celor ce
muncesc.
Anul acesta, ultimul an al actualu
lui cincinal, prin finalizarea celei
de-a doua etape de majorare, aflată
în curs de aplicare, retribuția reală a
oamenilor muncii va fi cu 30—32 la
sută mai mare decit în cincinalul
precedent : au fost majorate, de ase
menea, alocațiile de stat pentru copii,
pensiile de asigurări sociale ; 'în acest
an se va generaliza trecerea la săptămîna redusă de lucru.
Astăzi, de Ziua muncii, putem
reafirma, bazindu-ne pe noi si noi
realizări, că societatea noastră este
nu numai o societate in care a dis
părut exploatarea si în care dreptul
la muncă este asigurat in fapt tutu
ror. Ea este o societate întemeiată ne
respectul și pe cultul muncii. ,pe
dreptate si echitate, care respinge
parazitismul, goana după înavuțire,
după ciștiguri ușoare. în același timp,
în societatea noastră a devenit o pu
ternică realitate participarea oameni
lor muncii la conducere, la soluțio
narea treburilor obștești.
Introducerea si perfecționarea autoconducerii muncitorești, a autogestiunii economice a întreprinderilor,
crearea organizațiilor democrației si
unității socialiste ilustrează pregnant
modul în care înțelege partidul nos
tru să dea expresie unității organice
dintre socialism si democrație.
Rezolvarea deplină a problemei na
ționale asigură egalitatea pentru toți
fiii patriei — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — ega
litatea socială și unitatea tuturor ce
lor ce muncesc, fără deosebire de
naționalitate, fiind una dintre cele
mai de seamă cuceriri ale României
socialiste.
Este necesar să amintim toate
aceste realizări, de care in mod fi
resc sintem mindri. nu numai pentru
că ele sint roadele eforturilor, ale
luptei noastre, nu numai pentru că
ele arată de ce este în stare un po
por care-și ia destinele în propriile
miini. ci pentru că acestea constituie
principala contribuție a poporului
român la afirmarea superiorității so
cialismului. la creșterea forței țârilor
socialiste, constituie un imbold pen
tru masele muncitoare care suferă
încă de pe urma exploatării, oprimă
rii naționale și rasiale. (Vii aplauze).
Vă rog să-mi permiteți, dragi to
varăși. ca. din însărcinarea si în nu
mele conducerii partidului si statului,
al tovarășului Nicolae Ceausescu, să
adresez clasei muncitoare, țărănimii,
intelectualității. întregului nostru po
por, cu prilejul zilei de 1 Mai. calde
felicitări pentru rezultatele remarca
bile obținute. împreună cu urări de
noi succese în dezvoltarea economicosocială tot mai accelerată a patriei,
spre binele si prosperitatea întregii
națiuni. (Aplauze îndelungi, urale ;
se scandează „Ceaușescu—P.C.R.!" ;
„Ceaușescu și poporul!").

Stimati tovarăși
Este in tradiția mișcării noastre
revoluționare ca intr-o asemenea zi
de sărbătoare să evocăm nu numaț
ceea ce am realizat, ci. totodată, să
ne mobilizăm energiile pentru cistigarea bătăliilor care ne așteaptă.
Anul in care ne aflăm este ho
tăritor pentru îndeplinirea actualului
cincinal, pentru a realiza cu succes
legătura cu cincinalul viitor, pentru
a înregistra noi pași înainte in efor
tul de transformare a cantității intr-o nouă calitate. în această per
spectivă, o atenție deosebită trebuie
acordată de toate colectivele de oa
meni ai muncii îndeplinirii planului
la producția fizică și producția netă,
utilizării intensive a capacităților de
producție, valorificării superioare a
resurselor interne, economisirii mate
riilor prime, combustibililor si ener
giei. îmbunătățirii calității produse

lor și asigurării livrării mărfurilor
pentru piața internă și pentru export.
în activitatea de investiții va , tre
bui să acționăm cu fermitate pentru
întărirea ordinii si disciplinei, redu
cerea simțitoare a consumurilor de
materiale, lichidarea oricărei risipe
și aplicarea celor mai eficiente solu
ții pentru folosirea chibzuită a mate
riilor prime existente in tară.
Nu ne îndoim că și de această dată,
muncitorii, inginerii si tehnicienii,
lucrătorii ogoarelor, toti cei ce mun
cesc vor răspunde la chemarea parti
dului cu același puternic entuziasm,
vor face totul pentru a da viată pre
vederilor Programului partidului, ale
hotăririlor Congresului al XII-lea al
P.C.R. (Aplauze puternice).
Stimați tovarăși,
în spiritul glorioaselor tradiții In
ternaționaliste ale mișcării muncito
rești și revoluționare din România,
poporul nostru sărbătorește ziua de
1 Mai sub semnul deplinei solidari
tăți cu lupta proletariatului, a for
țelor revoluționare, progresiste și de
mocratice de pretutindeni, pentru
eliberare socială și națională, pentru
pace și progres, pentru o lume mai
bună și mai dreaptă.
Salutînd cu bucurie afirmarea tot
mai puternică a voinței popoarelor,
de a trăi libere, de a-și alege calea
de dezvoltare pe care o doresc și de
a fi stăpine pe destinele lor. parti
dul nostru constată cu adîncă preocu
pare că în situația internațională s-a
ajuns la o încordare fără precedent,
ceea ce creează mari primejdii pen
tru pacea, securitatea și independen
ța popoarelor, pentru destinele civi
lizației umane, sporind pericolul unei
noi confruntări militare, cu consecin
țe imprevizibile.
în contactele pe care le-a avut cu
factorii politici de răspundere din

diverse state, în numeroase cuvîntări
și documente, tovarășul Nicolae
Ceaușescu a adresat apelul ca guver
nele. popoarele să dea dovadă de
maximă responsabilitate, să se Abți
nă de la orice act de natură să spo
rească tensiunile, să facă totul pen
tru reluarea și continuarea politicii
de destindere pe baza respectului in
dependentei și suveranității naționa
le, egalității în drepturi, neamestecu
lui in afacerile interne, renunțării la
forță și la amenințarea. cu forța,
dreptului fiecărui popor de a-si ho
tărî destinele singur, fără ingerințe
din afară.
Rămînînd cu fermitate credincioa
să acestor principii. România va ac
ționa și in viitor pentru abolirea ve
chii politici imperialiste de forță și
dominație, de încălcare a indepen
denței și suveranității, pentru stin
gerea focarelor de conflict si rezol
varea problemelor litigioase exclusiv
pe cale pașnică, prin negocieri, por
nind de la interesele fundamentale
ale popoarelor, pentru dezyoltarea
neîngrădită a relațiilor economice, a
cooperării în domeniul tehnico-știirțțific intre toate statele, fără deose
bire de sistem social.
Tinind seama că pe continentul
nostru, de unde au pornit două răz
boaie mpndiale. există o acumulare
fără egal de arme, de baze militare
și trupe pe teritorii străine, ceea ce
creează grave primejdii pentru exis
tența popoarelor din regiune și pen
tru pacea întregii omeniri, acordăm
o deosebită atenție pregătirii și des
fășurării cu succes a reuniunii de la
Madrid din acest an. înfăptuirii de
măsuri menite să contribuie la dez
angajarea militară si dezarmare, la
realizarea securității și dezvoltarea
cooperării în Europa.
România militează cu energie pen
tru încetarea cursei înarmărilor și
trecerea la măsuri efective de dezar
mare. care să asigure un echilibru
corespunzător al forțelor militare nu
prin dezvoltarea și amplasarea de noi
sisteme de arme, ci prin reducerea
substanțială a armamentelor. în pri
mul rind a celor nucleare.
Tara noastră acționează cu consec
ventă pentru lichidarea subdezvoltă
rii și instaurarea unei noi ordini
economice mondiale, aducîndu-si în
treaga contribuție Ia buna pregătire
a sesiunii speciale din acest an a
Adunării Generale a O.N.U.
Pacea este o necesitate pentru toate
statele, pentru toti oamenii planetei

noastre. De aceea, la asigurarea păcii,
destinderii și securității trebuie să
contribuie, mai mult ca oricind. toate
popoarele, toate statele, toate parti
dele — comuniste, socialiste, socialdemocrate — toate forțele progresis
te. democratice și antiimperialiste de
pretutindeni.
în lupta pentru eliminarea politicii
imperialiste de dictat și dominație,
pentru edificarea unei lumi a colabo
rării este necesară, mai mult ca ori
cind. întărirea unității mișcării comu
niste și muncitorești, a solidarității
cu popoarele ce luptă pentru elibe
rarea națională, cu toate forțele care
se pronunță și acționează pentru
destihdere și pace.
România socialistă, partidul nostru
sint călăuzite — cum subliniază to
varășul Nicolae Ceaușescu
de
„ferma
convingere
că
stă
in
puterea popoarelor ca, acționînd
unite,
să
oprească
accentuarea
încordării internaționale, să asi
gure soluționarea pe calea tratati
velor politice a problemelor litigioa
se, să înfăptuiască politica de des
tindere. pace și/colaborare în întrea
ga lume“. (Aplauze puternice, urale;
se scandează „Ceaușescu—Pace !“).
De Ziua solidarității Internaționale
a celor ce muncesc, poporul foman.
partidul si statul nostru adresează un
cald salut popoarelor tuturor țărilor
socialiste, popoarelor care au pășit
pe calea dezvoltării independente,
clasei muncitoare din întreaga lume,
urîndu-le succese tot mai mari în
construirea noii orînduiri. în lupta
pentru independentă, democrație și
progres social. (Vii aplauze).
România reafirmă hotărirea sa de
neclintit de a dezvolta mal departe
legăturile de prietenie, colaborare și
solidaritate cu toate țările socialiste
și îndeosebi cu țările socialiste
vecine, în lupta pentru triumful
cauzei socialismului, independentei
și păcii.
Ca tară socialistă în curs de dez
voltare. România
va promova cu
toată fermitatea conlucrarea multila
terală cu țările in ctirs de dezvoltare,
cu statele nealiniate. în lupta lor
comună pentru pace și destindere
internațională, pentru o nouă or
dine economică și politică în lume.
în spiritul principiilor coexistentei
pașnice. România va dezvolta și în
viitor cooperarea economică si tehnico-știintifică cu țările capitaliste
dezvoltate, cu toate statele lumii, in
diferent de sistemul lor social.

Flori ale recunoștinței pentru conducătorul iubit

îndeplinindu-si
îndatoririle na
ționale față de clasa muncitoare, față
de popor. Partidul Comunist Român
își dezvoltă continuu raporturile de
prietenie și colaborare cu toate
partidele comuniste și muncitorești,
militind în același timp pentru
crearea unui front larg al forțelor
progresiste și antiimperialiste în
lupta pentru pace, destindere și
colaborare, pentru libertate și inde
pendentă, pentru democrație și pro
gres. Partidul nostru, Frontul Demo
crației și Unității Socialiste lărgesc
relațiile cu mișcările de eliberare na
țională. cu partidele de guvernămînt
din țările in curs de dezvoltare, cu
partidele socialiste și social-democrate din țările capitaliste dezvoltate,
cu celelalte forțe democratice și pro
gresiste.
Cu prilejul Zilei solidarității inter
naționale a celor ce muncesc adresăm
partidelor comuniste și muncitorești
din întreaga lume, celorlalte partide
ale clasei muncitoare, organizațiilor
și mișcărilor socialiste, democratice
și progresiste, mișcărilor de elibera
re națională, tuturor forțelor antiim
perialiste un călduros salut și urări
sincere de succes în luata pentru li
bertate socială și națională, pentru
pace, independență și progres. (Aplauze puternice).
Dorim să le âsigurăm, și în această
zi de sărbătoare a muncii și solida
rității, că România socialistă, poporul

și partidul nostru nu vor precupeți
nici un efort pentru a-și aduce în
treaga contribuție la realizarea des
tinderii și intărirea păcii, la înfăptui
rea idealurilor de conviețuire și con
lucrare rodnică între popoare, la edi
ficarea unei lumi mai bune și mai
drepte, în care fiecare națiune să
aibă asigurat dreptul la existență și
dezvoltare liberă și independentă.
(Aplauze puternice).
Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității
Internationale a celor ce muncesc,
ziua frăției muncitorilor de pretutin
deni ! (Aplauze puternice, urale ; se
scandează „Ceaușescu și poporul !“).
Trăiască Partidul Comunist Român,
în frunte cu secretarul său general,
tovarășul Nicolae Ceaușescu ! (Puter
nice și îndelungi aplauze, urale; se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").
Trăiască poporul român, construc
tor eroic al socialismului în scumpa
noastră patrie. Republica Socialistă
România ! (Aplauze puternice, urale ;
se scandează „Stima noastră și mindria : Ceaușescu — România !“).
Trăiască solidaritatea și unitatea
partidelor comuniste si muncitorești,
a tuturor țărilor socialiste, a tuturor
forțelor revoluționare, progresiste,
democratice si antiimperialiste. (Aplauze puternice).
Trăiască pacea si colaborarea Intre
toate popoarele lumii ! (Aplauze
puternice, urale ;
se scandează
„Ceaușescu — Pace !“).

Atmosferă de puternică însuflețire
și vibrant patriotism
(Urmare din pag. I)
Ora 16. împreună cu secretarul ge
neral
al
partidului.
tovarășul
NICOLAE CEAUȘESCU, în pre
zidiul adunării iau loc tovarășa
Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdet, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel
Burtică, Virgil Cazacu, Ion Coman,
Nicolae Constantin, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos Fazekas,
Ludovic Fazekas, Cornelia Fiiipaș,
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion
Pățan, Dumitru Popescu, Gheorghe
Rădulescu,
Leonte Răutu. Aneta
Spornic, Virgil Trofin. Mihai Gere,
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion
Ionită, Ana Mureșap, Elena Nae,
Marin Rădoi, Ion Ursu. Richard
Winter. Ilie Rădulescu, Marin Vasile.
Iau loc, de asemenea, in prezidiu
vechi militanți ai mișcării comuniste
și muncitorești din țara noastră, re
prezentanți ai conducerii unor orga
nizații de masă și, obștești, munci
tori, alți reprezentanți ai colectivelor
unor mari întreprinderi din Capitală,
personalități ale vieții noastre știin
țifice și culturale.
în sală sint prezenți membri ai
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat
și ai guvernului, membri de partid
cu stagiu din ilegalitate, conducători
de instituții centrale, organizații de
masă și obștești, generali și ofițeri,
activiști de partid și de stat, oameni
ai muncii din întreprinderi și insti
tuții bucureștene.
Sint de față delegați și reprezen
tanți ai unor foruri sindicale inter
naționale, ai unor organizații sindi
cale din țări socialiste, din state in
curs de dezvoltare, din alte țări de
pe diferite meridiane ale globului.
Iau parte șefi de misiuni diploma
tice acreditați la București, alți mem
bri ai corpului diplomatic, precum
și corespondenți ai presei străine.
Sala este împodobită sărbătorește.
Deasupra tribunei oficiale se află
portretul tovarășului Nicolae
Ceaușescu, sub care este înscrisă
urarea : „Trăiască Partidul Comunist
Român in frunte cu secretarul
său
general,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu 1“ Pe fundalul scenei,
flancat de stemele partidului și țării,
se află un glob pămintesc, dedesub
tul căruia stă scris : „Trăiască 1 Mai,
ziua solidarității
internaționale a
celor ce muncesc, ziua frăției mun
citorilor de pretutindeni !“.
De o parte și de alta a scenei se
găsesc drapelele Partidului Comu
nist Român și Republicii Socialiste
România.
Pe laturile sălii sint înscrise urările
„Trăiască și să înflorească Scumpa
noastră patrie. Republica Socialistă
România !“, „Trăiască solidaritatea și
colaborarea intre partidele comunis-.
te și muncitorești. între toate țările
socialiste, intre forțele revoluționare,
progresiste, democratice si antiimoerialiste de pretutindeni !“. „Trăiască
comunismul, viitorul luminos al în
tregii omeniri !“, „Trăiască lupta uni
tă a popoarelor pentru pace și cola
borare, pentru o lume mai dreaptă
și mai bună !“. „Trăiască unitatea de
nezdruncinat a întregului nostru po
por în cadrul Frontului Democrației
și Unității Socialiste !“, „Trăiască
harnicul și talentatul popor român,
constructor eroic al societății socia
liste multilateral dezvoltate !“.

întreaga scenă este ocupată de
grupuri alegorice reprezentînd toate
categoriile de oameni ai muncii din
patria noastră, muncitori, țărani, in
telectuali. elevi și studenți, ostași ai
forțelor noastre armate, bărbați șl
femei, gineri si tinere, români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți.
în deschiderea adunării se intonea
ză Imnul de stat al Republicii Socia
liste România.
Luînd cuvîntul, tovarășul Gheor
ghe Pană, membru al Comitetului
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,
prim-secretar al Comitetului munici
pal București al P.C.R.. primarul ge
neral al Capitalei, a spus :
Este pentru noi o deosebită cinste
ca. în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din Capitală,
să salutăm cu toată căldura inimilor
noastre. în semn de înaltă stimă și
considerație, pe cel mal de seamă fiu
al poporului român, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, secretarul general al
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. (Aplauze puternice, urale. se
scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").
Salutăm, de asemenea, pe ceilalți
tovarăși din conducerea partidului și
statului care iau parte la această
adunare. (îndelungi și puternice anlauze).
Ne exprimăm bucuria si satisfacția
pentru participarea la adunarea fes
tivă a delegațiilor de peste hotare,
cărora le adresăm salutul nostru
frățesc. (Vii aplauze).
Transmitem un călduros salut re
prezentanților Corpului diplomatic
acreditați în Republica Socialistă
România, care participă la adunare.
(Aplauze).
Poporul român sărbătorește anul
acesta măreața zi a solidarității in
ternaționale a oelor ce muncesc in
atmosfera de puternică angajare re
voluționară, pentru îndeplinirea sar
cinilor ultimului an al actualului cin
cinal. pentru înfăptuirea neabătută
a obiectivelor stabilite- de Congresul
al XII-lea al partidului.
în aoeastă zi de bilanț muncitoresc,
oamenii muncii din Capitală rapor
tează că. în cinstea zilei de 1 Mai,
au realizat suplimentar o producție
netă de 200 milioane lei și o produc
ție industrială de peste 800 milioane
lei, concretizată in produse fizice ne
cesare economiei naționale și la ex
port. întregul spor de producție a
fost obținut pe baza creșterii produc
tivității muncii, realizindu-se însem
nate economii de materii prime, ener
gie electrică și combustibil. Au fost
puse in funcțiune noi capacități de
producție, s-au dat în folosință nu
meroase apartamente, unităti comer
ciale și alte obiective social-culturale.
încredințăm conducerea partidului
și statului, pe dumneavoastră, mult
iubite și stimate tovarășe Nicolae
Ceaușescu, că sintem hotărîți să ne
îndeplinim exemplar angajamentele
asumate în acest an. sporindu-ne
astfel contribuția la edificarea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate în patria noastră.
Avem convingerea că prin aceasta
asigurăm, totodată. îndeplinirea înal
telor îndatoriri si trăsături intema-

