
„liuu de / Mai a devenit an simbol al uriașei energii revoluționare a clasei muncitoare,
al hotăririi sale de a lichida exploatarea și asuprirea omului de către om, de u 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".

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 
NI COLAE CEAUȘESCU

Delegația parlamentului canadian, condusă de președintele Senatului
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ÎNPREZENȚATOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
a celorlalți conducători de partid și de stat, într-o atmosferă 
sărbătorească, de vibrant patriotism, ieri a avut loc

ADUNAREA POPULARĂ
a. ,

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, în ziua de 30 
aprilie, delegația parlamentului cana
dian, condusă de Jean Marchand, 
președintele Senatului, care. Ia in
vitația Marii Adunări Naționale, în
treprinde o vizită in țâra noastră.

Din delegație fac parte Raymond 
Joseph Perrault și Royce Herbert 
Frith, senatori din partea Partidului 
Liberal, Jaques Flynn, senator din 
partea Partidului Progresist Conser
vator, Yvon Pinard, membru al Ca
merei Comunelor din partea Parti
dului Liberal, membru al Guvernu
lui Federal, președintele Consiliului 
Privat, Donald Frank Mazankowski, 
membru al Camerei Comunelor din 
partea Partidului Progresist Conser
vator. Eva Cote, membru al Camerei 
Comunelor din partea Partidului Li
beral. Laverne Lewycky, membru al 
Camerei Comunelor din partea Par
tidului Nou Democrat.

La primire au participat Nicolae 
Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, Emilia Sonea. vi
cepreședinte al M.A.N., Tiberiu Mu- 
reșan, deputat.

A fost de față Peter McLaren Ro
berts, ambasadorul Canadei la Bucu
rești.

Exprimînd întreaga gratitudine 
pentru întrevederea acordată, pre
ședintele Senatului a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu un cald 
salut și cele mai cordiale urări din 
partea primului ministru al Canadei, 
Pierre Eliott Trudeau, și a poporului 
cânadian. Totodată, el a relevat sa

tisfacția sa și a membrilor delegației 
pentru posibilitatea oferită de a vi
zita România și de a examina — cu 
acest prilej — noi căi și posibilități 
de amplificare a colaborării dintre 
România și Canada.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
primului ministru al Canadei salu
tul său cordial și cele mai bune 
urări, iar poporului canadian urări 
de prosperitate și pace.

In cadrul întrevederii au fost evo
cate relațiile prietenești dintre Româ
nia și Canada, subliniindu-se că ele 
s-au extins și îmbogățit continuu în 
ultimii ani. A fost apreciată evoluția 
pozitivă a schimburilor comerciale, a 
cooperării industriale, științifice și 
tehnologice, precum și a colaborării 
pe tărimul folosirii in scopuri pașnice 
a energiei nucleare. Convorbirea a 
reliefat dorința ambelor părți de a 
se conferi dimensiuni tot mai largi 
relațiilor româno-canadiene, de a se 
dezvolta și mai puternic colaborarea 
bilaterală, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific. cultural și în alte 
sfere de activitate, de a se iniția ac
țiuni de cooperare pe terțe piețe. A 
fost relevat rolul însemnat ce revine 
parlamentelor din cele două țări in 
promovarea susținută a colabo-ării 
dintre România și Canada. în întări
rea prieteniei dintre popoarele noas
tre, in folosul și spre binele lor, al 
cauzei generale a păcii, cooperării și 
înțelegerii intre națiuni.

S-au abordat, de asemenea, proble
me actuale ale vieții internaționale, 
apreciindu-se că este necesar să se 
depună eforturi sporite pentru relua

rea și continuarea politicii de destin
dere. colaborare și respect al inde
pendenței naționale, pentru soluțio
narea numai pe cale pașnică, prin 
tratative, a stărilor de incordare și 
conflict, pentru așeza-ea relațiilor 
interstatale pe principiile indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității în drepturi, neamestecului in 
treburile interne, nerecurgerii lă for
ță sau Ia amenințarea cu forța.