(Continuare in pag. a IV-a)
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Omagiu de inimă și conștiință
pentru partid, pentru secretarul său general
SPECTACOLUL FESTIV DE IA PAIAȚEI SPORTURILOR
ȘI CULTURII DEDICAT ZILEI DE 1 MAI
După încheierea adunării consacra
te sărbătoririi zilei de 1 Mai a avut
loc, potrivit unei frumoase tradiții,
un spectacol festiv la care si-au dat
concursul artiști ue frunte ai primei
noastre scene, ane sute de artiști pro
fesioniști și aiiwuori din instituții de
cultură, din inueprinderi. facultăți și
scoli din Capelă.
Prin întreaga desfășurare de ener
gii și talente artistice. spectacolul s-a
constituit intr-o frescă vie a imaginii
României contemporane, a voinței de
nezdruncinat a poporului român,
strins unit in jurul partidului și al
secretarului său general, tovarășul
Nicolae Ceausescu, de a transpune in
viată hotărîrile istorice ale celui
de-al XII-lea Congres al partidului,
de a face totul pentru triumful idea
lurilor de pace și independentă ale
tuturor popoarelor, de a-si aduce o
contribuție sporită la instaurarea
unui climat de destindere, securitate,
pace și colaborare între toate națiu
nile lumii.
Spectacolul începe in semnalele
maiestuoase ale trompetilor. Pe ma
rele ecran amplasat pe fundalul sălii
Bint proiectate imagini de telexuri si
statii de emisie care transmit in eter
mesajul de prietenie Si solidaritate al
oamenilor muncii din România către
toate colturile planetei. Crainicii
rostesc, în limba română și în limbile
de circulație universală, textul me
sajului : „Muncitori din întreaga
lume ! Cu prilejul zilei de 1 Mai. oa
menii muncii din România socialistă
vă transmit salutul lor frățesc și de
plina solidaritate în lupta pentru
pacea și progresul omenirii
Din suita de tablouri si imagini
evocatoare ale zilei de 1 Mai se des
prinde cu putere adevărul incontes
tabil că sărbătorirea în libertate a
zilei muncii nu ar fi fost posibilă
fără bogatele tradiții ale proletaria
tului nostru, fără lupta și jertfa fiilor
clasei muncitoare care au înscris cu
purpura sîngelui lor ziua de 1 Mai
in letopisețele României modeme.
Lor, tuturor înaintașilor care au
ținut sus torta aspirațiilor noastre
către o viată liberă și demnă, li se
aduce un pios omagiu, expresie vi
brantă a nobleței dintotdeaună a po
porului român, a modului în care
partidul nostru știe să acorde cuve
nita cinstire generațiilor de martiri
care au înscris în cartea de aur a
patriei pagini de glorie nepieritoare.
Evocarea luptelor proletariatului ro
mân capătă semnificații deosebite în
acest Armindeni cînd aniversăm ju
bileul a 90 de ani de rând în Româ
nia — printre primele țări din lume
— s-a sărbătorit pentru întîia oară
Ziua solidarității internaționale a oa
menilor muncii.
Imagini filmice de arhivă, rânteee
și versuri, alegorii coregrafice su
gestive evocă solidaritatea muncito
rilor români cu lupta revolu‘ibnnră
a muncitorimii din alte țări ale lu
mii. spiritul profund internationa
list cu care au luptat pe baricadele
acestui secol pentru cauza comună a
libertății, egalității în drepturi și

emancipării sociale a maselor ex
ploatate.
în suita alertă a acestor evocări,
de o mare forță expresivă sint mo
mentul creării Partidului Comunist
Român, la 8 mai 1921 — eveniment
crucial pentru existenta milenară a
României, pentru viitorul ei de lu
mină și belșug — precum și imaginile
de la marea demonstrație a muncito
rimii bucureștene de la 1 Mai 1939,
rând comuniștii, oamenii muncii din
România au spus un „NU !“ hotărît
fascismului, primejdiei războiului.
Plină de un patos vibrant este amin
tirea participării tovarășului Nicolae
Ceaușescu și a tovarășei Elena
Ceaușescu. tineri militanti comuniști,
în primele rânduri ale acelor talazuri
vii si tulburătoare.
Sint prezentate apoi momente sem
nificative din cronica anilor care au
trecut de la eliberarea tării de sub
dominația fascistă, in care sărbăto
rirea zilei muncii in condiții de liber
tate deplină a căpătat an de an tot mai
multă strălucire. Simbolurile vremu
rilor noi își găsesc expresie în cîntecele „Izvor de frumusețe". „în frun
tea țării" si „Există un partid aci-n
Carpati". susținute filmic prin ima
gini de o deosebită plasticitate. înfățișînd noul chip al patriei, marile
construcții plăsmuite în anii socia
lismului, viata tot mai înfloritoare
pe care o trăiesc masele de oameni
ai muncii. Este acum rândul dansului
să dea glas încrederii, cutezanței si
entuziasmului cu care toti fiii Româ
niei socialiste, fără
deosebire de
naționalitate, participă și se anga
jează plenar în opera măreață de
înălțare a țării pe noi culmi de râvi'iz-'tie și progres.
într-un iureș nestăvilit, propriu
fiecărei evoluții a lor. irump în scenă
cel mai tineri artiști: șoimii patriei
si Pionierii. Acest tablou, desfășurat
sub genericul „Partid iubit, părinte
drag, îți mulțumim!“. este o impre
sionantă explozie de tinerețe și
voie bună, smulgi nd ropote de aplauze la scenă deschisă. Prezenti si
ei la marea sărbătoare a părinților
și fraților lor mai mari, adurându-Ie
ofranda recunoștinței lor. copiii pa
triei folosesc acest prilej sărbătoresc
pentru a-și rosti din nou legămîntul
de iubire și devotament fată de pa
trie, popor și partid, fată de marele
lor
prieten,
tovarășul
Nicolae
Ceaușescu, pentru condițiile minunate
de viață,
învățătură
ce le-au
fost create. Altemind cu multă
fantezie versurile, cintecul si dansul,
șoimii și pionierii se angajează acum,
în maniera lor plină de farmec și
candoare, să onoreze încrederea acor
dată de partid, să crească si să se
formeze în cultul dragostei de tară și
de muncă.
în același spirit de angajare so
lemnă. ca într-o autentică ștafetă a
generațiilor, evoluează acum repre
zentanții milioanelor de utecisti ai
patriei. Prezenta lor la sărbătorirea
zilei de 1 Mai capătă în această pri
măvară. cu numai cîteva zile înain
tea marelui forum
al tineretului.

(Urmare din pag. a III-a)

Entuziasta manifestare de dragoste
si stimă față de tovarășul Nicolae
Ceaușescu exprimă iri mod grăitor
unitatea de nezdruncinat a Întregu
lui popor în jurul partidului, deplina
concordantă între năzuințele națiunii
și politica internă si externă pro
movată de partidul si statul nostru.
Cei prezenti au dat glas si de această
dată încrederii decline în Programul
partidului, program de acțiune- al
tuturor oamenilor muncii din patria
noastră — români, maghiari, germani
și de alte naționalități — Hotărârii lor
neclintite de a contribui, prin muncă
unită si plină de dăruire, la creș
terea prestigiului și rolului României
socialiste în lume, la înfăptuirea
aspirațiilor
de pace, destindere,
prosperitate, independentă si libertate
ale popoarelor.
In continuare a avut loc un-specta
col festiv.
In încheierea spectacolului, un grup
de pionieri, cu gingașă emoție, urcă
la tribuna oficială, oferind buchete de
flori tovarășului Nicolae Ceaușescu.
tovarășei Elena Ceaușescu. Tovarășul
Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena
Ceaușescu imbrătisează cu părinteas
că dragoste pe micii purtători ai cra
vatelor roșii cu tricolor.

Sub steagul partidului,

uniți și încrezători
în viitor
(Urmare din pag. I)

semnificații adinei. Prin versuri angajante și alegorii coregrafice, pline
de ritm și expresivitate, tinerii își
reînnoiesc în fata partidului si a se
cretarului său general, a întregului
popor, legămîntul de a face din cel
de-al XI-lea Congres al U.T.C. o tri
bună înaltă de dezbateri si profund
angajament patriotic, de a fi mereu
la înălțimea pildei de abnegație si
eroism revoluționar a tovarășului
Nicolae Ceaușescu. de a-și pune ta
lentul, puterea și frumusețea vîrstei
lor în slujba patriei socialiste, pen
tru a purta mai departe, sure zorii
mileniului III. torța independentei,
unității și propășirii naționale.
După o altă suită de secvențe mu
zicale și coregrafice, care scot
în
evidentă valorile inestimabile ale mi
lenarei noastre culturi, urmează un
luminos tablou — intitulat „Pacea" —
convingător și plin de vigoare care
grăiește de la sine despre simțămin
tele cu care poporul român se gîndește la prezentul și viitorul planetei,
despre aspirațiile noaStre străvechi
către pace si bună înțelegere cu toate
popoarele. Pe un fond muzical adec
vat. sint proiectate imagini filmate,
cu valoare de document, din activi
tatea neobosită pe plan extern
a
președintelui Nicolae Ceausescu pusă
in slujba păcii, colaborării si înțe
legerii între popoare.
Acestui emoționant tablou îi ur
mează un amplu moment folcloric.
Puternica revărsare de forte artis
tice, de virtuozitate șî culoare este
o ilustrare vie a izvoarelor nesecate
de artă autentică ce , sălășluiesc în .
inima poporului nostriț a uăițătil în ,
muncă, viată și idealuri care ș-a ciz
mentat de veacuri pe acest stră
vechi pămînt românesc între toti fiji
săi. fără deosebire de naționalitate.
Frumusețea și bogăția acestui frag
ment din spectacol certifică, o

dată mai mult, valoarea deose
bită a inițiativei tovarășului Nicolae
Ceaușescu. în urma căreia a prins
viață Festivalul national „Cîntarea
României", cadru optim de valorifi
care a moștenirii culturale, de îmbo
gățire continuă a tezaurului artistic
cu noi comori.
Evoluția
reprezentanților
artei
populare a culminat cu o impresio
nantă horă a unității, care s-a revăr
sat în torente de voie bună pe cu
loarele laterale si pasarelele Palatu
lui Sporturilor și Culturii. Pe fondul
sonar al
tradiționalului „Imn de
1 Mai" de Ciprian Porumbescu și pe
o mișcare sugestivă a stegarilor, ar
tiștii se regrupează în coloane masive,
pentru a aduce omagiul lor de inimă
și conștiință eminentului om politic
care se află în fruntea partidului si
a tării. Gîndurile tuturor se îndreap
tă către tovarășul Nicolae Ceaușescu,
făurarul noii Românii, primul mun
citor al tării, patriotul înflăcărat si
strategul vizionar care ne conduc"
din biruință în biruință, conducăto
rul încercat al partidului si statului
căruia ponorul nostru îi aduce si in
această zi de sărbătoare un cald și
profund omagiu de dragoste, devo
tament și recunoștință :
„E sărbătoarea muncii și-a dorurilor
toate
De-aceea azi iți spunem.
Ergu contemporan :
Slăvite-ți fie ființa' și setea
de dreptate
Tu ne conduci în cinste
. ,
de cincisprezece ani.
Alăturea de. tine, tovarăș si soție
Se aftă'-n stima, țării un chip frumos
Si blind
Elena Ceaușescu — întruchipare vie
A marilor românce născute
pe pămînt.
Te vom urma de-a pururi.
în cinste și dreptate.

La vorba ta și munții din matca lor
tresar
Din cronici, voievozii te-ncuviințează
in toate
Căci rugul lor, prin tine.
nu arse in zadar.
Aceasta e voința de fier
a-intregli nații
Să fim cu tine-n frunte, pe veci
biruitori
Trăiască, in vecie,
Daniubiul și Carpații,
Partidul, România
și mindrul Tricolor!".

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm și angajare patriotică se dă
citire chemării muncitorimii române,
a întregului nostru
popor.
către
omenirea progresistă: „Popoare din
țările socialiste, uniti-vă în lupta
pentru victoria socialismului și co
munismului. pentru afirmarea plena
ră a principiilor
socialismului și
creșterea prestigiului său în lume !
Popoare asuprite și forte progresiste
de pretutindeni, uniti-vă în lupta
pentru lichidarea imperialismului si
colonialismului, țJentru libertate na
țională și progres social, pentru dez
voltarea liberă
și independentă a
fiecărei națiuni!
Muncitori, țărani,
intelectuali. femei, tineri, oameni
progresiști, democrati. uniti-vă pen
tru a realiza progresul social, pentru
o viată mai bună și mai dreaptă !
Țări socialiste, popoare din întreaga
lume, acționați în cea mai strînsă
unitate pentru destindere, colaborare
și pace mondială !“.
Spectacolul festiv dedicat zilei de 1
Mai .Î98Q ^luat sfîrșit in aplauzele
întregii asistențe.
Din partea conducerii de partid și
de stat, artiștilor, tuturor celor care
au contribuit la realizarea spectaco
lului le este oferit un frumos coș -cu
flori.

Atmosferă de puternică însuflețire și vibrant patriotism
tionaliste ce caracterizează politica
înțeleaptă a partidului și Statului
nostru, consacrată triumfului cauzei
socialismului și creșterii prestigiului
său in lume, unirii forțelor progre
siste de pretutindeni în lupta împo
triva imperialismului si a colonialis
mului. pentru dezvoltarea liberă și
independentă a fiecărei națiuni, pen
tru destindere, colaborare, pace și
securitate internațională, pentru fău
rirea unei lumi mai bune si mai
drepte pe planeta noastră. (Aplauze
îndelungate).
Despre semnificația zilei de 1 Mai
a vorbit tovarășul Ilie Verdeț. mem
bru al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., prim-ministru al
guvernului.
Adunarea se încheie într-o at
mosferă înălțătoare, de vibrant pa
triotism. Participantii ovaționează
neîntrerupt pentru partid si secreta
rul său general, pentru eroica noastră
clasă muncitoare, pentru harnicul
nostru ponor, pentru patria noastră
liberă, independentă, demnă si înflo
ritoare. Se scandează minute in sir
„Ceaușescu — P.C.R. !“, ..Ceausescu
și poporul !“. „Ceaușescu — pace !“.

■-

Finalul spectacolului festiv reuneș
te glasurile artiștilor și ale tuturor
celor prezenti in momentul solemn
al intonării, imnului de luptă al. mun
citorilor din toate țările — Interna
ționala.
Mulțimea ovaționează din nou pen
tru partid și secretarul său general.
Se scandează din mii de piepturi
„Ceaușescu — P.C.R. !“. ..Ceausescu
și poporul !“, cuvinte care reprezintă
în inimile și conștiința națiunii
simbolurile dragostei adinei pe care
întreaga suflare de pe cuprinsul
României o nutrește fată de patria
noastră scumpă, fată de înțe'eotul
nostru partid, fată de cel ce conduce
cu clarviziune destinele țării pe ca
lea luminoasă a socialismului și co
munismului.
Tovarășul Nicolae Ceausescu, to
varășa Flena Ceausescu răspund cu
multă căldură aclamațiilor, manifes
tărilor de dragoste si respect ale mul
țimii.
La ieșirea din sala Palatu’ui Spor
turilor si Cu’turii, tovarășul Nicolae
Ceausescu, tovarășa Elena Ceaușescu
sint întîmninoti cu aceleași sent'mente de înaltă prețuire, de dragoste
profundă de zeci de mii de bu~ureșteni aflati în Parcul Tineretului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
care, prin evoluțiile lor. își manifestă
rășa Elena Ceaușescu. ceilalți tova
dragostea și recunoștința profundă
răși din conducerea partidului si sta
fată de secretarul general al parti
tului parcurg pe jos. printr-un ade
dului. a cărui neobosită activitate
vărat culoar viu. aleile parcului. în
este închinată înfăptuirii celor mai
conjurați de o mulțime entuziastă, —scumne aspirații de pace, prosperi
care ovaționează cu însuflețire pentate si bunăstare ale națiunii noastre.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și
t-u portid și secretarul său general.
tovarășa Elena Ceausescu se prind
Din rândul acesteia se desprind șoimi
într-o
mare horă a bucuriei alături
ai patriei și pionieri, tineri și tinere,
de numeroși bucureșteni — moment
muncitori si muncitoare de la mari
ce întruchipează, cu puterea de ex
întreprinderi industriale bucuresțene.
presie a simbolului, unitatea de
care oferă tovarășului Nicolae
nezdruncinat a întregului popor în
Ceaușescu și tovarășei Elena
jurul partidului, al secretarului său
Ceaușescu buchete de flori, îmbrătigeneral.
încrederea deplină în viito
șindu-i cu deosebită căldură si dra
rul
luminos al patriei noastre socia
goste. In numele colective’or pe care
liste.
le reprezintă, ei urează, din adîncul
inimii, tovarășului Nicolae Ceaușescu
Această sărbătoare de veche tradi
ție muncitorească s-a constituit într-o
și tovarășei Elena Ceaușescu, ani
multi, multă sănătate si multă putere
vie și grăitoare imagine a adeziunii
întregii noastre națiuni la politica
de muncă pentru fericirea si prospe
internă și- externă a partidului și
ritatea întregului nostru popor, pen
statului, ilustrind sugestiv hotărârea
tru progresul neîntrerupt al patriei
cu care clasa muncitoare. întregul
noastre.
popor, în frunte cu comuniștii, acțio
Bucuria și optimismul cu care
nează pentru transpunerea în viață a
mulțimea întîmoină ziua Intîiului de
hotărârilor Congresului al XII-lea al
M’i, această zi de clină primăvară,
partidului,
a Programului de edifisînt amplificate de evoluția unor an
ficare a societății sorâaliste multi’asambluri artistice ale unor gruouri
teral dezvoltate și înaintare a Româ
de eonii si tineri soortivi. de zeci de
niei spre comunism.
interpreți ai cîntecului și dansului

IN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI

oricînd dintre popor și partid. În
crederea nețărmurită cu care sînt
urmate de oamenii muncii patrioti
cele îndemnuri ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu au determinat
un avint. cu adevărat clocotitor al
muncii, un dinamism fără prece
dent al dezvoltării tuturor sectoare
lor economico-soriale. al întregii
noastre societăți socialiste.
Sărbătoarea muncii găseste în
treaga flintă a României concen
trată asupra . înfăptuirii istoricelor
hotărîri ale Congresului al XII-lea.
asuora realizării exemplare a pla
nului pe acest ■ an. ultimul din ac
tualul cincinal, pentru a putea
trece. în cele mai bune condiții, la
viitorul cincinal, a cărui înfăptuire
va ridica România în rindul țărilor
mediu dezvoltate ale lumii. In toate
aceste zile dinaintea sărbătorii, am
fost martorii importantelor succese
ale minerilor, metalurglștilor. chimistilor. energeticienilor. construc
torilor de mașini, agricultorilor, in
telectualilor de cele mai diverse
profesii, ale tuturor celorlalte ca
tegorii de oameni ai muncii, autorii
importantelor salturi calitative în
toate domeniile de activitate.
Acum, la această nouă sărbătorire
a lui 1 Mai. ponorul român poate
rosti cu demnitate, cu mîndrie :
Muncim cu spor, cu convingerea că.
făcînd totul pentru desfășurarea cu
succes a operei de construcție so
cialistă în propria noastră patrie,
slujim atît interesele fundamentale
ale tării, cit si cauza generală a so
cialismului si păcii, ne îndeplinim,
atît îndatoririle naționale, cit și
cele internaționale.
Din perspectiva realizărilor pre
zentului, a solidarității militante
manifestate de partidul și statul
nostru în atîtea împrejurări ale
contemporaneității, ponorul . român
poate fi mindru că solidaritatea cu
luota pentru libertate și progres a
forțelor democratice din lumea
întreagă, a tuturor popoarelor, care
a fost dintotdeauna o trăsătură de
finitorie a mișcării noastre munci
torești, cunoaște, astăzi, noi și pu
ternice împliniri. Permanent, for
țele progresiste ale lumii au aflat
in Partidul Comunist Român. în
România socialistă un detașament
activ al frontului mondial al luatei
pentru cauza socialismului și păcii
— eforturile perseverente si iniția
tivele tării noastre în sprijinul în
făptuirii idealurilor de libertate,
pace si progres constituind unul din
y izvoarele înaltului prestigiu de care
x
.

se bucură astăzi în întreaga lume.
Realitățile lumii contemporane,
evoluția vieții internaționale au
confirmat și confirmă justețea po
liticii partidului și statului nostru,
reclamă mai stringent ca oricînd
înfăptuirea obiectivului major aflat
în centrul acestei politici — unita
tea tuturor forțelor interesate in
salvgardarea păcii și destinderii,
făurirea unui puternic front mon
dial al tuturor forțelor antiimoerialiste, progresiste și democratice —
aceasta reprezentînd. în zilele noas
tre, singura modalitate eficientă de
a asigura pacea, a impune abolirea
politicii de forță și dictat, a obține
o reală securitate, a determina so
luționarea in interesul popoarelor
a gravelor probleme care confrun
tă omenirea. Tocmai această reali
tate o avea în vedere secretarul
general al partidului rând aprecia
că înflăcăratul apel revoluționar
lansat de Marx și Engels în urmă
cu aproape un secol si jumătate
„Proletari din toate țările, uniti-vă!"
ar putea fi completat în condițiile
actuale cu apelul „Muncitori, țărani,
intelectuali,
forte progresiste,
antiimperialiste. de pretutindeni,
popoare din toate țările, uniti-vă in
lupta pentru progres și pace, pen
tru lichidarea imperialismului și
neocolonialismului, pentru dezvol
tare liberă și independentă, acțio
nați ferm pentru colaborare, des
tindere și securitate, pentru o lume
mai bună și mai dreaptă !"
Asemenea convingeri si sentimen
te inspiră activitatea neobosită pe
care o desfășoară partidul și sta
tul nostru pentru dezvoltarea prie
teniei și colaborării cu toate ță
rile socialiste, cu țările in curs de
dezvoltare, cu toate popoarele care
luptă pentru libertate si indepen
dentă. cu partidele comuniste, cu
partidele socialiste si social-democrate. cu toate partidele democra
tice, cu forțele progresiste de pre
tutindeni.
1 Mai 1980 găsește poporul ro
mân mai unit ca oricînd în jurul
partidului comunist, al secretarului
său general, tovarășul Nicolae
Ceausescu, pășind cu fruntea sus.
încrezător în viitorul »pe care și-1
clădește prin munca sa liberă, crea
toare. hotărît să facă tot ce depin
de de el pentru întărirea solidari
tății internaționale, pentru trium
ful ideilor socialismului, al cauzei
libertății, independenței și progre
sului social, pentru înțelegere si
colaborare între popoare, pentru
apărarea și consolidarea păcii în
lumea întreagă.

Cînd citiți aceste rînduri...
...Litoralul adresează tradiționala
urare de bun Venit primilor oaspeți
ai sezonului. Cei 10 000 de oameni
ai muncii, care petrec zilele de 1—4
mai în frumoasele stațiuni de pe
țărmul Mării Negre, inaugurează,
de fapt, deschiderea sezonului tu
ristic estival pe litoral. Anul acesta,
multe hoteluri din cele 12 stațiuni
de pe coasta noastră maritimă au
cunoscut noi și substanțiale moder
nizări, fiind pregătite să primească,

pe serie, peste 120 000 de turiști.
Pentru cei dinții oaspeți vor ieși
in largul lacurilor primele ambar
cațiuni, vor începe să circule minicarele. în plus, litoralul îi va întîmpina într-un strai nou de flori
și verdeață. Gospodarii stațiunilor
au plantat și vor planta în conti
nuare cel puțin cite o floare pen
tru fiecare vizitator, ceea ce în
seamnă că numărul lor poate să
depășească pină la toamnă 3,5 mi
lioane. (C. Priescu).

• SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT
FOTBAL:
Ieri, în Capitală

Echipa României a întrecut cu 2-0
selecționata olimpică a Cehoslovaciei
Stadionul „23 August" din Capita
lă a găzduit ieri partida amicală de
fotbal dintre echipa reprezentativă a
României și selecționata olimpică a
Cehoslovaciei, care, după cum se
știe, s-a calificat recent pentru tur
neul final al J.O. de la Moscova.
Fotbaliștii noștri s-au aflat încă de
la început la cirma jocului, deschizînd
scorul după numai două minute de la
începerea partidei (autorul golului :
Doru Nicolae). Echipa a acționat sa
tisfăcător în ofensivă, punînd deseori
în pericol poarta adversă prin ac
țiuni rapide. Dar n-a mai putut fi
naliza decît încă o dată, imediat după
Vauză, prin Adrian Ionescu. nume
nou in selecționata tricoloră. Dealt-

fel, trebuie arătat că antrenorii lo
tului au preferat ieri formule noi
pentru liniile de mijloc și de înain
tare. Fără să strălucească, reprezen
tativa noastră a făcut, deci, un util
și concludent joc de verificare.
Formația oaspeților — cu jucători
robuști. tineri, foarte hotăriti în apă
rare — a reușit prea puȚin în jocul
ofensiv, neputînd crea decit o singu
ră fază periculoasă cu adevărat la
poarta echipei noastre.
Tricolorii au jucat în Urmă
toarea formație : Cristian — Tilihoi
(Lică), Sameș. Ștefănescu.
Munteanu — Ticleanu, Boldni (AI. Ni
colae). Bălăci — Doru Nicolae (Crișan), Ad. Ionescu. M. Răducanu.

La 2 mai, pe Stadionul Republicii din Capitala

NOI

județe ale țării au încheiat semănatul

Ieri, in județul BACAU s-a în
cheiat insâmintarea culturilor de
primăvară pe întreaga suprafață de
110 000 hectare, din care aproape
80 000 hectare cu porumb pentru
boabe. Succesul obținut este rodul
eforturilor depuse de mecanizatori,
cooperatori si specialiști, care au
muncit zi și noapte, efectuînd la

în ultimele zile a crescut mult
ritmul de lucru la pregătirea tere
nului și semănat. Ca urmare, oină
ieri, 30 aprilie, au foșt insămînțate 5 100 000 hectare cu diferite
culturi din prima și a doua epocă.
In cursul zilei de ieri, alte 10 ju
dețe au raportat încheierea însămintărilor. In telegrame adresate
C.C. al P.C.R.. tovarășului Nicolae
Ceaușescu, comitetele județene de
partid. în numele mecanizatorilor,
cooperatorilor, specialiștilor și ce
lorlalți oameni ai muncii din agri
cultură. raportînd acest succes, se
angajează să depună, in continuare,
eforturi în vederea executării la
timp și la un înalt nivel agrotehnic
a tuturor lucrărilor agricole.
în județul ALBA, ieri au fost însămințate ultimele hectare cu po
rumb. principalele forte din agri
cultură fiind concentrate acum la
plantarea legumelor, erbicidarea
semănăturilor de toamnă. întreți
nerea și curățirea pajiștilor, execu
tarea lucrărilor de îmbunătățiri

*

din această campanie agricolă în
unitățile de stat și cooperatiste pe
întreaga suprafață planificată.„
în județul DOLJ s-a însămintat
pînă la 30 aprilie, în cadrul epocii
optime. întreaga suprafață planifi
cată cu sfeclă de zahăr, floarea-soarelui. in pentru ulei și alte culturi
din epocile 1 si 2 pe aproape 290 000

IAȘI. în prezent, lucrătorii ogoare
lor din această parte a țării acțio
nează in vederea executării în ter
menii optimi și de calitate superi
oară a lucrărilor de întreținere a
culturilor, a celorlalte activități de
sezon.
Și in județul SIBIU s-a încheiat
in condiții de bună calitate semă-

natul celor peste 70 000 ha planifi
cate. cu cereale păioase, plante teh
nice. culturi furajere, cartofi și po
rumb. In continuare, eforturile lu
crătorilor din agricultură sint con
centrate la întreținerea și proteja
rea culturilor, păstrarea den-ită*ii,
realizarea programelor din zooteh
nie. legumicultură, pomicultură, vi
ticultură.
Oamenii muncii din agricultura
județului VRANCEA raportează în
cheierea lucrărilor de însămînțare a
culturilor oe 90 000 ha. in perioada
stabilită. Cu aceeași energie s-a ac
ționat și se acționează și în legumi
cultura si la alte lucrări specifice
pentru sezonul de primăvară. • Pu
ternic stimulat! de acordarea ordi
nului „Meritul agricol" clasa I or
ganizației jude'ene d“ parti > Vrancea. pentru rezultatele obținute în
anul trecut, oameni' muncii din agricultuta județului sînt hotăriti si
în acest an să se situeze printre
fruntașii tării în obținerea unor
producții tot mai mari,
(Agerpres)

Au mai rămas de însămintat
mai puțin de un milion de hec
tare.
Cu
viteza
la
semănat
realizată în ultimele zile, această
lucrare poate fi încheiată in 4 zile
bune de lucru. Se cere ca. îndeosebi
în județele situate in nordul Tran-

silvaniei și Moldovei, unde lucră
rile sînt întîrziate. să fie folosite
din plin toate tractoarele si semănătorile, pentru ca in cursul acestei
săptămîni să se încheie, peste tot,
însămîntările de primăvară.

la efectuarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor de cereale, plante
tehnice și legume, preocupîndu-se,
totodată, de livrarea produselor
agroalimentare la fondul centralizat
al rialului.
Cu deplină satisfacție și mîndrie
patriotică anunță încheierea însămin,arilor de primăvară si județul

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
timp si în condiții agrotehnice su
perioare toate lucrările în această
campanie.
Mecanizatorii, cooperatorii, spe
cialiștii și ceilalți oameni ai mun
cii de pe ogoarele județului BRAILA au lucrat fără preget zi și noap
te. reușind să insămin-teze aproape
220 mii hectare cu porumb, soia,
floarea-soarelui,. sfeclă de zahăr, fa
sole șl altele. De asemenea, au în
cheiat erbicidarea cerealelor păioase pe cele 100 500 hectare cultivate.
Ei acționează cu fermitate, hărnicie
și răspundere pentru insâmintarea
orezului si a altor culturi, precum și
pentru plantarea legumelor, astfel
că pînă la 10 mai să termine și
aceste lucrări de sezon.
Și lucrătorii ogoarelor din jude
țul DÎMBOVIȚA, muncind cu dă
ruire și pasiune, raportează încheie
rea însămînțărilor tuturor culturilor

ha. iar porumbul — pe o suprafață
de peste 165 000 ha, această lucrare
urmînd a se încheia în cîteva zile,
după recoltarea plantelor furajere
insămințate în toamnă.
Comuniștii, lucrătorii din agricul
tura jude ului GALAȚI, prin utili
zarea judicioasă a forțelor materia
le și umane, au reușit ca la 30 acri
ile să încheie insâmintarea sfeclei
de zahăr, florii-soarelui. inului, po
rumbului. solei și altor culturi din
epoca întîl și a doua oe toate su
prafețele planificate. Se acționează
cu toate forțele în aceste zile pen
tru a executa în cel mai scurt timp
șl cit mai bine toate celelalte lu
crări din agricultură si viticultură.
Odată cu încheierea însămîntării
porumbului, sfeclei de zahăr si car
tofilor. lucrătorii ogoarelor din ju
dețul HUNEDOARA acționează, in
continuare, cu dăruire si abnegație

♦

Oameni ai muncii de pe ogoare, specialiști din agri
cultură, continuați cu aceeași hărnicie și dăruire însămînțările, acordați cea mai mare atenție calității lucră
rilor pentru a obține recolte cit mai mari în acest an !

Finalele pe țară ale crosului pionierilor
și tineretului
(,Ziua tineretului" va fi sărbătorită
vineri, 2 mai, -și prin întrecerile spor
tive din cadrul grandiosului specta
col programat oe Stadionul Republicii
din Capitală, incepind de la ora 10.
Organizat în cinstea Congresului al
XI-lea al U.T.C.. Conferinței a XlI-a
a U.A.S.C.R. și celei de-a IV-a Con
ferințe Naționale a Organizației Pio
nierilor. spectacolul se va constitui,
fără îndoială. într-o nouă reușită a
activității sportive de masă desfășu
rate' de purtătorii cravatelor roșii cu
tricolor, de tinerii și studenții din
patria noastră sub egida generoasă
a competiției naționale „Daciada".
Cu acest prilej, vor avea loc fina
lele pe tară ale „Crosului pionieri
lor" (ediția a IV-a) și ale „Crosului

tineretului" (ediția a XIII-a), con
cursul primelor trei echipe clasate
în întrecerile finale din cadrul com
plexului aplicativ „Pentru apărarea
patriei" (început de marți, în pădu
rea Băneasa), cit și demonstrații de
gimnastică sportivă și ritmică moder
nă, probe de ciclism (urmărire) ș.a.
Iată categoriile de virstă și distan
tele finalelor de cros :
„CROSUL
PIONIERILOR"
cat
11—12 ani, f — 500 m, b — 600 m ;
cat. 13—14 ani, f — 600 m, b —
800 m.
„CROSUL TINERETULUI", cat
15—16 ani, f — 800 m, b — 1 500 m ;
cat 17—19 ani, f — 1 000 m„ b —
2 000 m ; cat. peste 19 ani, f — 1 000
m, b — 3 000 m.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• într-un meci internațional ami
cal de baschet, masculin disputat la
Pernik, selecționata României a în
vins cu scorul de 100—92 (46—40) re
prezentativa Bulgariei.
• La Constanța s-a disputat me

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3
și 4 mai. în țară : Vremea va fi in ge
neral caldă și frumoasă, cu cerul va
riabil. tnnorări mai accentuate se vor
produce în sud-vestul țării, unde vor
cădea ploi de scurtă durată, îhsotite de

ciul de rugby dintre selecționatele
României și Marocului, contind pen
tru campionatul european — „Cupa
F.I.R.A.". Victoria a revenit cu sco
rul de 41—11 (21—4) rugbiștilor ro
mâni.

descărcări electrice. In rest — averse
izolate. Vînt moderat. Minimele vor fi
cuprinse între 2 șl 12 grade. Iar maxi
mele Intre 15 șl 25 de grade, local mal
ridicate în sud. In București : Vreme
în general caldă cu cerul variabil, fa
vorabil aversei de ploaie după-amlaza.
la sfirșilul intervalului. Vînt moderat.
Temperatura în creștere. Temperaturile
minime vor fi cuprinse intre 4 șl t
grade, iar maximele intre 20 și 23 d»
grade.
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Columna demnității-MUNCA
Statuile faptei
Cred că e bine să ne amintim in preajma aces
tui nou Întîi Mai că avem
o tară care se bucură de
un prestigiu pe care nu
l-a avut niciodată in tre
cut, datorită politicii acti
ve a ma.elui nostru con
ducător. tovar. șu'. Nicolae
Ceausescu, politică înte
meiată pe principiile li
bertății si independentei
patriei noastre, pe prin
cipiile păcii si prieteniei
cu toate popoarele lumii.
Pacea lumii este condiția
vitală a dezvoltării, a
progresului si civilizației
pe mult încercata noastră
planetă. Nu putem subli
nia îndeajuns nobila, sta
tornica preocupare a tă
rii noastre pentru pacea
lumii, apelul vibrant si
lucid pe care președinte
le nostru îl adresează
mereu popoarelor, în fie
care cuvîntare. în fiecare
document al partidului și
statului: apel si indemn
la consolidarea des'inderiî, la asigurarea păcii, a

Sub nalte flamuri

țî

In mai
sub nalte flamuri de azur
Cînd totu-n jur culoare, cint ți vis e,
Cînd freamătă-n al zilei aer pur
împărății de fluturi ți narcise,

cînd lanurile verzi pulsează
De-a soarelui narcotică lumină,
Cînd peste frunți carpatice-n amiază
Amețitoarea boltă se înclină,
In mai
*

ț
î
îț
*

cînd flacără e firea toată
Iar păsările-n stoluri mari exultă,
Cînd sufletul, întinerit, se-mbatâ
De dor de zbor ți de mireasmă multă.
In mai

cînd susură duios izvoare
Prin codrii falnici descintați de vint,
Cînd munca, pacea, vrerea-s tutelare
Pe zările străbunului pămînt,
In mai

cînd harnici și-nfrățiți trăim
In irizarea pomilor în floare
Al înălțării sentiment sublim
Pe-acest târîm de rîvnă ți ardoare,
In mai

cînd trupul nostru-ntreg vibrează
De cuget demn ți faptă temerară,
Ni-i cîntul nalt, columnă pururi trează
De dragoste supremă pentru Jară...

inspirație artistică oferă
marile victorii construc
tive ale națiunii noastre,
viata oamenilor, a creato
rilor tuturor valorilor ma
teriale ale civilizației so
cialiste!
In anii socialismului,
artele plastice, arte ale

acad. Ion JALEA, artist al poporului
lor și înclinațiilor, sale
firești, de ființă nobilă
născută nu pentru războa
ie și conflicte, ci pentru
a clădi și a spori astfel
frumusețea lumii.
Marile înfăptuiri ale
poporului nostru repre
zintă, metaforic vorbind,
adevăratele „statui" ale
muncii, repere materiale
și spirituale care atestă
efortul comun, munca pe
care contemporanii noștri
o depun pentru ridicarea
unei țări cit mai prospere.
Ce minunate surse de

păcii. înțelegerii si solida
rității umane, au cu
noscut o deosebită înflo
rire. s-au afirmat cu tot
mai multă autoritate prin
creații originale, de ade
vărată calitate artistică.
Continuind o mare tra
diție ele au dobindit. an
de an experiență; s-au
impus privitorilor printr-un limbaj nou. mo
dern.
'Numeroase lucrări de
artă monumentală au fost
ridicate pretutindeni pe

întreg teritoriul tării. Ele
glorifică evenimentele tre
cutului nostru eroic, aduc
un binemeritat omagiu
realizărilor
prezentului
nostru socialist. Sint statui
ale muncii,
ale unei
munci artistice asidue, atente. care
mărturisesc
că avem creatori dăruiti
idealurilor poporului, avlnd toate darurile ceru
te de înălțarea marilor
monumente ale viitoru
lui. Aceste
monumente
constituie si vor constitui
peste ani tot atitea pri
lejuri de apropiere intre
oameni, vor însemna tot
atitea pledoarii pentru
pacea de Care avem atita
nevoie intr-o tară ca a
noastră, intr-o lume cum
dorim să fie întreaga
noastră
planetă.
Ziua
muncii este o zi a păcii
ți solidarității, a voinței
popoarelor de a-si uni eforturile spre mai binele
omenirii, spre un viitor
luminos.

Vocația păcii

In mai

*

dreptului fundamental al
omului, dreptul la viată.
Căci numai in aceste con
diții intr-un climat paș
nic și constructiv se poa
te afirma cu adevărat
geniul creator al popoare
lor, se poate afirma omul
in deplinătatea însușiri

Suprema opțiune

î

Nu mai e mult si Unu
Mai al muncitorilor și al
muncii va împlini un
veac de cind e sărbătorit
impetuos si consonant in
întreaga lume.
Episoade
intrate de pe acum in
lumea de pilpiiri și es
tompe a gravurilor sau
dagherotipiilor îngălbenite
fastuos pot da viată unor
originale muzee, tn care
am vedea lungi șiruri de
bărbați și femei trecind
pe sub portaluri de frunze
împodobite cu lozinci ca
ligrafiate sirguincios. dar
am vedea adesea si luci
toare șiruri de arme în
dreptate spre pașnica lor
petrecere ; am vedea fu
mul și singele. Fiindcă
fața frunzei a fost de prea
multe ori acoperită de
purpură.
Imaginam cindva — poa
te la fel de orgolios ca
Muzeul Imaginar al lui
Malraux, cu capodopere
dislocate din spatii de
timp ori geografice și
aduse lesnicios sub o sin
gură cupolă in stare să le
cuprindă pe toate — ima
ginam, așadar, un Muzeu
al Griului : boabe necalci
nate din criptele faraoni
lor încolțind miraculos
după mii de ani de som
nie. boabe de griu strivite
de copitele războaielor

pustiitoare, boabe smulse
unor păminturi arate cu
unghiile, gata să tencu
iască gura de grotă a
foamei.
Și ne e dat acum, cind
griul și-a mijit flacăra de
sub brazda ogoarelor, să
punem sub semnul unor
eterne germinații sărbă
toarea
noului Unu Mai

apropiate de jertfă ale
creativității. Românul nu
se odihnește nici măcar
in legendele ce-l nemu
resc, desenindu-i umbra
cu conture fluide ți cu
muzicale
eurltmii. El e
păstor, ori Zidar, ori plu
gar și viața, dar si clipa
ultimă a ei ți-o trece
muncind.

Gheorghe TOMOZEI
muncitoresc . care ne gă
sește
angrenați
intr-o
aprigă bătălie cu exigen
țele autodepășirii in visul
nostru de a ne făuri pa
cea
ți prosperitatea —
inseparabile — invățind
din succese, dar și din
infrîngeri, privindu-ne cu
sănătoasă și lucidă mo
destie capacitățile Con
structive. Făloși de felul
nostru, noi. românii, am
înlocuit cuvintele capabi
le să ne povestească așa
cum sintem cu faptele, cu
munca. Da, mutica tenace
a fost și a rămas fala
noastră.
Dealtfel, coborîtorii —
ori mai de grabă zbură
torii — in miturile români
lor își dau repede seama
că mitologia noastră se intemeiază pe semnificațiile

Era, astfel, firesc ca
românii să îmbrățișeze
intre cei dinții in lume
ideea unei intilniri sub
un steag unic, al muncii
ți al speranței, ai tuturor
brațelor deprinse cu tru
da. Unu Mai a fost și a
rămas pentru noi un în
semn al izbinzii primăve
rii, o semnificare a cre
dinței in viitorul meritat
și in prezentul trăit cu
bărbăție și înaltă respon
sabilitate.
Armindenul 1980 ne re
găsește intr-un moment
îrt care pacea planetei
pare din nou amenințată
și nutrim cu îndreptățire
mindria că România se
dovedește o țară al cărei
glas in apărarea păcii se
aude tot mai distinct.

atrăgîndu-șl
ascultarea,
stima și respectul a mi
lioane și milioane de oa
meni de pretutindeni. Dar
glasul nostru nu e doar
expresia unei îngrijorări
turnate in tonuri elegiace,
ci e — mai ales — parti
cipare și angajare plena
ră intr-un parcurs istoric.
Obște care iubește mun
ca, ne-am impus sănăto
sul dicton „nici muncă
fără piine, nici pline fără
muncă !“ care legiferea
ză dreptul sacru la mun
că și care așază la loc
de cinste, la sfatul înțe
lepților săi, opinia mun
citorească. Putem,
luați
individual, să parcurgem
trasee sterile, putem fi
unii încă minați de iner
ții. e adevărat ; dar ob
ștea nu poate să nu ajungă la ținta căreia su
doarea cheltuită ii conferă
dreptul să o facă reali
tate tangibilă.
Unu Mai e prilejul cel
mai nimerit de a incanta
frățietatea tuturor locui
torilor Terrei. Gestul de a
înfige un fanion pe Selena
— ori de a-l proiecta tele
ghidat — nu-mi pare cu
nimic mai solemn decit
acela al mîinii bătătorite
care se luminează de plăpindul fir de lumină al
bobului (și al spicului) de
griu...

Ion SEGARCEANU

*

A

în numele dreptății
i
și al păcii

revenit in țară primăvara
Cu-ntregul ei iluminat alai
E peste tot, ața ca ți-altâdată,
Iubire, soare ți e luna mai.

ț
**

Iar s-a făcut de aur orice floare.
Aripe mari de visuri se deschid.
Merg oamenii spre fericire-alături
Iluminați de-al nostru drag Partid.

*

*
**

N-a fost, se pare, niciodată-n vreme
Atît argint ți aur pe-orice drum.
Parcă s-a luat la-ntrecere natura
Cu dragostea care-o avem acum.

Cei ce luptară pentru Libertate
Și pentru-acest, de astăzi, viitor,
Uniți în cuget și-n simțiri cu lumea,
Sub cel mai înțelept conducător,

î
jI*
5ț
Zi de mai,
J cint de primăvară
î
In numele Dreptății ți al Păcii
Și pentru dreptul vieții, de ne-nfrint,
Merg cot la cot in frunte cu Partidul
Purtînd drapelul Păcii pe Pămînt.

Tradițiile solidarității

Virgil CARIANOPOL

lzvorâște-n grai de primăvară
Toată biruința muncii noastre demne
Și-i, de flori, încununată-ntreaga țară
Omul, lingă soare, chipul să-ți însemne.

*
**

f*
*

Vetrele ți plinea se aud cîntind
Imnul viu al păcii și-al rodirii,
Iar sub frunțile ce luminează-acest pămînt
înfloresc în demnitate românească trandafirii.

In izvor ți-n brazde, pretutindeni bate
Ritmul comunist al inimii visind ;
Azi, în România, munca ni-i Cetate
Și temeinicie unanimă-n gind.
Zi de Mai, pisc de lumină pură,
Tu ești însăși bucuria ce inundâ-n țară,
Imn frumos rostit cu sete ți căldură
De oțelul viu, de omul care ară.

Ești un zbor al păcii, glasul muncii noastre
Izvorit din tot ce-i demn în noi ți omenesc ;
Către viitor ni-s arcurile de triumf Măiastre
Ridicate vrednic din pămintul românesc.
Ion CRINGULEANU

Munca îi adună. îi uneș
te, îi fraternizează pe oa
meni, le dă gustul colecti
vității. le conferă dimen
siunea socială. îi înavuțește
— in procesul creației ma
teriale si spirituale — cu
virtuti civice si morale, pe
scurt. îi modelează după
chipul și asemănarea ei.
Nu pot exista oameni fru
mos alcătuiti pe dinlăuntru
Si. in același timp, fructele
mtincii acestora să fie hide,
neîntregi. nimănui trebui
toare si. invers, nu pot
exista oameni
bicisnici,
eșuați moral si civic, dar
în stare de fapte de ispra
vă. care să binemerite pre
țuirea semenilor. Relația
muncă-individ
este, pare-se. cel mai drept cîntar
al valorii, oglinda netulbu
rată a adevăratelor noastre
dimensiuni. Omul social
— indiferent pe ce treaptă
e edificiului public s-ar
afla, ce grad de cultură,
experiență ori îndeletnicire
încorporează
—
devine
mare sau mic. trebuitor so
cietății ori parazit al aces
teia in funcție de munca
utilă pe care o desfășoară
în văzul semenilor. în lim
pede structuratul angre
nai al societății si. desigur,
pusă în slujba prooăsirit
celor multi. Este însănătoSitor acest sentiment de
certitudine pe care îl con
feră omului criteriul mun
cii. moneda forte a socie
tăților ce au abolit exploa
tarea omului, instaurînd de
facto (nu doar de jure)
era libertății, a creației
conștiente a maselor, a dez
voltării armonioase, multi
laterale a personalității omului. Sigur sint că nu
există sub soare vreo altă
valoare tezaurizabilă care
să merite cel mai înalt res
pect al omului precum va
loarea muncii, a creației,
zestrea sa quintesentială.
care merită toate glossele
pămîntului. imnul nostru
de maximă puritate, cultul
liber asumat al umanității
muncitoare.
Dealtminteri.
în absenta muncii, se de
teriorează grav însuși înțe
lesul de om. coloanele se
surpă Ireversibil.
acest
templu sacru devine bul
găre de lut inert, demiur
gul decade din condiția sa
la o existentă larvar-primară si păgînă.
E bine să vorbim în acest
mod si la această tempera
tură vitală despre concep
tele muncă, muncitorime,
creație conștientă, demiur
gi» maselor acum, sub
semnul tutelar al lui Ar
minden. cînd toată suflarea
românească — deopotrivă
cu muncitorimea planetei
— celebrează ziua muncii,
a înfrățirii prin muncă,
omagiind acest arbore pri
mordial și atoateroditor. din
care provine însăsi civiliza
ția milenară a umanității.
Tot ce-i frumos si durabil
și omenesc încape în aceas
tă sărbătoare a muncii și a
fiilor muncii. Arborăm în
aerul sărbătoresc ramul în
florit. simbol al redeștep
tării naturii și al forței sale
de a infringe frigul, cerbi
cia si înțepenirea asprei
ierni : arborăm steagul cel
roșu, semn al sîngelui văr
sat pentru adevăr si drep
tate socială; arborăm cîntecul slobod, strigătul de slo
bozenie si neîngenunchere
a celor multi si harnici:
arborăm secera si ciocanul,
emblema nedezmințitei în
frățiri a celor doi mari
aliati — muncitorul si țăra
nul — care duc ne umerii
lor greul luptei pentru
schimbarea strîmbelor rînduieli ale globului si in
staurarea
dreptății
prin
muncă si pentru muncă:
arborăm tradiționalele pe
treceri cîmnenesti. nostal
gicele maialuri. celebrînd
triumful luminii, anotimpul

Toți ai mei s-au
născut pentru muncă,
s-au pregătit pentru
muncă, trăiesc sau au
trăit pentru muncă. Pe
dealul
Miristei din
Vatra-Dornei. munca
a fost și este ceasor
nicul
regulator
de
vieți,
judecător de
vieți, a avut, cu mare
forță, calitatea premonitiilor fără putintă de
eroare. Cu toate că
însemnările de fată nu
au sensul unor amin
tiri. mi-e parcă greu
să nu vorbesc despre
acele depărtate dimi
neți de imediat ce
războiul se terminase,
in care sirena unei
mici fabrici de che
restea. de la întîlnirea
apei Bistriței cu Dor
na. trezea devreme
țăranii de pe dealuri si
pe multi
dintre ei.
între care si oe tata,
ii chema grabnic la
muncă. Fabrica era
încă ne miini care îsi
însușeau.
nedrept,
munca, rodul muncii
acelor oameni, fami’ia
mea, vecini ai mei,
dar munca se conti
nua din ea însăsi, se
rostea ca un ritual de
neoprit, era ca un fel
de curgere obiectivă a
anotimpurilor.
ca o

rațiune de a fl. a în
suși timpului.
Copil mărișor, cu
destul de clară amin
tire a războiului care
își purtase uneltele de
prăpăd și de jale și
peste munții noștri, in
diminețile acelea de
chemare a fabricii, de
coborire a oamenilor
la muncă, am avut
poate intîia oară sen
timentul unității din
tre toti ai mei, am
simtit,
inexplicabil
încă pentru mine, cum
ceva ii leagă pe unii
de alții, si mi-am fă
cut o imagine a ace
lei legături din fabri
ca de cherestea cu
mușuroaiele , enorme
de rumeguș din va
goanele încărcate cu
scînduri manevrînd lin
prin
depozit
către
gară O imagine de li
niște. de pace, prima
mea imagine adevăra
tă de pace, după ce
auzisem atît de aproa
pe si atît de adesea
tunul.
Curînd. imaginea unitătii alor mei avea
să-mi revină, tot de la
fabrică pornind ; ima
ginea
muncitorilor
dintr-o fabrică anartinînd clasei
munci
toare. anart’inînd mun
citorimii tării, ne care

Partidul
Comunist
Român o călăuzea într-o istorie nouă si
căreia sensul unității,
al apartenenței la ace
leași idealuri de cinste
și de muncă cinstită,
de construcție pașni
că. 1 se înfățișa mult
mai profund si cu atît
mai
decisiv pentru
destine, fie ele indivi
duale. fie cuorinzînd
o tară întreagă.

între război si hol.
cei de azi. s-a inăltat
bariera muncii unei
țări animată, Printr-o
gîndire politică nouă,
insă profund caracte
ristică felului de a fi
șl a se manifesta al
poporului român, de
dragoste de Pape, de
dreptate, de om și
omenie. Au dobîndit o
superioară amplitudine
și o mare eficientă pe

Platon FARDAU

Pe aceste elemente
concrete, pe aceste amintiri ale micilor co
loane muncitorești —
dar cit de mari erau
ele ca înțeles ! — din
tr-un orășel de munte,
sărbătorind in liber
tate Ziua muncii, iml
rezem gindurile; pe
coloanele
ne
care
le-am văzut trecînd
tot mai vaste, in ani.
cu permanent spor in
unitate si calitate umană. Și sentimentul
de liniște, de pace, de
ziuă care începe bine
și se va trece într-o
liniște a înserării mi-e
și azi tot agt de
proaspăt ca și atunci.

plan național si Inter
national
minunatele
tradiții ale muncitori
mii noastre : de a-și
păstra si apăra, oină
și in cele mai grele
condiții, oină si in ani
cum au fost cei ai
cumplitei dictaturi fascisto-legionare. dem
nitatea. de a-si face
auzit glasul întru apărarea omului si a
valorilor sale, de a fi
gînd la gind. umăr la
umăr, suflet la suflet
cu muncitorimea lu
mii. Da, repet cuvin
tele. fiindcă există si
a existat întotdeauna
o muncitorime a lu
mii si. din păcate, o

suferință a muncitori
mii lumii, tată de care
muncitorul
român,
muncitorul din Româ
nia nu numai că nu a
rămas indiferent. Cu
ecourile clipelor de
demult, pe care mi le
stirnesc aceste gînduri.
se adună în mine amintiri
ale istoriei
care a făcut posibilă
Si a îndreptățit moral
eliberarea și liniștea
muncii noastre. Amin
tiri ale solidarității
revoluționare care în
scriu numele muncito
rului român în istoria
muncitorimii moderne,
îl așează la loc de băr
bătesc impact printre
cei ce au salutat și
s-au ridicat in apăra
rea Comunei din Pa
ris. printre cel care au
fost alături de revo
luționarii ruși din 1905.
printre sprijinitorii vibrantl și eficienți, in
vorbă dar si in fantă,
ai Revolu'iei Socialis
te din Octombrie 1917,
printre cei care au
adus un greu tribut de
singe
la eliberarea
Europei de sub domi
nația hitleristă. Sînt
amintiri ale istoriei
noastre, vii amintiri,
prezente, percutante ;
ele insele continuă ca
o muncă fără întreru
pere pentru binele si

libertatea tării, dar nu
mai puțin pentru a
tine treaz pe planetă
sentimentul — vai. adesea umbrit, adesea
bîntuit de confuzii, de
ambiții
precare și
dezonorante 1 — că
omul are dreptul la
supremul său bun :
viata. Dreptul la via
tă în liniște, dreptul la
viață fără frică, suspi
ciune. dreptul la via
tă in libertate si dem
nitate.
Acum, în prag de
întîi Mai. faptul că ră
sună in lume chema
rea Partidului Comu
nist Român, a poporu
lui român la rațiune
și la pace, la echitate
între oameni si între
națiuni nu e doar o
dovadă de inaltă prin
cipialitate si umanism.
Este un glas în care
vibrează
tradițiile
noastre dintotdeauna.
de solidaritate, in care
lucidul memento se
alătură celui mai cald
Si Plin de dragoste
elogiu adus omului si
omenirii. Un glas de
speranță, de încredere
nemărginită în forța
de nebiruit pe care o
poate da popoarelor
iubitoare de pace uni
tatea strînsă a rîndurilor Jor.

înnoirilor si buna sănătate
ce sălășluiește
trupurile
muncitorilor cu brațele.
Intîiul de Mai este chiar
steaua polară a umanității
muncitoare, farul de maxi
mă luminiscentă si egală
frecventă al tuturor celor
care navighează pe oceanul
— atit de bîntuit de fur
tuni și pericole — al mun
cii. Arminden este colum
na de solidaritate interna
țională. puternicul catarg
al curajoșilor navigatori ai
muncii de pretutindeni. A
poposi în acest golf de con
știință și simțire muncito
rească nu-i doar un obicei,
sărbătoare de calendar ori
ceremonial statornicit ; e.
în primul rînd. meditație
la condiția noastră de de
miurgi care bat zdravăn
cu ciocanul bătrîna plane
tă. o modifică. îi conferă
rinduieli mai drepte. Dar
munca și fiii acesteia nu
sînt — si nu pot fi încă —
pretutindeni aceiași, sub
același cer. același soare,
același sol hrănitor, aceeași
zare de istorie, același
stindard, aceeași clarviziu
ne întreținută de o forță
conducătoare ieșită din a-

Pop SIMION

dîncul cel mai valoros al
clasei.
Pentru noi. românii
—
ca si pentru alte popoare
care au abolit asuprirea —
este un titlu de mindrie si
încoronarea unui lung pro
ces revoluționar să putem
sărbători Intîiul de Mai
în împrejurările deplinului
beneficiu asupra roadelor
muncii. Zodia muncii li
bere. destinul social, civic
și moral al celui ce mun
cește se îngemănează — in
condițiile României de azi
— cu însusi destinul tării.
Acest benefic acord între
destinele
individuale
si
destinul națiunii îsi recu
noaște roadele în lupta is
torică desfășurată de parti
dul nostru comunist asupra
destinului tării, transformînd munca si ne făurarii
ei în cea mai scumpă em
blemă a societății. în con
diția de cinste, demnitate
și eroism a acesteia. în
creația conștientă devenită
exercițiu cotidian, etalon
unic de apreciere a desti
nului individual si a desti
nului național, așa cum
au fost acestea statuate de
către Congresul al XII-lea
al partidului, de către to
varășul Nicolae Ceausescu,
autorul inspirat al progra
mului de afirmare multi
laterală al unei țări care
își proclamă demnitatea si
neatîrnarea prin muncă.
Profesiunea de scriitor
îmi oferă zilnic multiple
ipostaze ale muncii, modul
cum aceasta își pune sigi
liul în sociologia si psiholo
gia mulțimilor. în demo
grafie. în morală, cum
transpar efectele muncii în
destinele individuale. Iată
cîteva exemple. N-am știut
și n-am crezut că o între
prindere nu prea mare,
mai degrabă modestă, cum
e Fabrica de confecții din
Tirgu Jiu. bunăoară, e
aptă să prolifereze în acest
mod semnificativ : într-un
răstimp de doi-trei ani
numită făbricută a făcut
..pui". a întemeiat-dotattutelat-patronat alte trei
fabrici asemeni ei. Al na cu
1 000 lucrători la Vulcan, in
Valea Jiului, si alte două
cu cîte 500 lucrători fie
care. in curs de execuție,
la Rogojelu si Mătăsari. în
bazinul carbonifer al Gorjului — spațiu atît de să
rac si văduvit în trecut de
valorile muncii — care îsi
găsește acum un rost. ..vo
cea" proprie, prin munca

de sine, cu sine si pentru
sine. E o izbîndă a mese
riei însușite. Ea nu a fost
adusă de niciunde, s-a născut-crescut si se extinde
nemăsurat
în
matricea
proprie. Alt caz. La fabrica
de tesut ..Argeseana" din
Pitești, lucrează 5 000 de
femei, mai toate prove
nind din condiția țără
nească a iurîmpreiurului.
Ce se întîmplă aici ? Ia
sfirsit o tradiție si dă mu
guri o profesiune, veți
zice. Desigur. Dar aceasta-i
doar o parte din adevăr.
E marele creuzet care
schimbă obișnuințe, com
portamente. reacții, menta
lități. stiluri de viată, con
turează o altminteri con
cepută condiție a femeii.
Totul datorită muncii si
rolului ei în socialism, aptă
să schimbe în ’ profunzime
oamenii.
în coasta Brăilei, la apa
Dunării, ființează de vreo
15 ani o uzină-gigant. Com
binatul de celuloză, hîrtie și
fibre artificiale, acolo se
produc inul, cinepa. lina și
bumbacul obținute pe cale
chimică pentru trebuințe de
cea mai largi utilitate. Și
unde anume ?
La Brăila,
a cărei marcă se restrîngea în trecut la ..brînza de
Brăila", excelentă
dealt
minteri. la ..căruța de
Brăila" cîntind din osiile
ei de oțele, la ..hoții de
Brăila" si-faimosul haiduc
Terente. care înșela po
tera. trăind în bălti, respirînd pe sub apă prin
firul de trestie. Azi. fiin
țează aici una dintre cele
mai moderne cetăti ale
chimiei. O strălucită gene
rație de absolvenți ieșită
dm mantia Facultății de
chimie industrială din Iași
s-a statornicit la Brăila,
prin adopțiune
săvîrșită
sub semnul necesității eco
nomice majore. Este un
transfer de inteligentă teh
nică pe ruta Iași—Brăila,
gest confratern de muncă
și creație tehnică, realitate
economică, universitară, ci
vică și demografică, fapt
de cronică și moralitate
socialistă. Arborele genea
logic și blazonul de noblețe
industrială ale noii Brăile
poartă această infuzie de
întrajutorare ieșeană, ca
pe un atestat de istorie
nouă. în sfîrșit. condiția de
azi a orașului Tulcea. a
cărui zestre industrială în
suma in trecutul apropiat
peștele.
împletiturile de
stuf și papură, zaharicalele
de genul sugiuc si hal vită,
și cam atît. Dunărea ajun
să în potcoava tulceană
intilneste azi un magnific
golf al energiei, o diademă
de industrii forte, cu uzine
de intiia mărime : ș cea de
feroaliaje (unicat in' tară),
cea de alumină, modernul
șantier naval.
întreprin
derea de industrializare a
peștelui, porturile Tulcei.
vreo cinci la număr ; mi
neralier. de pește oceanic,
al șantierului de construc
ții navale, portul comercial,
cel al navelor fluviale de
pasageri NAVROM. por
tul turistic. Bătrîna Tul
cea e azi iremediabil tînără prin viata febrilă,
de-a dreptul tulburătoare,
prin energiile ei de con
tinuu renăscută pasăre Fenix. Sînt mutatii care se
petrec în cîmpul iradiant
și niciodată secătuit al
muncii libere, al fluviului
tumultuos și niciodată ză
găzuit al muncitorilor cu
brațele si mintea.
Acum, la ceas de întîi de
Mai. celebrînd ziua de Ar
minden. e bine să cugetăm
la tîlcurile unor asemenea
realități pe Care viata ro
mânească ni le furnizează
zilnic, ca dintr-un corn al
abundentei, spre dreapta
cinstire a muncii si a fii
lor ei.

} în lumina tricolorului j
. ..............................................
■
ț Să ne trăiețti,
iubite conducător
de țară
Ce primul țtii pe care-nălțimi de viitor
Se află Comunismul I Ci du acest popor
Spre Primăvara-aceea, pe unde-ți luminară
Luceferii în taină I... A sete milenară
.
Cocorii trag de seva din trunchi cu zborul lor. ’

Să ne trăiețti — ales al aleților mulțimii,
, Care cunoțti iubirea ți zbaterea de jos
‘ Și doar pe-aceste semne-i vestețti
<
J
un timp frumos ’
\ Zilei de mîine-a țării ți-n muncitori vezi primii
Reprezentanți de seamă — la noi —
ai românimi!,
Câ-n rind cu ei râbdaseți cuțitul pîn’la os I

*
I

Să ne trăiețti, brav ctitor al erei comuniste,
Istoria română gindind-o-n epopei I
Veghem ți noi, alături, bărbați, copii, femei,
Să nu ți se oprească pe frunte clipe triste
Ci zina Libertate s-o-mbii ca să existe
Pentru toți fiii lumii, ca pentru fiii mei.

ț
I

In țara noastră mindră, a Virfului cu Dor,
Pe vetre vechi, rețele de fulger se-ntretaie
Iar Dunărea ți Jiul ți Oltu-ți spală-n ploaie
întinerite chipuri ți murmură în cor :
„Să ne trăiețti, căci veacul ni-l faci
mai roditor I"

Ion PRUNO1U
— muncitor, Craiova

*
*
**
**

I
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---------------- UN ZlMBET DE ARMINDENI-----------------Văduva de la parter
simți, prin somn, că-i trece
prin așternut o undă rece,
visă un pește și se trezi li
pind. căci șiroia apa pe pe
reți și fulgi de moloz ud
ningeau din tavan peste
plapuma trandafirie. Urcă,
în capot, la etaj, bătu, za
darnic, la ușa vecinei,
alarmă colocatari diverși,
chemă responsabilul
cu
cartea de imobil, oameni
viguroși și deciși’ sparseră
ușa și închiseră în sfîrșit
robinetele de la baie, uitate,
cine știe de cînd, vraiște.
„Hai să vezi ce mi-ai fă
cut" — ii zise, peste vreo
două zile, fugitivei, reveni
te, naiba știe de unde, la
domiciliul sinistrat.
„Nu mă interesează —
spuse aceasta, flegmatică.
Repară, zugrăvește și-ți
plătesc". „Ba nu-ti plătesc
nimic — adăugă, peste trei
luni. A fost un accident.
Accidentele nu se plătesc,
m-am răzgindit".
Așa că văduva îl abordă
pe președintele comitetului
de bloc, care juca table pe
un tăpșan, cu un locatar,
pe o sticlă de bere linia.
Noi nu ne putem sesiza decit moral — îi explică pre
ședintele. La prima ședin
ță îți dau cuvîntul și-o cri
tici într-un mod sever.
Pentru despăgubiri trebuie
însă să te duci la Centru,
la IcTal. Văduva iși puse
cea mai bună basma și se
prezentă la Centrul Icral,
unde șeful, plictisit că nu-i
ieșise o combinație la Pronoexpres. o expedie la contabila-șefă, iar aceasta la o
funcționară care-si smul
gea cu un cleștișor fire dintr-o sprinceană și care-i
spuse, alb, „noi nu ne
amestecăm, dă-o la Comisia
de împăciuire".
După unsprezece citații
neonorate de împricinată,
comisia — care-i recoman
dase reclamantei s-o con
vingă, pe orice căi. să se
prezinte, iar dacă nu. mă
car să-i ceară un motiv
plauzibil de neprezentare —
era gata să arbitreze in...
contumacie, cind vecina
apăru. totuși. și rosti,
calmă, „n-am nimic de de
clarat, n-aveți decit să mă
trimiteti la tribunal". Iar
văduvei ii șuieră în ureche,
la ieșire, „mă doare in cot".
„Ce e cu chestia asta ? —

se supără, realmente, jude
cătorul in ședință. Dac-ai
produs daune, de ce nu plă
tești ?“ „Stimați magistrate
suspină vecina, scuturindu-și melancolic zulufii, re
cunosc că am produs pagu
ba. deși fără voie, și deci
înțeleg să suport cheltuieli
le de reparație".
Astfel că onoratul com
plet de judecată dădu sen
tința în favoarea reclaman
tei. Văduva alergă bucu-

tească, apoi urmărește-o
pină acasă și ia-i numărul
chitanței. Noi nu ne ames
tecăm. După ce plătește,
facem devizul și te progra
măm cu zugrăveala".
„Ce mai vrei ?“ — spuse
vecina, prin crăpătura ușii,
fără să scoată lanțul de si
guranță. „Să plătești —
zise văduva, și să-mi dai
numărul chitanței, ca să-mi
facă devizul și să se apuce
de zugrăvit". „Doar nu-s

O vizită la ziar

Schiță de Valentin SILVESTRU
roasă la Centrul Icral. Șeful
ii atrase insă atenția că
bucuria fără sentință scri
să e platonică. Femeia
alergă la judecătorie, unde
i se preciză că trebuie să
aștepte să treacă termenul
de recurs,’ pentru ca să se
poată să 1 se dea o copie
după sentință. Duse, după
o vreme, sentința, dar hirtia. vai, n-avea ștampilă.
Aduse și ștampila, dar uita
seră să semneze „pentru
conformitate". Se semnă și
„pentru conformitate". „E
bună — aprecie, fără nici
un entuziasm, contabilașefă. Acum trebuie să aș
teptăm" — zise, lâsînd să
cadă trei pastiluțe de zaharină in ceaiul de măghiran,
recomandat pentru infecții
gastro-intestinale
ușoare.
„Ce să așteptăm ?“ îndrăzni
văduva. „Să plătească —
zise contabila-șefă lipăind.
Dumneata pindește-o. ca
să vezi cînd vine să plă-

nebună" — rise cealaltă, și
închise ușa. „Noi nu putem
interveni — spuse din nou
președintele comitetului de
bloc. Te-am înscris la cuvint pentru ședința din
toamnă. S-o critici fără me
najamente". „Noi nu putem,
interveni peste justiție" —
zise și șeful Centrului.
„Desigur, din alt unghi de
vedere, așa, ca o opinie
strict personală, nu consi
der că e bine să lași pro
blema din mină — aprecie
un înalt funcționar icralian.
de la Centrul centrelor de
reparații. Noi nu avem că
derea să ne virim în chestii
de astea, dar sfatul meu e
să nu te lași. Să te bați"
„S-o bat ?“ — întrebă vă
duva. „Să te bați pentru
cauza dumitale — explică
icralianul — deoarece e
justă". „Cum să mă bat" —
insistă văduva. „Cred —
zise celălalt, privind lung
in zare — că e nimerit s-o

chemi la Comisia de împă
ciuire și. dacă nu vrea să
vină, s-o dai in îudeeată.
fiindcă nu respectă sen
tința".
Văduva ieși din impozan
ta clădire de pe frumoasa
alee icraliană, porni greoi
spre casă, dar n-avu pu
terea să intre și rămase în
grădinița din fata blocului,
uitindu-se la copiii care
jucau fotbal șl mai ales la
băiețelul auriu care țipa,
exasperat, „eu ies din echi
pă, n-a fost haut. arbitrul
e mituit". în acea clipă se
auzi o trosnitură grozavă și
unul din geamuri plesni, lăsînd să tișnească un nor
compact de praf. Locatarii
ieșiră speriați la ferestre,
sau din apartamente. Vădu
va .descuie ușa. cu sufletul
la gură. într-adevăr. după
trei ani de rezistentă eroi
că, o parte din tavan se
prăbușise, aducind la par
ter și niscaiva lucrusoare
de-ale vecinei de deasupra.
„Proces-verbal" — dictă
reprezentantul
Centrului
Icral. ivit urgent la fața lo
cului ; și președintele comi
tetului de bloc scrise trans
pirat, cu pixul său albastru-negru : „Proces-verbal".
„Din cauza gravei neglijen
te manifestate in intreținerea locuinței de către loca
tara... — și spuse numele
văduvei — imobilul a sufe
rit o importantă avarie".
„Să i se retină pensia —
strigă vecina — să-mi re
pare imediat dușumeaua,
că eu nu pot sta nici măcar
o zi, așa cu o gaură în
mijlocul
apartamentului".
„Natural" — spuse icralia
nul. „Evident" — sublime
și președintele blocului.
„Iar dumneata să te duci
la ziar, să povestești totul !“
— se răsti vicepreședinta
de bloc, femeie curajoasă
și dirză, căreia ii sări brusc
țandăra. Chiar așa și re
marcă imediat icralianul,
bineînțeles,
interogativ :
„Ce-aveti. doamnă, v-a să
rit țandăra ?“ „Da — zise
vicepreședinta, mi-a sărit !“
Și smulgind pe neașteptate
procesul-verbal din mina
lui, îl făcu ghemotoc, aruncindu-1 in canalul deschis
intimplător pentru repara
țiile rutiniere de sezon.
Iar văduva a venit la ziar
și a povestit totul.

M-am dat de trei ori
peste cap și m-am
făcut... foiletonist
— Dv. știți ce se intimplă
dacă mă dau eu de trei ori
peste cap ?
— O să-ți rupi șira spi
nării — o să ziceți.
— Da de unde ! Dacă mă
dau de trei ori peste cap,
mă transform in ce vreau
eu. Ieri m-am transformat
in fluture și am trecut pe
la organele cele mai com
petente ale compartimen
tului I.V.D.M. (iarbă verde
de mai). Ani auzit cu ure
chile mele că în aceas.ă
primăvară cu dinți
cea
mai verde iarbă se află sus,
pe Dealul Copoului
din
Iași, in vestita Dumbravă
din Sibiu, la Băneasa lingă
București, in Trivale la
Pitești...
Cum au auzit vestea —
de la mine I — două mili
oane de oameni s-au echi
pat pină in dinți — cu sa
coșe, pituri, borcane
și
damigene pline, cărți de joc,
pline și sare, ață și ac, ben
zină și ulei, corturi, cozo
nac cu stafide, șah și table,
tranzistoare, magneiofoane,
aparate de filmat, de foto
grafiat, mingi de fotbal,
de volei...
— Vaslle, nu uita um
brela !
Din cei 2 milioane de
proprietari de pături, unul
singur n-a uitat acasă um
brela. Pentru că iată ce
spuse buletinul meteorolo
gic
pentru
următoarele
zile ale lunii mai : „In zi
lele de 1, 2, 3 și 4 mai —
timp relativ frumos, potri
vit omului care pleacă cu
pătura proprie la iarbă ver
de. Dar, atenție ! Se anunță
că vestitul ciclon care ne
dă tircoale venind dinspre
S.V., se va intilni cu un
anticiclon ' dinspre N.V.,
care se va ciocni de tim
pul depresionar dinspre
S.—S.V., atras de frontul
antidepresionar
dinspre...
Pe scurt, și ploaie și zăduf.
Luați-vă păturile, dar și
umbrelele. Timpul probabil:
„așa și așa .
Si. iată-ne, la iarbă
verde !

— Ionele, zicea aseară
V.M.D.P. (vecina mea de
pătură), nu rupe pomișorul
acela cu mina, că te mur
dărești. Avem toporișcă in
portbagaj. Vino la mama
să ți-o dea. Taie-l !
Ca fluturașii
zburdau
copiii prin poienițele Snagovului. ti trimiseseră pă
rinții să culeagă flori. Nu
„de pe timpii", cum spune
cintecul. ci din straturile
comerțului.
— L iele, lalele — striga
o femeie in preajmă. Trei
lei laleaua.
Cum să dai trei lei pe o
lalea cind alături...

I
!
I
I

I

ir

•— Du-te Costică și cum
pără și tu 15—20 de mititei
că uite ce coadă s-a făcut
la grătar !
N-are
„Ambasadorul"
grătare. Pentru 100 000 de
oameni, a repartizat la Snagov doar șapte asemenea
complicate instalații. 14 000
de oameni pe un grătar.
Coadă. $i dinspre S.V. vine
nor de grindină. Sau de
ploaie. Vecina de pătu
ră se foiește. O aud murmurind : „Nu
contează.
Poate să plouă. Abia mîine
încep sărbătorile".
Urlă pădurile de tranzis
toare. In unele părți, cit e
vremea de frumoasă, că
s-a-nseninat a... ploaie, tot
mai picură.

I
I

Legume... suspendate

★

— Nu arunca. Ionele, bor
canele și sticlele goale, nu
arunca șervețelele. paha
rele pe pătura vecinului.
Nu e frumos. Se sup-ră
nenea. Aruncă-le pe iarbă.
E mare pădurea.
★

— Cum? dv. n-ați plecat
încă'la iarbă verbe? Grăbiți-vă. Luați-vă corturile,
tranzistoarele și toate cele
lalte. Fiți siguri. N-o să
plouă patru zile in șir ! Dar
nu uitați totuși., umbre
lele.

Gh. GRAURE

IARBĂ

VERDE
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- Mai tareee I I ! Desene de Șt, COCIOABA

cinema
• Bietul Ioanlde : PATRIA — 9: 12;
16; 19, CULTURAL — 9: 12; 16: 19, GRIVIȚA — 9; 12.1Ș; 15,30; 19.
& Aventură in Arabia : LUCEAFĂRUL
— 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20.15. BUCU
REȘTI — 9; 11,15: 13,30: 15,45: 18; 20,15.
• Tînără soție : CENTRAL — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.15.
• Proba de microfon : SCALA — 9;
11,15; 13.30; 15.45: 18: 20.15, VICTORIA
— 9; 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.15, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18* 20.15.
• Nu-mi furați copilul : FESTIVAL —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Ultima noapte de dragoste : STU
DIO — 10; 13; 16; 19, TOMIS — 9; 11,45;
14,30; 17.15; 20.
• Blestemul pămîntului, blestemul iu
birii : CAPITOL — 10; 14; 18 FAVORIT
— 9.15: 13.30; 18.
• Căluțul cocoșat — 9: 10.45: 12,30; 14,
Siberiada — 15 30; 19 : DOINA.
• Duios Anastasia trecea : TIMPURI
NOI — 15; 17,15: 19.30. GIULEȘTI — 9;
11; 13,15: 15.30: 17,45 : 20.
• Bizonul alb : EXCELSIOR — 9: 11.15:
13.30; 15.45: 18 : 20.15, FLAMURA — 9;
11; 13,15: 15,30: 17,45; 20.
• Un frate formidabil : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18: 20.
• Castele de gheață : GLORIA — 9;
11,15; 13.30: 15.45: 18: 20.15. AURORA —
9; 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20. EFORIE —
9: 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20.15.
• Mijlocaș la deschidere : PACEA —
15.30; 17.30; 19.30.
• Mizerabilii : BUZEȘTI — 10; 12,15;
14,30: 16.45; 19.15.
• Tentația : POPULAR — 15.30: 17.30;
19.30.
• Naufragiul : DACIA — 9: 11.15: 13.30:
13,45; 18; 20,15, MIORIȚA — 9: 11.15;
13.30; 15 45: 18; 20.
• întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu:
COSMOS — 15,30: 19. ARTA — 9: 12;
16; 19.

• Mitul Fedorei : FLOREASCA — 9;
11 30; 14: 16,30; 19 15.
• Sălbaticul : BUCEGI — 15.30; 17.30;
19.30.
• Sezonul de catifea : PROGRESUL —
16: 18: 20.
• Zizania : LIRA — 15.30: 18; 20, COTROCENI — 15; 17.15: 19.30.
• I se spunea „Buldozerul* : FEREN
TARI — 15.30; 17.30: 19.30, VIITORUL —
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Grădina de trandafiri : FLACARA —
1'5.30; 17,45: 20.
• Mesaj din spațiu : VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 15 45; 18: 20,15. MODERN — 9;
11,15; 13,30: 15.45; 18: 20.15.
• Safari Express : MUNCA — 14; 16;
18; 20.

teatre
1 MAI
• Teatrul Național (sala mică) : Căruța
cu paiațe — 19.
• Teatrul de operetă : Vinzătorul de
păsări — 19,30.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu) : Gin-Rummy
— 19.30; (sala Grădina Icoanei) : Cum
se numeau cei patru Beatles ? — 19,30.
• Teatrul Mic : Evul mediu intimplător
— 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Copiii lui Ken
nedy — 20.
• Teatrul „Nottara" (sala Magheru) :
Idioata — 19,30: (sala Studio) : Inele,
cercei, beteală — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) : To
tul in grădină — 19,30: (sala Giulești) :
Opinia publică — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase"
(sala Savoy) : De la Cărăbuș la Savoy
— 19.30; (sala Victoria) : Idolul femei
lor — 19.30
• Teatrul evreiesc de stat : Cintecul
păunului de aur — 18,30.
• Teatrul ,,lon Vasilescu" : Paradis de
ocazie — 19,30.

• Ansamblul artistic ,,Rapsodia româ
nă" (sala clubului I.C.T.B.) : Pe un
picior de plai — 18,30.
• Circul București : Spectacolul Circu
lui Mare din Moscova — 16: 19,30.

Maria, Marloara, Maricica (variațiuni pe același.:. nume). Elena,
Elena (de două ori), Veronica. Veronica (tot de două ori). Rodica,
Teodosia, Dumitra, Fotina, Constanța. Enuța. Irina, Caterina. In
total 15. și cu șefa lor, Vasilica. 16.
Sint 16 nume pe care le poartă
tot atitea tinere constituite in pri
ma echipă de zugravi de pe șantie
rele de locuințe din Galați — și se
pare că nu numai din Galați, in
cinstea zilei de 1 Mai, cele 15 și
cu Vasilica 16. au zorit și-au ispră
vit de zugrăvit 33 de apartamente
dintr-un nou bloc in fața căruia
le-a surprins in imagine corespon
dentul nostru Dan Plăeșu.
Deși foarte tinere, am fost in
formați că ele sint neîntrecute in
iscusință și hărnicie, printre con
structorii gălățeni fiind . mereu
la... înălțime ! Cum multe dintre ele
sint nemăritate, hărnicia este cea
mai bogată zestre pe care și-o vor
aduce la nuntă.
Să le urăm ca și aleșii inimilor
lor să fie la... înălțimea lor I

— Ce ghinion ! Să dăm oici peste un grup de excursioniști de la în
treprinderea aia, căreia trebuia să-i livrăm utilajele încă de anul trecut!!I
Desene de Adrian ANDRONIC

La parterul unui bloc din Satu
Mare se află un mare magazin.

St
iirita
->
•>

Casa soarelui
Ceea ce vedeți
în
imaginea, surprinsă de
fotoreporterul Mihail
Șerbinescu reprezin
tă „o posibilă locuință
a viitorului" — cum
ne-a definit-o Leonida
Stănoiu,
cercetător
principal la Institutul
de cercetare științifică
și inginerie tehnologică
pentru echipament energetic și mașini de
ridicat, pe care l-am
întilnit în chip de lo
catar împreună cu so
fia și cei doi copii ai
săi in această origina
lă casă construită
în
stațiunea Neptun. Lo
cuința, foarte conforta
bilă, cu o suprafață de
100 mp, este compusă
dintr-o cameră de zi
la
multifuncțio nală
parter, două dormi
toare la etaj, baie, bu
cătărie și alte depen
dințe. In exteriorul pe
retelui dinspre
sud,
care suplinește și func-

ția de acoperiș, casa
are montate două re
gistre cu captatori so
lari in suprafață to
tală de 152 mp, care
asigură încălzirea apei
din două bazine cu o
capacitate totală de
3 800 litri aflate la sub
sol. „Experiența făcută
in cursul iernii a do
vedit că pină șl in zi-

JOI, 1 MAI

• Teatrul Național (sala, mică) : Gaițele
— 10: Comedie de modă veche — 15.30:
Examenul — 20; (sala Atelier) : Zoo —
10.30: Fata din Andros — 15.
• Teatrul de operetă : Văduva veselă
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu1andra“
(sala Schitu Măgureanu) : Mobilă și
durere — 11; Lungul drum al zilei că
tre noapte — 19; (sala Grădina Icoa
nei) : Cum se numeau cei patru
Beatles ? — 11;
A Teatrul Mic : Pluralul englezesc —
11; Să îmbrăcăm pe cei goi — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic î Lecția de en
gleză — 20.
• Teatrul de comedie: Pețitoarea —
19,30.
• Teatrul Nottara" (sala Magheru) :
Mița in sac — 11, Sfîntul Mitică Bla
jinul — 19.30; (sala Studio) : Craii de
curtea veche — 10.30; Sentimente și
naftalină — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majestic) :
Dragă mincinosule — 19,30: (sala Giu
lești) : Cum s-a făcut de-a rămas Catinca fată bătrină — 19.30
A Teatrul satiric-muzical ,.C. Tănase"
(sala Savoy) : De la Cărăbuș la Savoy
— li; 19,30: (sala Victoria) ; Idolul fe7
meilor — 11: 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Menahem
Mendel, om de afaceri — 18.30,
• Teatrul ..Ion Vasilescu" : Dulcea
ipocrizie a bărbatului matur — 19,30.
a Ansamblul artistic „Rapsodia româ
nă" (sala Studio) : Melodii de neuitat
— 19; (sala clubului I.C.T.B.) : Pe un
picior de plai — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Și cu Da
niela, zece — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sinziana — 11.
• Circul București : Spectacolul Circu
lui Mare din Moscova — 10; 16; 19,30,

10,00 OMAGIU lui 1 MAI. Clntece pa
triotice și revoluționare
10.20 Primăvara ogoarelor a Reportaje,
știri despre stadiul lucrărilor din
campania de primăvară
10.50 In zi de sărbătoare — emisiune de
cîntece, versuri și. dansuri prin
care copiii țării omagiază ziua de
I Mai și iși exprimă calda recu
noștință pentru copilăria fericită
11.30 Angajamente și fapte muncitorești.
La ordinea zilei — producția fizică,
economisirea
combustibililor
și
energiei electrice
11.50 Clntec drag pe plai străbun. Cîn
tece șl dansuri populare româ
nești și ale naționalităților con
locuitoare
13.00 Telejurnal
13,10 Itinerar la început de mai. Repor
taje. muzică șl poezie.
16,00 Telesport
16,45 In premieră la 1 Mal : Noi cîntece
muncitorești
17,00 „Oameni și flăcări" — reportaj
17.30 Teatru TV. Vremea Sinzienelor de
Constantin Munteanu
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal • 1 Mal — Zilei muncii
— faptele de muncă ale tării
19.30 Pe ogoare — zile de muncă pen
tru pîinea țării
19,40 „1 Mai muncitoresc" — film do
cumentar
20,05 „Imn muncii, solidarității, păcii"
— spectacol festiv dedicat zilei de
1 Mal. realizat In studiourile tele
viziunii
21,05 Instantanee de mal
21.20 Clntece de voie bună
22,05 Din cintecele și dansurile popoa
relor
22,25 Telejurnal • Sărbătorirea Zilei
muncii și a solidarității

PROGRAMUL 1

Alături de grațioasele magnolii
și frumoasele (nici nu se putea alt
fel) narcise. în grădina botanică din
Iași au înflorit... cactușii. Printre
cele 1 200 de specii de cactuși pro
venite de Ia vreo 600 de grădini
botanice de pe tot globul, cu care
instituția ieșeană întreține relații
de schimb, a'.raa atentia vizitatori
lor nu numai cactușii care cresc
sub cerul liber, infruntind frigul
iernii, ci si cei fără spini, cu frunze
ciudate, burdușite cu apă. ca niște
rezervoare, surprinși in imagine
de D. Rotaru. Dar curiozitatea cu
riozităților o constituie ultima achiziție: cactușii... comestibili. In
ce ne privește, nu i-am gustat Și
nu știm cit sint de apetlsanti. Dar
dacă treceți prin Iași...

VINERI, 2 MAI
PROGRAMUL 1
10,00 Tineri in țara tinereții (I) a Ma
nifestări cultural-sportive organi
zate de Ziua tineretului, dedicate
forumului tinerei generații 9 Poe
zie, muzică, dans, reportaje și
convorbiri cu tineri și pentru ti
neri
13,00 Album de mai.
16,45 tn 'premieră : noi cîntece patrio
tice și revoluționare
17,00 Premiul Euroviziunii. Selecțiuni de
la concursul de muzică ușoară
17,20 Tineri în țara tinereții (li) a Dacă
toate acestea fi-vor învățate —
muzică tînără o Propuneri nentru
portretul generației noastre.
tn
intimpinarea forumului tineretului
a Copiii, primăvara țării — călă
torie muzica l-distractivă a Ziua
tineretului în țară
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal a Pe ogoare — zile de
muncă pentru pîinea țării
19.25 Tineri în țara tinereții (III). Din
sumar : a împliniri și perspective
— reportaj a Familia mea — do
cumentar artistic • Arta tînără —
profesiuni de credință a Cu tine
rețea
noastră,
îți
mulțumim,
partid ! Spectacol festiv
20.25 Film artistic : „Gloria nu cîntă".
Premieră TV Producție a Casei de
filme Unu Cu : Toma Caragiu,
Octavian Cotescu, Tora Vasilescu,
Margareta Pogonat. Regia : Ale
xandru Bocăneț
22,00 Telejurnal

PROGRAMUL 2
17,00 — 22.00 Folclorul șl marii compo
zitori ai lumii
19,00 Telejurnal

lele cu temperaturi de
minus 7 grade, dar cu
soare, bateriile solare
asigură încălzirea lo
cuinței și a apei me
najere timp de 18 ore"
— ne spune cercetăto
rul. Deocamdată, el
cercetează modul
în
care se comportă noul
tip de casă a soarelui.

Cactuși comestibili

15,00 — 19.00 Patru ore în turul globu
lui cu cintecele -și dansurile po
poarelor

2 MAI

Muncește, vintule, muncește!
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In preajma zilei de 1 Mai. la ga
leria de artă „Filo" din Cluj-NapoCa a fost deschisă cea de-a 20-a
expoziție de pictură a talentatului
artist amator Mircea Pașcalău. Te
matica tablourilor: primăvara, flo
rile. minunatele peisaje ale Mun
ților Apuseni.
Cu numai citeva zile mai înainte,
era prezent la expoziția de creație
tehnico-științifică „Napotehnica ’80".
La standul Institutului de tehnologie
izotopică și moleculară era expus
detectorul de scurgeri de heliu
pentru neetanșeități. Alături de origlnalul dete&țbr — o diplomă de
invenție pe nuntele dr. Mircea Pascalău, care deține premiul intii la
expoziția de invenții din toamna
trecută.
Imaginea de azi îl surprinde
calitatea sa de fizician și inventa
tor, lingă detectorul său.

PROGRAMUL 2

tv

Magazinul are o anexă. Anexa are
un planșeu de beton. Planșeul se
află chiar sub fereastra apartamen
tului 29. de la primul etaj al blocu
lui' respectiv apartament locuit de
loan Săveanu. Văzind că planșeul
de beton n-are nici o întrebuințare,
ce și-a zi-, Ioan Săveanu? ,.Ce-ar
fi 'să-l cultiv cu... legume?" Zis și
făcut. „Da, dar dacă se strică
planșeul d:n cauza aoei? Cum ră
fac să n-ajungă apa la el?" Minte
Iscoditoare, el a pus peste planșeul
de beton un strat de burete pentru
reținerea apei, peste care a așezat
un strat subțire de pie'riș cu nisin,
apoi un strat de pămint fertilizat.
Inlrepri-zlto-ul grădinar a cultivat
in asa fel cei zece metri pătrati de
g-ăd ră suspe-dată. incit să obțină
culturi succesive: mai intii ceapă,
usturoi, spanac și salată, dună care
vor veni, la rind. roșiile, ardeii și
c-.s>rave4ii. Ambiția sa este ca pe
spațiul rămas liber a’ v’-nșeului să
amenajeze și un... solar!

In zona comunei Fundata, ju
dețul Brașov, la o altitudine de
400 metri, funcționează o insta
lație eoliană cu o capacitate de
2 kW, la o viteză a viatului de 10
metri pe secundă. O instalație si
milară se află montată și la Lăcăuți,
iar alta este in curs de montare
la Bucin lingă Praid. După cum
ne-a informat inginerul Ilie Vlad,
șeful laboratorului de cercetare
pentru utilizarea energiei viatului,
laborator care funcționează de cite' va luni in cadrul Universității Bra
șov. instalația de la Fundam este
destinată alimentării cu energie electrică a stațiilor hidrometeorologice de avertizare automată a inun
dațiilor. tn cadrul laboratorului se
află în curs de execuție o turbină
eoliană de 6 kW pentru alimenta
rea cu energie electrică a unor lo
calități izolate, printre care și un
sat de vacanță din Delta
nării.

^Rubrică realizată de Petre POPA, cu sprijinul corespondenților „Scînteii"
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Maiestății Sale BEATRIX
Regina Țărilor de Jos

Președintele Republicii Socialiste România

cu prilejul ceremoniei de învestitură

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

AMSTERDAM 30 (Agerpres). —
Din partea
președintelui Repu
blicii Socialiste România, Nieolae
Ceaușescu, a fost prezentat miercuri,
la Amsterdam, de. către Stefan
Voitec, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, reprezentant per
sonal al șefului statului român,
mesajul, împreună cu cele mai
sincere felicitări și urări de sănătate
și fericire reginei Beatrix a Țărilor
de Jos cu ocazia ceremoniei de înves
titură.

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Am primit cu profundă bucurie vestea realegerii dumneavoastră în funcția
de președinte al Republicii Socialiste România, pentru un nou mandat.
Desemnarea dumneavoastră, în alegerile naționale din martie 1930, consti
tuie o dovadă vie a neclintitei credințe și încrederi pe care poporul marii
dumneavoastră țări o are în dumneavoastră.
Permiteti-mi, Excelentă, ca in numele poporului Botswana, al guvernu
lui și, desigur, al meu personal, să vă transmit dumneavoastră cele mai
sincere felicitări cu această ocazie.
Sperăm că poporul României va continua să beneficieze de conducerea
dumneavoastră Înțeleaptă și neobosită cit mai mulți ani, în viitor.
Cu cele mai bune urări pentru viitor,

PENTRU EDUCAREA TINEREI GENERAȚII IN SPIRITUL PĂCII, - La aniversarea stabilirii
ÎNȚELEGERII Șl COLABORĂRII
relajiilor diplomatice

S. M. KHAMA
Președinte al Republicii Botswana

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). — La sediul din New York al Na
țiunilor Unite continuă lucrările sesiunii Consiliului Economic și Social
(E.C.O.S.O.C.) •— organ principal al O.N.U., compus din 54 de state, printre
care și România.
Continuînd inițiativele sale din
lizate in domeniul tineretului. în
ultimii ani, țara noastră a inițiat la
același timp, in proiect este evi
actuala sesiune a E.C.O.S.O.C. un
dențiată însemnătatea unei mai bune
proiect de rezoluție privind îmbu
coordonări a acțiunilor întreprinse la
nătățirea activităților de coordonare
scară internațională în ceea ce pri
și informare din sistemul O.N.U. în
vește tineretul și a extinderii acti
domeniul tineretului. La proiect s-au
vităților de informare în legătură
cu problemele
tinerei
generații.
asociat, în calitate de coautori, ur
Secretarul general al O.N.U. este
mătoarele 16 state : Algeria. Ecua
dor, Filipine, Ghana, India, Indone
chemat să prezinte in 1981 Adunării
zia, Iugoslavia, Lesotho. Libia, Me
Generale un raport cu privire la
xic, Nepal, Pakistan, Senegal, Tur
aplicarea măsurilor propuse pentru
cia, Venezuela și Zambia.
îmbunătățirea coordonării și infor
mării in domeniul tineretului și să
Proiectul de rezoluție pornește de
la hotărîrea Adunării Generale a
transmită, de asemenea, forului ple
O.N.U. care, la inițiativa țării noas
nar al O.N.U., la sesiunea sa din
tre, a proclamat anul 1935 ca „An in
acest an, rezoluția inițiată de țara
ternațional al tineretului" cu deviza
noastră pentru a permite tuturor sta
„Participare, dezvoltare, pace", ca o
telor membre să-și formuleze opi
expresie a preocupării pentru educa
niile lor cu privire la această temă.
Supus atenției și aprobării Comi
rea tinerei generații in spiritul păcii,
tetului social al E.C.O.S.O.C.. proiec
înțelegerii și cooperării. în proiect se
exprimă convingerea că este necesar
tul de rezoluție inițiat de România a
să se intensifice eforturile tuturor
fost adoptat prin consens. Numeroase
delegații au ținut să sublinieze va
țărilor pentru înfăptuirea unor pro
grame concrete privind tin-retul,
loarea acestei inițiative în cadrul
pr?gătiriloi- pentru marcarea „Anului
pentru îmbunătățirea
activităților
O.N.U. și ale instituțiilor sale specia
internațional al tineretului".

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România
Mulțumesc in modul cel mai sincer Excelenței Voastre pentru amabilele
felicitări pe care mi le-ați transmis cu ocazia zilei mele de naștere și. la
rîndul meu, vă adresez, cordial, cele mai bune urări.

HIROHITO

A apărut în limbile maghiară și germană volumul:

DIN GINDIREA SOCIAL-POLITICĂ
A PREȘEDINTELUI ROMÂNIEI,
NICOLAE CEAUȘESCU
Bunăstarea poporului - obiectivul suprem
al politicii Partidului Comunist Român
Ediîura politică

Cronica
Tovarășul Paul Niculescu, viceprimministru al guvernului, ministrul fi
nanțelor. a avut miercuri o între
vedere cu Anthony Looijen. director
executiv la Banca Internațională
pentru Reconstrucție și Dezvoltare,
în timpul convorbirii au fost exami
nate probleme in legătură cu coope
rarea între instituțiile financiar-bancare din țara noastră și Banca mon
dială.
La întrevedere a participat Gheorghe Popescu, președintele Băncii de
investiții.
★

în aceeași zL tovarășul Paul Ni
culescu a primit pe Helmuth Guthardt și Gunther Schmidt-Weyland
din conducerea „Deutsche Genossenschaftsbank" și pe Rudiger von
Treskow, din conducerea „Berli
ner Handels und Frankfurter Bank",
aflați în țara noastră cu prilejul des
chiderii filialei la București a Băn
cii mixte româno — vest-germane
..Frankfurt — Bukarest Bank A.G.“.
în timpul întrevederii au fost abordate aspecte privind noi posibi
lități de promovare în continuare a

zilei
colaborării economice româno—vestgermane și intre instituțiile financia
re bancare românești și băncile vestgermane.
La întrevedere a participat Vasile
Voloșeniuc. președintele Băncii ro
mâne de comerț exterior.

AGENȚIILE DE PRESA

e scurt

★

Cu prilejul aniversării reginei
Iuliana a Țărilor de Jos și a urcării
pe tron a reginei Beatrix, ambasado
rul Olandei la București, Louis Jean
Marie Bauwens, a oferit, miercuri, o
recepție.
Au participat Paul Niculescu. viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul finanțelor. Aurel Duma, mi
nistru secretar de stat la Ministe
rul Afacerilor Externe, Alexandru
Mărgăritescu, ministru secretar de
stat la Ministerul Comerțului Exte
rior și Cooperării Economice Inter
naționale. reprezentanți ai unor .mi
nistere și instituții centrale, oameni
de cultură și artă.
Au luat parte, de asemenea, șefi
de misiuni diplomatice acreditați la
București, membri ai corpului diplo
matic.
(Agerpres)

CONVORBIRI ECONOMICE ROMANO-CHINEZE.
Wang
Zhen,
membru al Biroului Politic al C.C.
al P.C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, a
primit miercuri delegația Ministe
rului Industriei Construcțiilor de
Mașini,
condusă de Gheorghe
Boldur. adjunct al ministrului. Cu
acest prilej au fost discutate as, pecte privind traducerea in viață
a hotărîrilor și înțelegerilor stabi
lite la cel mai înalt nivel.

.
I

I

Următorul număr al ziarului
va apărea sîmbătă, 3 mai

La rîndul său, regina Beatrix a ru
gat să se transmită președintelui
Nieolae Ceaușescu mulțumiri cordia
le pentru mesaj și felicitări, precum
și cele mai calde urări de sănătate și
fericire.
La ceremonia de învestitură a re
ginei Beatrix au participat misiuni
speciale din 56 de state, precum și
șefii oficiilor diplomatice acreditați
in Olanda.

PARIS. 30
(Agerpres). — La 30
aprilie
s-au deschis la sediul
U.N.E.S.C.O. din Paris lucrările celei
de-a 109-a sesiuni a Consiliului Exe
cutiv al organizației, format din re
prezentanții a 45 de state membre.
România este reprezentată de amba
sadorul Valentin Lipatti, care deține
și funcția de vicepreședinte al con
siliului.
Pe agenda actualei sesiuni sînt în
scrise, ca preocupări prioritare, con
tribuția U.N.E.S.C.O. la rezolvarea
marilor probleme ale contemporanei
tății. Consiliul va analiza, de aseme
nea, proiectul de program și buget al
U.N.E.S.C.O. pentru 1981—1983;

LA LUANDA a fost dat publlcității comunicatul comun privind
convorbirile ce au avut loc intre
reprezentanți ai M.P.L.A. — Partidul
Muncii din Angola și Frontu'ui Sandinist de Eliberare Națională din
Nicaragua, care relevi dorința păr
ților de a întări legăturile de prie
tenie dintre cele două partide.

La tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile
C.E.C. din țară, care a avut loc în ziua de 28 aprilie a.c., Casa de Economii și Consemnațiuni a acordat
1 305 cîștiguri în autoturisme „Dacia 1 300".
Datorită dimensiunilor listei de cîștiguri, Ieri am publicat prima parte a acesteia, cuprinzînd 656 de cîști
guri. In numărul de azi publicăm partea a doua a listei.

LISTA

libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din
țară ieșite cîștigătoare cu cite un autoturism „Dacia 1 300" la tragerea la sorți pentru
trimestrul I 1980
Partea a ll-a
Nr.
crt.

Numărul .
libretului
de economii

Nr.
crt.

Numărul
libretului
de economii

Nr.
crt.

Numărul
libretului
de economii

Nr.
crt.

Numărul
libretului
de economii

Nr.
crt.

Numărul
libretului
de economii

657.
658.
659.
■660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
7Q6.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.

755-202-32195
726-114-230
755-201-16198
755-1-14314
727-137-26769
752-1-24066
752-1-71989
752-1-97348
752-1-115679
752-1-129908
752-201-15531
752-204-2143
752-232-3700
728-1-19686
728-203-3061
753-1-6813
753-1-31531
753-220-422
757-208-449
704-1-26900
705-130-424
739-1-10500
739-1-37000
739-1-51249
739-215-1121
739-205-9798
720-137-1200
723-1-28137
723-1-47861
723-201-5096
723-214-122
701-1-20163
701-201-2192
701-271-1554
706-1-8592
• 719-212-9087
754-201-437
701-203-17728
701-205-9595
701-135-16268
701-410-651
702-1-48957
702-1-90379
702-1-117556
702-1-138706
702-1-156205
702-1-170745
702-204-4348
702-218-12557
702-223-1267
702-108-4606
735-1-24008
735-1-62966
735-1-87476
735-1-106162
735-1-120930
735-1-133641
735-196-350

715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
7B9.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.

735-265-66
702-552-1196
713-300-3815
703-1-47868
703-1-72392
703-1-89813
703-1-103546
703-254-15869
734-201-6117
703-809-18991
703-809-40649
703-203-13471
706-102-6158
706-164-990
706-210-1496
706-526-1067
732-1-53362
732-1-89790
732-1-113657
732-1-131986
732-1-146375
732-201-5685
732-206-2702
732-239-3426
705-1-24203
705-1-42897
705-271-227
721-127-396
707-1-26124
707-156-40
720-273-35
709-1-73989
709-1-108746
709-1-133867
709-1-153749
709-1-170634
709-1-184696
709-201-8272
709-211-3788
709-217-15838
709-217-37358
709-218-23260
724-104-12958
724-104-51362
724-104-71986
724-104-86183
721-1-12919
721-282-174
708-1-22580
708-1-51194
708-1-69260
708-204-1186
708-220-250
709-620-511
710-1-39914
710-1-61504
710-1-77176
710-206-2144

773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.

710-288-741
738-1-16581
733-201-12008
733-255-425
728-201-11871
710-113-25451
710-119-12570
710-120-6834
710-120-39679
710-120-55380
710-138-14815
715-1-42985
715-1-107953
715-1-148434
715-1-178988
715-1-203860
715-1-225773
715-1-244674
715-1-260753
715-1-275521
715-1-288099
715-207-13459
718-1-12311
718-1-32693
718-205-18640
754-1-30332
754-1-55493
754-1-72233
754-203-14524
711-102-9087
711-102-33117
711-214-3341
716-1-12817
716-1-64657
716-1-93441
716-1-116035
716-1-133813
716-1-149033
716-1-162563
716-209-6131
716-215-17456
716-287-4067
716-201-2689
716-203-23279
724-601-14242
742-1-22595
742-207-1764
.,719-526-719
748-1-23849
748-1-52460
748-1-68700
748-247-3274
748-359-1
748-208-2422
714-258-357
717-1-66272
717-1-97669
717-1-121771

831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
885.
886.
887.
888.

717-1-140640
717-1-156219
717-1-170120
717-201-1949
717-214-2189
717-255-306
713-102-12566
713-194-7230
713-194-32286
724-1-35028
724-1-54611
724-398-2640
720-625-435
751-207-495
749-1-22428
749-1-43163
749-246-16
730-1-16849
730-201-4196
731-1-11795
731-263-564
—•719-1-27321
. 719-1-48609
-719-208-1920
„719-201-6944
- 719-201-35861
- 719-219-2077
- 719-203-16737
719-216-963
711-205-12298
716-514-547
711-204-3716
717-171-10388
726-309-635
727-1-63242
727-1-93497
727-1-115034
727-1-130924
727-204-8140
722-201-5377
711-266-797
748-209-3477
766-213-102
725-1-21009
763-203-9806
704-110-1625
741-201-30104
741-201-56449
741-201-73052
741-212-17863
741-216-92
744-1-10816
744-225-51
756-1-21343
756-1-41604
756-218-107
706-201-1796'1
718-616-285

889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
944.
945.
946.

750-1-48189
750-1-65315
750-211-12288
750-211-47984
750-211-67169
750-212-1957
754-268-584
750-201-19986
745-1-13021
703-523-353
734-1-47395
734-1-72609
734-1-90799
734-202-948
734-290-2997
740-1-27035
740-1-46381
702-809-978
714-203-4580
746-1-22135
746-1-41842
746-208-1743
714-1-12828
710-204-6311
... 719-718-2097
736-1-63923
736-1-102417
736-1-129173
736-1-150212
736-1-166895
736-1-180854
736-201-2775
736-212-30123
736-212-61109
736-212-79670
736-212-93293
. 736-279-28186
736-202-19144
736-202-42089
736-251-1949
736-271-418
704-523-18305
741-1-30727
741-1-56085
741-1-72852
741-207-6165
758-201-8517
758-215-294
710-723-359
758-1-24188
758-204-2065
758-262-37
723-102-22204
723-134-2372
743-1-20340
743-1-81029
743-1-116829
743-1-143809

ACORD ■ CHINO-IUGOSLAV. La
Beijing a fost semnat un acord
între China și Iugoslavia privind
folosirea in scopuri pașnice a ener
giei atomice, informează agenția
China Nouă.

LA GUAYAQUIL, în Ecuador, a
avut loc Convenția națională a
partidului de guvernămînt, „Con
centrarea forțelor populare". Cu
acest prilej, participanții au adop

între România și Mongolia

Numirea noului secretar
al Departamentului de Stat
al S.U.A.
WASHINGTON 30 (Agerpres). —
Președintele Carter a anunțat oficial,
relatează agențiile internaționale de
presă, numirea senatorului Edmund
Muskie în funcția de secretar al De
partamentului de Stat al S.U.A.. in
locul lui Cyrus Vance, care, după cum
se știe, a demisionat zilele trecute.

n

CREDIT PRIMIT DE UNGARIA.
Reprezentanții Băncii de stat a
R. P. Ungare au semnat, la Lon
dra, un acord prin care au primit,
din partea unui consorțiu de bănci
americane și vest-europene, un cre
dit în valoare de 250 milioane de
dolari pe termen de șapte ani.
CINEASTUL ALFRED HITCH
COCK A ÎNCETAT DIN VIAȚA,
marți la Los Angeles în vîrstă de
81 de ani. Alfred Hitchcock, care
timp de mai bine tie jumătate de
secol s-a afirmat ca maestru al fil
melor de mfsterj s-a, născut la Lon
dra, la 13 august, 1899.

ANGLIA RESPINGE SOLUȚIA DE COMPROMIS TN
ÎN C.E.E. Informind Parlamentul despre lucrările reuniunii Ia nivel inalt de la Luxem
burg a țărilor membre ale Pieței comune, premierul Marii Britanii, Mar
garet Thatcher, a adresat partenerilor comunitari un avertisment, potrivit
căruia nu sc va înregistra nici un fel de progres în principalele probleme
comunitare atît timp cit nu va fi rezolvată chestiunea participării bri
tanice la bugetul C.E.E. Șeful guvernului britanic a precizat că a respins
soluția de compromis privind reducerea cu 800 milioane lire sterline a
contribuției britanice.

25*

Numărul
libretului
de economii

947.
948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960
961.
962.
963.
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
971.
972.
973.
974.
975.
976.
977.
978.
979.
980.
981.
982.
983.
984.
985.
986.
987.
988.
989.
990.
991.
992.
993.
994.
995.
996.
997.
998.
999.
1 000.
1 001.
1 002.
1 003.
1 004.
1 005.
1 006.
1 007.
1 008.
1 009.
1 010.
1 011.
1 012.
1 013.
1 014.
1 015.
1 016.
1 017.
1 018.
1 019.
1 020.
I 021.
1 022.

743-1-164933
743-1-18^214
743-1-196507
743-1-209256
743-207-14492
743-209-29864
743-211-2283
745-201-4601
745-2-16692
745-2-43486
745-2-59053
745-387-116
747-1-3164
747-1-39727
747-1-56713
747-225-7322
725-422-431
712- 205-4270
755-202-6352
755-202-28400
755-328-100
755-201-12206
755-1-10296
727-137-21597
727- 434-844
752-1-62282
752-1-91201
752-1-111152
752-1-126233
752-201-10454
752-203-1446
752- 227-618
728- 1-12009
728-1-32225
713- 516-439
753- 1-26751
753-205-989
757-1-16252
704-1-22047
704-205-2195
728-504-369
739-1-31683
739-1-47949
739-213-1770
739-205-3976
709-615-372
723-1-20065
723-1-43103
723-1-57747
723-210-747
701-1-27-784
701-201-14231
701-356-5625
706-330-156
,.719-212-17303
701-200-1651
701-203-24012
701-317-123
701-142-957
701- 533-922
702- 1-68474
-702-1-102875
702-1-127160
702-1-146692
702-1-162557
702-1-176033
702-208-2956
702-219-4155
702-301-465
702-815-568
735-1-42973
735-1-74348
735-1-95420
735-1-112667
735-1-126722
735-177-11366

M

,

1 023.
1 024.
I 025.
1 026.
1 027.
1 028.
1 029.
1 030.
1 031.
1 032.
1 033.
1 034.
1 035.
1 036.
1 037.
1 038.
1 039.
1 040.
1 041.
1 042.
1 043.
1 044.
1 045.
1 046.
1 047.
1 048.
1 049.
1 050.
1 051.
1 052.
1 053.
1 054.
1 055.
1 056.
1 057.
1 058.
1 059.
I 060.
1 061.
1 062.
1 063.
1 064.
1 065.
1 066.
1 067.
1 068.
1 069.
1 070.
1 071.
1 072.
1 073,
1 074.
1 075.
1 076.
1 077.
1 078.
1 079.
1 080.
1 081.
1 082.
1 083.
1 084.
1 085.
1 086.
1 087.
1 088.
1 089.
1 090.
1 091.
1 092.
1 093.
1 094.
1 095.
1 096.
1 097.
1 098. .

Numărul
libretului
de ecohomii

735-201-7083
735-400-3159
713-1-14379
703-1-27373
703-1-59385
703-1-80746
703-1-96127
703-253-24
703-254-22103
703-201-4462
703-809-30355
703-814-433
703-203-20022
706-102-17359
706- 164-14357
70^-314-6031
732-1-11304
732-1-71175
732-1-100540
'732-1-121734
732-1-138280
732-1-151667
732-204-391
732- 206-11838
758-213-4156
705-1-33384
705-203-1503
718-201-3143
707- 1-11869
707-1-32625
707- 420-90
709-1-42719
709-1-89320
709-1-119763
709-1-142875
709-1-161392
709-1-176640
709-1-189648
709-202-7464
709-212-6779
709-217-27668
709-218-12350
709- 301-114
724-104-32988
724-104-61050
724-104-78227
724-141-3778
721- 1-19590
745-202-4798
708- 1-36497
708-1-59608
708-1-75143
708-212-2881
713-230-251
710- 1-21641
710-1-49992
710-1-68689
710-1-82795
710-235-361
738-1-4800
722- 502-2990
733- 201-27047
722-123-2509
728-335-140
710-113-33698
710-119-23108
710-120-25187
710-120-47271
710-129-849
710-614-492
715-1-76079
715-1-126741
715-1-162260
715-1-189706
715-1-214127
715-1-233887

N

1 099.
1 100.
1 101.
1 102.
1 103.
1 104.
1 105.
1106.
1 107.
1 108.
1 109.
1 110.
1 111.
1 112.
1 113.
1 114.
1 115.
1 116.
1 117.
1 118.
1 119.
1 120.
1 121.
1 122.
1 123.
1124.
1 125.
1 126.
1 127.
1 128.
1 129.
1 130.
1 131.
1 132.
1 133.
1 134.
1 135.
1 136.
1 137.
1 138.
1 139.
1 140.
1 141.
1 142.
1 143.
1 144.
1 145.
1 146.
1 147.
1 148.
1 149.
1 150.
1 151.
1 152.
1 153.
1 154.
1 155.
1 156.
1 157.
1 158.
1 159.
1 160.
1 161.
1 162.
1 163.
1 164.
1 165.
1 166.
l 167.
1 168.
1 169.
1 170.
1 171.
1 172.
1 173.

Numărul
..
libretului
„J?
de economii crl‘
715-1-251910
715-1-267081
715-1-281212
715- 207-4680
718-328-518
718-1-23329
718- 205-8861
710- 820-1542
754-1-42888
754-1-63258
754-1-77585
754-203-22290
711- 102-22371
711-102-38678
711- 216-6359
716- 1-40702
716-1-77753
716-1-103588
716-1-123534
716-1-140664
716-1-154800
716-1-167552
716-209-13800
716-215-24033
716-331-932
716- 203-14606
724-601-4707
742-1-5803
742-1-29558
742-220-314
736-210-11140
748-1-38226
748-1-60139
748-41-828
748-263-135
748- 202-7554
712- 513-544
717- 1-38304
717-1-80795
717-1-108541
717-1-129666
717-1-147573
717-1-162178
717-1-175165
717-205-2769
717-217-696
717-285-17
713- 102-24113
713- 194-22021
724-1-13486
724-1-45212
724-219-373
724-398-9745
751-1-12274
714- 628-3000
749- 1-32772
749-1-48951
724-232-262
730-1-22804
730- 201-11766
731- 1-20040
715- 134-2849
- 719-1-37809
- 719-1-54592
-,.719-209-10148
-719-201-23263
719- 201-41936
715-714-1026
- 719-203-24401
711-203-9957
711-205-18750
711-1-13215
707-204-1697
717-183-924
727-1-35367

1 174.
1 175.
1 176.
1 177.
1 178.
1 179.
1 180.
1 181.
1 182.
1 183.
1 184.
1 185.
1 186.
1 187.
1 188.
1 189.
1 190.
1 191.
1 192.
1 193.
1 194.
1 195.
1 196.
1 197.
1 198.
1 199.
1 200.
1 201.
1 202.
1 203.
1 204.
1 205.
1 206.
1 207.
1 208.
1 209.
1 210.
1 211.
1 212.
I 213.
1 214.
1 215.
1 216.
1 217.
1 218.
1 219.
1 220.
1 221.
1 222.
1 223.
1 224.
1 225.
1 226.
1 227.
1 228.
1 229.
1 230.
1 231.
1 232.
1 233.
1 234.
1 235,
1 236.
1 237.
1 238.

ROMA 30 (Agerpres). — Miercuri,
tovarășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., a avut o intîlnire cu tovarășul Giancarlo Pajetta,
membru al Direcțiunii Partidului Co
munist Italian.
în cursul convorbirii s-a efectuat
un schimb de păreri cu privire la
unele probleme internaționale de in
teres comun.
★

în aceeași zi, Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al țării noas
tre, a avut o întrevedere cu Emilio
Colombo, ministrul afacerilor externe

al Italiei. Cu acest prilej ,s-a efectuat
un schimb de opinii cu privire la dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare româno-italiene.
Totodată, a avut loc un schimb de
păreri in legătură cu unele probleme
internaționale actuale.
★

Tot miercuri, ministrul afacerilor
externe al României s-a întîlnit cu
Enrico Manca, ministrul comerțului
exterior al Italiei.
Au fost discutate probleme legate
de dezvoltarea schimburilor comer
ciale și cooperarea în producție din
tre cele două țăr i.

BELGRAD

Ședința lărgită a Prezidiului R. S. F. Iugoslavia

ULAN BATOR 30 (Agerpres). —
Cu prilejul aniversării a 30 de ani
de la stabilirea relațiilor diplomatice
între Republica Socialistă România
si Republica Populară Mongolă, am
basadorul Constantin Mîndreanu a
oferit un cocteil. Au participat
M. Peljee, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R. P. Mon
gole, N. Luvsanciulțem, președintele
Marelui Hural Popular, G. Miogombo,
directorul Școlii superioare de partid,
președintele Asociației de prietenie
mongolo-române.

tat un document în care este reafir
mat principiul „independenței poli
tice depline" ca normă de bază a
activității partidului.

Convorbiri româno-italiene

BELGRAD 30 (Agerpres). — La
Belgrad a avut loc ședința lărgită a
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, prezi
dată de Lazar Kolișevski, vicepre
ședintele Prezidiului. După cum subli
niază agenția Taniug, în cadrul șe
dinței au fost examinate stadiul și
evoluția relațiilor cu țările vecine,
relații cărora Iugoslavia le acordă o
deosebită importanță. S-a relevat că
politica Iugoslaviei de dezvoltare a
relațiilor de bună vecinătate se în
făptuiește cu succes. S-a menționat
că este necesar să se continue și să
se intensifice activitatea pentru pro
movarea in continuare a relațiilor
de -prietenie și a colaborării multila
terale cu toate aceste țări, pe baza
deplinei egalități în drepturi și a res
pectului reciproc. La ședință s-a evi

dențiat în mod special că deosebirile
referitoare la nivelul de dezvoltare
internă, în ce privește pozițiile inter
naționale și aprecierea unor eveni
mente internaționale,.nu ar trebui să
constituie obstacole în calea dezvol
tării în continuare a colaborării’ re
ciproc avantajoase și bazată pe ega
litate în drepturi.
Prezidiul, examinînd. de asemenea,
stadiul și evoluția relațiilor bilatera
le cu U.R.S.S., a constatat că aceste
relații se dezvoltă favorabil. S-a re
levat că principiile conținute în do
cumentele adoptate în comun repre
zintă baza trainică pentru promova
rea în continuare a relațiilor și a co
laborării prietenești dintre cele două
țări.

„PROGRAMUL DE ACȚIUNE DE LA LAGOS"
LAGOS 30 (Agerpres). — La Lagos s-au încheiat lucrările Conferinței
la nivel înalt a Organizației Unității Africane (O.U.A.). Consacrată în exclu
sivitate examinării problemelor economice cu care sînt confruntate țările
continentului, întîlnirea șefilor de stat și de guvern desfășurată la Lagos
a prilejuit o examinare aprofundată a actualului stadiu de dezvoltare a
Africii, precum și a căilor și modalităților de acțiune necesare pentru
asigurarea progresului statelor africane, ca un mijloc esențial de salvgar
dare și consolidare a independenței și suveranității lor naționale.

în acest sens, cele două documen
te adoptate la încheierea dezbateri
lor — Programul de acțiune de la
Lagos, precum și rezoluția privind
rolul ce trebuie să revină țărilor con
tinentului in dezbaterea și soluțio
narea problemelor economice mon
diale — conțin elementele esențiale
ale unei strategii a dezvoltării, pe
termen scurt, ca și în perspectivă,
ce urmează să fie materializată în
contextul intensificării eforturilor lor
pentru edificarea unei noi ordini economice mondiale. Programul de ac

țiune subliniază, astfel, necesitatea
„de a se trece de Ia vorbe la fapte
pentru a permite Africii să depă
șească starea de subdezvoltare și să-și
consolideze independenta sa economi
că".
Cel de-al doilea document adop
tat de participanti se referă la ne
cesitatea creșterii rolului statelor africane în cadrul „Grupului celor ’77",
al tuturor negocierilor internaționa
le asupra dificultăților economice ale
contemporaneității.

Dezvoltarea economiei R. P. Chineze
BEIJING 30 (Agerpres). — în co
municatul cu privire la îndeplinirea
planului economic national al Chinei
pe 1979, publicat de Biroul de stat de
statistică, se arată că valoarea pro
ducției totale industriale și agricole a
atins 617,5 miliarde yuani, cu 1,5 la
sută mai mult decit se planificase si
cu 8,5 la sută mai mult decît în 1978
— relevă China Nouă. Venitul națio
nal total a fost de 337 miliarde yuani,
cu 7 la sută mai mult decit în anul
precedent, iar populația Chinei era.
la sfîrșitul anului trecut, de 970.92
milioane persoane (inclusiv populația
Taiwanului).
O creștere de 8,5 la sută a înre
gistrat valoarea producției industria

Numărul
libretului
de economii

727-1-77224
727-1-103134
727-1-121983
727-1-136726
727- 235-10856
711- 207-3945
726-615-602
762- 203-595
725-1-10900
764-253-1084
763- 210-574
741-106-1698
741-201-43632
741-201-64153
741-201-78640
741-212-25599
758-216-391
744- 203-846
72?-213-1983
756-1-31695
756-1-47111
706-201-7248
706-204-3996
750-1-31520
750-1-56497
750-193-39
750-211-31568
750-211-56933
750-211-73318
754-205-6929
750-201-6205
750-216-978
745- 1-21449
734-1-24802
734-1-59175
734-1-81178
734-1-96953
734-207-7237
740-1-4658
740-1-36681
740-1-52325
712- 724-297
728- 420-204
746- 1-31924
746-1-47685
746-272-27
714-1-19770
— 719-102-685
736-1-26955
736-1-81956
736-1-114669
736-1-138496
736-1-1578491
736-1-173149
736-1-185532
736-211-9398
736-212-45903
736-212-69654
736-212-85957
736-279-13745
736-285-664
736-202-31795
736-208-8098
736-258-6168
704-510-635

Nr.
crL

Numărul
libretului
de economii

1 239.
1 240.
1 241.
1 242.
1 243.
1 244.
1 245.
1 246.
1 247.
1448.
1 249.
1 250.
1 251.
1 252.
1 253.
1 254.
1 255.
1 256.
1 257.
1 258.
1 259.
1 260.
1 261.
1 262.
1 263.
1 264.
1 265.
1 266.
1 267.
1 268.
1 269.
1 270.
1 271.
1 272.
1 273.
1 274.
1 275.
1 276.
1 277.
1 278.
1 279.
1 280.
1 281.
1 282.
1 283.
1 284.
1 285.
1 286.
1 287.
1 288.
1 289.
1 290.
1 291.
1 292.
1 293.
1 294.
1 295.
1 296.
1 297.
1 298.
1 299.
1 300.
1 301.
1 302.
1 303.
1 304.
1 305.

704-545-239
741-1-43004
741-1-64026
741-1-78369
741-219-322
758-201-17514
706-719-1884
758-1-7191
758-1-31434
758-206-4714
723-102-11748
723-103-14469
723-135-5903
743-1-52074
743-1-97487
743-1-129277
743-1-153833
743-1-172750
743-1-188444
743-1-202188
743-202-2485
743-209-8760
743-209-38747
743-242-1961
745-263-895
745-2-30820
745-2-50836
745-102-343
722- 1-8780
747-1-24393
747-1-47829
747-1-62111
712-1-10382
737- 1-9020
726-211-605
755-202-18212
755-202-34001
726- 509-444
755-206-713
755-211-410
727- 137-28855
752-1-35763
752-1-76093
752-1-100094
752-1-117815
752-1-131655
752-202-4185
752-204-4730
752- 243-176
728- 1-22698
728-373-560
753- 1-12278
753-1-33754
757-1-2485
704-1-5992
704-1-29003
726-1-3429
739-1-18227
739-1-39429
739-202-702
739-241-107
739-205-12004
720-510-204
723- 1-31434
723-1-49939
723-205-2464
738- 259-247

Titularilor libretelor de economii cu dobîndă si cîștiguri in autoturisme emise de
unitățile C.E.C. din Capitală li s-au acor
dat printr-o tragere la sorți separată, care
a avut loc în ziua de 29 aprilie a.c.. 274 de
autoturisme „Dacia 1 300". Lista oficială a
libretelor de economii ieșite cîștigătoare se
va publica in presă în zilele următoare.

le. Au fost realizate 635 milioane tone
de cărbune, 106,15 milioane tone de
petrol și o producție de 281,950 mi
liarde kWh energie electrică. Anul
trecut au fost terminate și au început
să producă 128 obiective mari sau me
dii. în special în domeniul energetic.
Valoarea totală a importurilor și ex
porturilor a totalizat, în 1979. 45,5 mi
liarde yuani. cu 28 la sută mal mult
decît în 1978 ; valoarea exporturilor
a crescut cu 26,3 la sută, iar cea a
importurilor cu 29.6 la sută. Totodată,
valoarea producției agricole a crescut
cu 8,6 la sută, producția de cereale
fiind de 332 milioane tone (o creș
tere de 9 la sută), iar cea de bumbac
de 2,2 milioane tone.

LISTA

OFICIALĂ

a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă
toare la tragerea la sorți lunară din
30 aprilie 1980

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*s
«=
If
AO
07504
72571
07011
96740
40534
94660
81248
08163
60799
81725
82116
79024
71233
31277
89883
33753
88324
853’4
62862
00953
76138
41447
29749
13387
93978

Valoarea
cîștiguiui

CEAUȘESCU

ROMA

08
108
86
02
114
83
67
68
13
30
90
46
101
12
75
20
30
108
76
73
45
53
29
70
108

50 000
50 000
40 000
40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
30 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
15 000
15 000
15 000
15 000
15 000

15
18
41
118
55
109
64
39
40
58
67
16
105
120
45
95
97

5 000
3 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
1 000
800
800
800
800
800
800
800
800
800

Nr.

Mesajul președintelui României prezentat
reginei Tarilor de Jos

Deschiderea lucrărilor
sesiunii Consiliului Executiv
al U.N.E.S.C.O.

curent al
obligațiunii

NICOLAE

AMSTERDAM

Numărul
ciștigurilor

HAGA
Cu prilejul proclamării Maiestății Voastre ca regină a Țărilor de Jos
îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cele mai sincere felicitări, urări
de sănătate și fericire personală.
Folosesc această ocazie pentru a-mi reafirma convingerea că bunele
raporturi de prietenie și colaborare care s-au statornicit între Republica
Socialistă România și Regatul Țărilor de Jos se vor adinei și diversifica
în continuare spre binele popoarelor român și olandez, al cauzei păcii,
înțelegerii și cooperării in Europa și în lume.

Termi
nația
seriei
obli
gațiu
nilor

1
1
1
1
1
1
1
1
1

100
100
100
100
100
100
100
100
000
000
000
000
000
000
000
000
000

9 825

453
822
926
799
146
604
969
473
14
35
89
01
83
76
57
06
38

TOTAL:

9 260 000
♦

Ciștigurile revin Întregi obligațiu
nilor de 200 Iei. In valoarea cîștigurilor este cuprinsă si valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieșite cîștigă
toare.
Plata cîștiguri,lor se efectuează prin
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.
La obligațiunile C.E.C, din seriile
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125. la con
fruntarea cu lista oficială primul zero
de la serie nu se ia în considerare.
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Sub semnul solidarității internaționale de luptă a oamenilor muncii de pretutindeni

MIUTEAZA ACTIV PENTRU ÎMPLINIREA IDEALURILOR
DE PACE $1 PROGRES ALE POPOARELOR
„Asigurăm prietenii noștri de pretutindeni, toate statele și popoarele
lumii că România socialistă nu va precupeți nici un efort pentru a
contribui la destindere, la respectul independenței naționale și realizarea
idealurilor de pace ale întregii omeniri, la înfăptuirea unei lumi mai drepte
și mai bune, în care fiecare națiune să se simtă deplin egală și liberă66.
NICOLAE CEAUȘESCU

Mărturii de înaltă stimă și considerație
„In lupta îndelungată si grea a partidului nos
tru am simțit întotdeauna vie solidaritatea Parti
dului Comunist Român. .Am simțit-o în trecut și
o simțim și astăzi prin sprijinul permanent al
Partidului Comunist Român, o solidaritate care
unește prin legături indestructibile cele două po
poare și cele două partide ale noastre".
DOLORES IBARRURI
președintele P.C. din Spania

„Dacă această zi a independenței a venit acum
este și datorită sprijinului pe care l-am primit
de la prietenii și aliații noștri, tn rindul acestora
se află îndeosebi România, țară care ne-a acor
dat un ajutor substanțial, materializat pe plan
umanitar, politic, diplomatic și moral. Președin
tele Nicolae Ceaușescu, România s-au aflat me
reu alături de poporul Zimbabwe in lupta sa.
Iată de ce doresc să folosesc acest prilej cind
sărbătorim momentul independenței pentru a
spune poporului român și conducătorului său ;
«Vă mulțumim prieteni, vă mulțumim, tovarăși
de luptă ! Ați înfăptuit o operă minunată ! Vic
toria noastră este o victorie comună

Nicolae Ceaușescu, inițiativele, acțiunile sale vizind soarta Europei, a întregului glob".
PURNENDU KUMAR BANERJEE
secretar general adjunct al O.N.U.

„Cele mai calde mulțumiri președintelui
Ceaușescu, cel mai apropiat prieten al națiunii
arabe și, in mod special, cel mai apropiat prieten
al poporului palestinian. Nu vom uita niciodată
poziția pe care a avut-o Excelența Sa președin
tele Ceaușescu, poporul său in toate situațiile
grele prin care a trecut poporul nostru".
YASSER ARAFAT
președintele Comitetului Executiv
al Organizației pentru Eliberarea Palestinei

„Sintern profund recunoscători României, pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru sprijinul
dezinteresat și multilateral — material, politic și
diplomatic. Acordăm cea mai inaltă apreciere po
ziției consecvente a României in problemele Na
mibiei".

ROBERT MUGABE
președintele Z.A.N.U. (P.F.), prim-ministru
al Zimbabwe

SAM NUJOMA
președintele Organizației Poporului
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

„Prin personalitatea sa politică proeminentă,
prin politica sa consecventă de pace și de prie
tenie cu toate țările din Balcanii, președintele
României aduce o contribuție inestimabilă la
cauza păcii și bunei colaborări nu numai în re
giunea noastră, ci și in Europa și in întreaga
lume".

„Hotărirea unanimă a Prezidiului Consiliului
Mondial al Păcii de a se conferi tovarășului
Nicolae Ceaușescu «Medalia de aur a păcii- a
fost determinată de prețuirea de care se bucură
in cadrul mișcării mondiale pentru pace contri
buția deosebită adusă de-a lungul întregii sale
vieți la promovarea cauzei păcii și securității in
ternaționale".

CONSTANTIN TSATSOS
președintele Republicii Elene

ROMESH CHANDRA
președintele Consiliului Mondial ai Păcii

„Națiunile lumii respectă România, politica con
structivă al cărei promotor este președintele

„Partidul Republican Italian a fost și rămlne
un admirator al politicii externe independente a

(Urmare din pag. I)
parabile ale uneia și aceleiași mi6iuni — pentru amplificarea legătu
rilor cu toate forțele democrati
ce. antiimperialiste ale contempo
raneității. întărirea continuă a so
lidarității și colaborării cu partide
le comuniste și muncitorești, cu cele
lalte forte care luptă pentru infăptuirea idealurilor de eliberare națio
nală și socială, de înțelegere, secu
ritate și bunăstare ale popoarelor se
înscrie ca linie fundamentală a în
tregii activități internaționale a parti
dului. ca orientare programatică, sta
tornică și fermă, puternic reafirmată
la Congresul al Xll-lea, în toate do
cumentele P.C.R.. în cuvintările
și expunerile tovarășului Nicolae
Ceaușescu,
iși
găsește multiple
expresii in realitatea practică.
Ziua de 1 Mai este un prilej de a
evoca activitatea deosebit de amplă
și de intensă pe care partidul nos
tru o desfășoară pentru întărirea le
găturilor de colaborare cu toate for
țele înaintate ale lumii de azi. in ve
derea afirmării intereselor supreme
ale umanității, a dreptului funda
mental la viață și libertate al tutu
ror locuitorilor Ternei.
Aceasta este o cerință arzătoare
care, așa cum arată tovarășul Nicolae
Ceaușescu, se impune mai mult ca
oricind in condițiile actuale, cind
asistăm Ia o puternică accentuare
a încordării în viața internațională,
cînd, pe lingă conflictele vechi ră
mase nesoluționate, au apărut al
tele noi, cind spirala înarmărilor
a atins proporții fără precedent,
cind tendințele de amestec in tre
burile interne ale altor popoare se
manifestă cu virulență sporită — toa
te acestea creind pericolul revenirii
la vechile practici ale „războiului
rece“ și primejduind grav cauza in
dependenței și libertății popoarelor,
destinderea, securitatea si pacea.
Dind expresie acestui deziderat vi
tal. tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU
arăta : „Viata demonstrează cu pu
tere că masele populare, popoarele
au rolul determinant in înfăptuirea
unei noi politici internaționale. De
aceea se impune să intensificăm co
laborarea si solidaritatea internațio
nală cu toate forțele progresiste și
antiimperialiste, cu toate popoarele lu
mii care se pronunță pentru destin
dere, independentă națională si pace".
Preocuparea constantă a partidului
nostru spre întărirea solidarității ac
tive cu toate forțele revoluționare
și-a găsit și își găsește, in primul
rind, expresie in dezvoltarea relații
lor frățești ale Partidului Comunist
Român cu partidele comuniste din
țările socialiste, de care ne sim
țim strins legați prin comunitatea
de orinduire și ideologie, prin telu
rile comune ale edificării socialismu
lui și comunismului — aceste relații
jucind un rol determinant în consoli
darea prieteniei și amplificarea coo
perării multilaterale dintre România
și toate statele socialiste, in intere
sul reciproc, al cauzei generale a so
cialismului și păcii.
în același timp. Partidul Comunist
Român, România socialistă militează
neabătut pentru întărirea solidarității
și conlucrării între toate țările socia
liste, intrucit de aceasta depinde in
mod hotăritor creșterea influenței
socialismului asupra evoluției mon
diale, dezvoltarea procesului de
transformări Înnoitoare, progresiste
în viața societății, apărarea păcii și
securității internaționale, promovarea

destinderii. Partidul și statul nostru
acordă o însemnătate primordială
afirmării principiilor noi de relații
între țările socialiste, considerînd că
aceste principii sint menite să ofere
întregii lumi exemplul unei colabo
rări rodnice, egale în drepturi, ba
zate pe independentă, stimă si res
pect reciproc, prefigurind acea lume
nouă, mai bună și mai dreaptă, spre
care aspiră popoarele de pe întreaga
planetă.
în numele acelorași aspirații, co
muniștii români îsi lărgesc raporturile
de prietenie și colaborarea cu parti
dele comuniste din toate țările lumii,
cu a căror luptă pentru pace, demo
crație. progres, poporul nostru este
profund solidar. Este deosebit de
semnificativ că P.C.R, întreține și
dezvoltă relații active cu 90 de parti
de comuniste și muncitorești. La

României, al eforturilor ei perseverente de a în
tări legăturile de prietenie și colaborare cu toate
statele lumii. Am apreciat că putem avea relații
strinse tocmai datorită idealurilor care ne sint
comune : idealurile păcii. înțelegerii și destin
derii, ale respectării dreptului fiecărui popor de
a fi stăpin pe destinele sale".
ODDO BIASINI
membru al conducerii
Partidului Republican Italian

„De mult timp România este un membru activ
al «Grupului celor 77-, fiind o țară care ne-a dat
mereu un ajutor foarte prețios in întreaga noas
tră activitate, ne-a obișnuit mereu cu ideea că
este o țară pe care ne putem bizui in lupta pen
tru instaurarea unei noi ordini economice inter
naționale".

A răzbit greu primăvara ; anul
acesta, iarna s-.a lăsat învinsă greu,
soarele însă a ieșit pină la urmă
victorios deasupra lumii însetate de
lumina lui și de seninul cerului
curat ; au înflorit cireșii și caișii
și liliacul stă să explodeze pașnic
deasupra zaplazurilor, gata să răspindească fericit blinda lui poezie
violetă. Uitați-vă in ochii oameni
lor primăvara și citiți în ei strălu
cirea speranței,
anul
adevărat
acum începe, cu această lumină a
speranței îngemănată cu bucuria
zilei trăite din plin, țăranii se
apleacă în toată lumea deasupra
plugurilor lor, pămîntul ridică in
soare spinarea lui scrijelată pașnic
de fierul cormanelor ; citiți cu
mare răbdare semnul ridicării pe
scripete a unei bene de beton la cel
mai înalt etaj al unui bloc in care
se vor întemeia vieți omenești cu
cerite de patima speranței în ziua
de mîine, uitati-vă atent cum trec
copiii la școală cu ghiozdanele lor
in care se află speranța noastră in
aceeași zi de miine mai bună și mai
frumoasă; citiți ochii îndrăgostiților fulgerați de puterea speranței,
priviți
mîinile
lor împreunate
de nevoia speranței, treceți prin
parcuri și aveți răbdare pentru
bătrînii noștri care se bucură atit
de omenește de razele soarelui pri
melor zile de primăvară și înțele
geți nestinsa lor speranță in drep
tul la vîrsta păcii după o viață de
zbucium. Și veți vedea că așa stau
lucrurile in lumea întreagă : spe
ranța soarelui luminind și încălzind

pașnic viața oamenilor e aceeași, pe
întreg globtil pămintesc.
Niciodată, ca în această primă
vară atit de îndelung, parcă, aș
teptată, sentimentul
că lumea
întreagă e una în fața seninului
pașnic al cerului și al soarelui
luminind speranțele noastre în
pace n-a fost mai puternic, și mai
tulburător, și mai contagios, și mai
aproape de inimile noastre.

Dinu SÂRARU
Niciodată, parcă, n-am simțit cu
atita răscolitoare tulburare nevoia
siguranței zilei de miine prin pace,
prin liniștea păcii, prin puterea
ei de a ne însufleți fiecare gest,
oricît de neînsemnat, de la sădirea
unei flori într-o umilă glastră de
la etajul la cincizecilea al unui zgîrie-nori, la ridicarea degetului
trăgător de pe butonul declanșator
al unei escadrile de rachete ato
mice intercontinentale.
Niciodată, ca la începutul acestei
primăveri, atit de mult așteptată,
omenirea n-a avut atit de viu sen
timentul că nimic în lumea de azi,
nici culoarea pielii, nici meridianul
geografic, nici sistemul social, nici
civilizația, nici istoria, nici numă
rul, nici bogăția, nici sărăcia, nici
tinerețea, nici bătrinețea, nu o
poate despărți în speranța ei în
ziua de miine pașnică și in lupta
ei comună, indivizibilă,
pentru

asigurarea acestei zile de miine
pașnice și senine.
Niciodată, ca in această primă
vară care s-a lăsat atit de mult
așteptată, omenirea n-a avut mai
vie și mai hotărîtoare revelația
că în fața păcii, a nevoii vitale de
pace, nu există altă alternativă decît
solidaritatea activă, trecind peste
toate granițele prejudecăților si pes
te toate barierele fals ridicate intre
oameni, o solidaritate decisivă, acum ca niciodată decisivă, pentru că
viitorul omenirii să devină o reali
tate și pentru ca soarele să rămină
în seninul cerului drept cea mai
nobilă stea a speranței.
Niciodată, ca in această primă
vară venită parcă atit de tirziu, dar
cum bine se știe niciodată acest
tirziu nu e, totuși, prea tirziu,
lumea n-a fost mai conștientă șl
mai cuceritor mobilizată in nu
mele păcii și al viitorului pașnic,
care depind numai de noi și de
această solidaritate nobilă, capa
bilă să ne redea întreaga încre
dere în destinul nostru și în pu
terea noastră de a fi noi înșine,
stăpîni pe fiecare act al nostru po
litic și moral.
Iar azi, cea mai înaltă morală se
leagă strins de cauza păcii, căreia,
trebuie să recunoaștem, și e foarte
important faptul că sintern con
știent! și recunoaștem, îi sintern
datori.
Cu această conștiință a datoriei
față de cauza păcii să intrăm, așa
dar, curajoși și senini și neostenit
harnici in primăvara mult aștep
tată a anului 1980 !

MAHMOUD MESTIRJ
președinte al „Grupului celor 77"
„Sintern recunoscători Românidî pentru atitu
dinea sa de solidaritate cu popoarele Africii,
Asiei și America Latine, cu țările in curs de
dezvoltare, cu care ea întreține azi relații prie
tenești de stimă și colaborare".
AHMED SEKOU TOURE
președintele Republicii Populare
Revoluționare Guineea

„Inițiativele și activitatea României în sprijinul
unei noi ordini economice internaționale, așa
cum se conturează aceasta în viziunea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, și-au ciștigat o
reputație mondială, ele vizind crearea de con
diții optime pentru dezvoltarea liberă și /pro
gresul tuturor popoarelor".

vatoare asupra solidarității. P.C.R.
a acționat și acționează pentru dez
voltarea relațiilor si contactelor cu
cele mai diferite partide, organizații
și grupări politice. în condițiile in
care înseși experiența mondială, ma
rile învățăminte ale istoriei reliefează
însemnătatea unei necesare reconci
lieri pe plan național și interna
țional, între comuniști și socialiști,
P.C.R. întreține relații prietenești cu
numeroase partide socialiste și socialdemoerate. Faptul că partidul nostru
a statornicit legături de colaborare cu
23 asemenea partide demonstrează
nemijlocit că este pe deplin posibil
să se dezvolte bune raporturi între
diferitele detașamente ale mișcării
muncitorești.
Poporul român, care, de-a lungul
zbuciumatei sale existente, a dat o
luptă necurmată împotriva asupririi

PARTIRDl COMUNIST ROMÂN
solidar cu toate tortele
înaintate ale contemporaneității
baza
relațiilor
sale
cu
toate
partidele comuniste. P.C.R. așază
ferm principiile autonomiei și egali
tății in drepturi, respectării stricte
a dreptului fiecărui partid de a-și
elabora de sine stătător strategia și
tactica, potrivit condițiilor concrete
în care își desfășoară, activitatea —
viața dovedind că aceasta este cheia
de boltă a unității mișcării comu
niste și muncitorești, cauză căreia
partidul nostru, secretarul său gene
ral îi consacră o intensă și neobosită
activitate. întreaga experiență a miș
cării dovedește că numai pe această
cale fiecare partid poate să-și aducă
contribuția proprie la dezvoltarea
gîndirii și practicii revoluționare, la
înfăptuirea năzuințelor înaintate ale
întregii umanități.
Firește, așa cum secretarul general
al partidului nostru a subliniat nu o
dată, în virtutea marii diversități de
condiții în care acționează partidele
comuniste și muncitorești, este ine
vitabil ca intre ele să apară unele
deosebiri de păreri, dar esențial este
ca acestea să nu afecteze relațiile de
colaborare și solidaritate, să fie so
luționate prin discuții tovărășești, de
la partid Ia partid, de la’ conducere
la conducere, in spiritul stimei și res
pectului reciproc, punîndu-se mai
presus de toate ceea ce este comun
și fundamental, ceea ce trebuie să
unească aceste partide : aspirațiile
spre pace și progres, spre dezvolta
rea liberă națională și socială a tu
turor popoarelor.
Așa cum atestă realitățile. în lu
mea de astăzi partidele comuniste mi
sint singurele forțe politice care mi
litează pentru pace și progres, pentru
destindere și colaborare ; acestea sint
obiective pentru care se pronunță și
acționează multiple alte forțe ale
contemporaneității. Tocmai pornind
de la o asemenea viziune largă, no

PRIMĂVARA SPERANȚELOR

străine, își manifestă calda solidari
tate cu națiunile angajate pe calea
dezvoltării de sine stătătoare din
Africa, Asia, America Latină, cu miș
cările de eliberare, cu toate popoare
le care luptă pentru neatirpare și
afirmarea ființei naționale, împotriva
imperialismului, colonialismujui și
neocolonialismului, a apartheidului
și discriminărilor rasiale. în toate
împrejurările, pretutindeni pe glob
unde popoarele s-au ridicat la lupta
împotriva dominației străine, pentru
dreptul de a-și organiza viata așa
cum cred de cuviință, ele s-au bucu
rat de solidaritatea neprecupețită șl
sprijinul consecvent revoluționar al
partidului nostru, al României socia
liste. sub cele mai diferite forme —
material și moral, politic și diploma
tic — inclusiv încheierea unor docu
mente de profundă semnificație,
marcind primele recunoașteri pe
plan internațional ale mișcărilor de
eliberare ca reprezentanți legitimi ai
popoarelor respective. Cu profundă
bucurie si satisfacție au salutat co
muniștii, poporul nostru proclamarea
independenței noului stat Zimbabwe,
considerînd că marea victorie a po
porului acestei țări confirmă, o dată
mai mult, că respectarea dreptului
fiecărei națiuni la dezvoltare liberă,
fără amestec din afară, se înscrie ca
o condiție hotărîtoare a afirmării
cursului spre destindere, înțelegere și
colaborare între state, a realizării
securității popoarelor, a statornicirii
unei păci trainice.
Spre satisfacția reciprocă, partidul
nostru întreține astăzi relații de strinsă conlucrare cu nu mai puțin de 74
partide de guvernămint și organizații
democratice, progresiste din statele
în curs de dezvoltare, evoluția rodni
că a acestor raporturi, în general a
relațiilor dintre România socialistă

Colaborare - în numele cauzei libertății
și independentei
.„Un impunător sediu parlamentar la Khartum ; arhi
tectura complicată a rafinăriilor de la Banias (Siria)
sau Karachi (Pakistan) ; siluetele zvelte ale modernului
cartier de locuințe din Tripoli, parte a genericului cu
care iși începe in fiecare zi programul o stație de
televiziune din capitala Libiei ; șiruri lungi de vagoane
pe căile ferate egiptene, braziliene sau gaboneze ;
complexe combinate de industrializare a lemnului in

Prof. dr. RAM NARESH TRIVEDI
(India)

șî țările „lumii a treia", răspunzînd
interesului comun de dezvoltare li
beră de sine stătătoare, de lichida
re a subdezvoltării și făurire a noii
ordini economice, de creare a unei
lumi a păcii si Înțelegerii internațio
nale. Pe bună dreptate popoarele
acestor țări văd în colaborarea cu
România un sprijin eficient, pentru
că dezvoltarea relațiilor dintre tara
noastră și aceste state este îndreptată
spre direcțiile esențiale ale acceleră
rii progresului economic și social:
industrializarea, valorificarea superi
oară a resurselor naționale, formarea
de cadre naționale, asistenta tehnică
ș.a„ concomitent cu o largă conlu
crare pe plan internațional în lupta
comună împotriva imperialismului,
pentru afirmarea de sine stătătoare
a tuturor Rațiunilor.
Totodată, pornind de la același ade
văr fundamental, de la rolul tot mai
important pe care il au in zilele
noastre masele largi populare, de la
necesitatea vitală a întăririi acțiu
nilor lor unitare in lupta pentru des
tindere, securitate și pace in Europa
și in lume. împotriva războiului, a
agravării încordării, partidul nostru,
ca partid de guvernămint. îsi dezvol
tă relațiile cu partide aflate la con
ducerea altor țări ale lumii, indife
rent de orinduirea lor socială, potri
vit cerințelor coexistentei pașnice. În
tărește legăturile cu cele mai diverse
forte care se situează pe poziții de
mocratice. inclusiv partide cu carac
ter liberal, radical, creștin ș.a.
în acest spirit, secretarul general
al partidului, președintele Republicii,
tovarășul Nicolae Ceaușescu. in cei
15 ani de cind se află în fruntea
partidului și statului nostru a între
prins aproape 160 de vizite in diferi
te țări, a avut la București sute de
întîlniri cu șefi de stat și de guvern,
cu lideri ai diverselor partide. Cu
prilejul acestor vizite. întilniri. con
tacte, au fost semnate documente po
litice de amplă rezonanță : numai în
ultimii cinci ani tovarășul Nicolae
Ceaușescu și-a pus semnătura pe
aproape 130 de tratate, declarații
solemne, comunicate comune, acor
duri de colaborare pe termen lung.
Datorită acestei politici dinamice,
novatoare. P.C.R., România socialistă
au mai multi prieteni decît oricind
pe toate meridianele, se bucură astăzi
de stima și prețuirea popoarelor din
întreaga lume.
Prombvînd o politică de asemenea
deschidere, P.C.R. este animat de
convingerea nestrămutată că în pre
zent pacea, securitatea, independen
ța și progresul, idealuri scumpe ale
întregii umanități, depind, in măsu
ră hotărîtoare. de mobilizarea forțe
lor celor mai largi ale popoarelor, a
tuturor curentelor și mișcărilor de
mocratice ale contemporaneității, de
realizarea unei strinse unități între
acestea, atit pe planul fiecărei țări,
cit și pe plan mondial.
Așa cum se arată in documentele
programatice ale partidului, cum a
subliniat și subliniază de fiecare dată
tovarășul Nicolae Ceaușescu. partidul
nostru va acționa și in viitor, cu aceeași neobosită vigoare, în vederea
dezvoltării colaborării si solidarității
cu toate forțele înaintate ale plane
tei. in numele și pentru înfăptuirea
celor mai inalte și nobile idealuri ale
omenirii : pacea, libertatea, progresul,
bunăstarea și demnitatea tuturor lo
cuitorilor globului. înflorirea continuă
a civilizației umane.

inima Nigeriei ; scrisori de prețuire din partea benefi
ciarilor pentru calitatea lucrărilor executate ; mulțu
miri pentru condițiile de pregătire create de guvernul
român ; ginduri ale -muncitorilor sau specialiștilor
noștri... Acestea și atitea altele, toate mărturii ale
solidarității in fapte, ale sprijinului concret al României
pentru asigurarea independenței și dezvoltarea de sine
stătătoare a altor popoare ale lumii.

Sprijin concret în direcția esențială:
INDUSTRIALIZAREA
® Promovînd forme moderne de
cooperare in producție. România
participă la realizarea a peste 130
de obiective economice și sociale in
țările în curs de dezvoltare. O con
tribuție deosebită, in acest sens, o
aduc cele circa 30 de societăți mixte
existente în domeniile industriei,
agriculturii, construcțiilor^ de mașini,
comerțului etc.
O în ultimii cinci ani au fost
date în exploatare mari obiective,
cum ar fi rafinăriile de la Banias
(Siria), Karachi (Pakistan), combi
natele de industrializare a lemnului
de la Ondo (Nigeria), Bangui (Re

publica Centrafricană) șl Salawa
(Sri Lanka), barajul de pe riuJ
K’Sob (Algeria), Fabrica de acid
sulfuric de la Abu Zaabal (Egipt),
portul pescăresc din Tripoli și al
tele.
® Se află în construcție rafină
riile de la Zarqa (Iordania), din
Anatolia Centrală (Turcia). Comple
xul de extragere si preparare a fosfaților din Hamrawein (Egipt).
Complexul de îngrășăminte fosfatice Homs și Fabrica de ciment
Sheik Said (Siria), porturile Nad or
și Ras Kebdana (Maroc), marele
Combinat de industrializare a lem
nului de la Calabar (Nigeria) etc.

„Apreciem modelul
de înalt nivel tehnic"
„Rafinăria de la Karachi,
construită de Industrialexporl
— România, prezintă un înalt
nivel de automatizare... Ea
poate fi apreciată ca un mo
del de înalt nivel tehnic și
calitativ, ilustrind capacitatea
românilor in domeniul con
strucțiilor de rafinării",

Un grandios obiectiv — rod al colaborării româno-siriene ; rafinăria de la
Banias

O

prezență apreciată în țările
în curs de dezvoltare :
SPECIALIȘTII ROMANI

® O formă elocventă a solidarității pe care țara
noastră o manifestă față de țările în curs de dezvol
tare o constituie prezența celor peste 15 000 de spe
cialiști români, în 60 de astfel de state, pentru ă acorda
asistență tehnică. 40 la sută dintre aceștia au pregă
tire superioară și odată cu construirea unor obiective
economice și calificarea personalului autohton în pro
fesii complexe se realizeoză și un important transfer
de tehnici și tehnologie.

M. M. HUSAIN
Director țjeneral al companiei
„National Refinery Limited"

în amfiteatrele din România :
20 000 DE STUDENȚI STRĂINI
• în amfiteatrele insti
tutelor de invătămînt su
perior din București si
din alte centre universi
tare din tara noastră,
alături de studenții ro
mâni.
învață
aproape
20 000 de studenti străini
din peste 130 de țări.
Peste 15 000 dintre ei sint
veniti din țări în curs de
dezvoltare. 40 la sută din
tre aceștia frecventează
institutele politehnice. 35

la sută se pregătesc să
devină medici, iar 25 la
sută urmează cursurile
facultăților de matemati
că. fizică, științe econo
mice. • Cele 12 cursuri
organizate de Academia
„Ștefan Gheorghiu" —
Centrul
international
CEPECA — au fost
frecventate anul trecut
de peste 270 de specia
liști din 44 de țări in
curs de dezvoltare.

Impunătoare ansambluri arhitectonice ridicate de constructorii remâni : sediul parlamentului din Khartum (foto
grafia din stingă) și un modern cartier de locuințe din Tripoli (dreapta)

Romulus CAPEESCU
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