Totodată, a fost reliefată importan
ța înfăptuirii unei securități reale și 
a unei cooperări neîngrădite în Eu
ropa. In acest sens, s-a arătat că 
este necesar să se acționeze mai hio- 
tărit pentru încheierea cu succes a 
reuniunii de la Madrid, pentru con
vocarea unei conferințe consacrate 
încrederii și dezarmării.

S-a subliniat necesitatea opririi 
cursei înarmărilor, adoptări], unor 
măsuri concrete de dezangajare mi
litară și dezarmare. împiedicării am
plasării de noi rachete și arme nu
cleare pe continentul european și în 
lume, însemnătatea lichidării subdez
voltării și instaurării unei noi ordini 
economice internaționale.

S-a apreciat, de ambele părți, că 
parlamentele trebuie să-și aducă o 
contribuție sporită la rezolvarea con
structivă a problemelor complexe 
care confruntă omenirea, la asigura
rea păcii și securității mondiale, la 
promova-ea prieteniei și colaborării 
între națiuni, la înfăptuirea idealuri
lor de libertate, independență și pro
gres ale tuturor popoarelor.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului au participat, joi după- 
amiază, la adunarea populară din Capitală consacrată zilei 
de 1 Mai — Ziua solidarității internaționale a celor ce 
muncesc.

Sărbătorim, în acest an, ziua fră
ției muncitorilor de pretutindeni in 
atmosfera de puternică efervescență 
creatoare în care aniversăm 60 de 
ani de la făurirea Partidului Comu
nist Român, eveniment de însemnă

tate istorică în viața clasei noastre 
muncitoare, moment inconfundabil in 
lupta pentru dreptate și libertate so
cială și națională, partidul nostru 
afirmindu-se de-a lungul întregii 
sale existențe drept exponentul fidel 

al intereselor supreme ale poporului 
român, conducătorul încercat al 
operei revoluționare de edificare a 
socialismului in România.

Sub conducerea partidului, strîns 
uniți in jurul secretai ului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
oamenii muncii din patria noastră — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — intimpină această tra
dițională sărbătoare cu succese de 
seamă în realizarea. în condiții de 
înaltă eficiență, a sarcinilor eeono- 
mico-sociale pe 1981, primul an din 
actualul cincinal, al calității și efi
cienței. în înfăptuirea hotăririlor isto
rice ale celui de-al XII-lea Congres 

al partidului, care a jalonat cu clar
viziune calea dezvoltării viitoare a 
României socialiste. Muncind cu 
abnegație și elan revoluționar pentru 
ridicarea țării noastre pe noi trepte 
de progres și civilizație, poporul ro
mân iși aduce, in același timp, con
ți ibuția sa internaționalistă Ia cauza 
întăririi forțelor păcii și progresului, 
la creșterea și afirmarea prestigiului 
socialismului in întreaga lume. De 
ziua internațională a frăției celor ce 
muncesc, poporul român iși manifestă 
hotărîrea de a acționa pentru dez
voltarea cooperării și prieteniei cu
(Continuare în pag. a IlI-a)

Șeful delegației americane la reuniunea de la Madrid
In ziua de 30 aprilie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Max Kampelman, șeful delegației 
americane la reuniunea statelor parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare in Europa de la 
Madrid, care se află in vizită în țara 
noastră.

La primire au luat parte Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
Ion Datcu, ambasador in M.A.E.

A fost de față Rudolph Aggrey, 
ambasadorul Statelor Unite ale Ame
rica la București.

Oaspetele a mulțumit călduros pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
întrevederea acordată, exprimîn- 
du-și profunda satisfacție de a fi 
primit de șeful statului român și de 
a avea un schimb de păreri in pro
bleme bilaterale și internaționale de 
interes comun.

Cu acest prilej a fost relevată evo
luția pozitivă a relațiilor dintre 
România și S.U.A. și s-a manifestat

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi. pe Ahmed 
Mohamed Al-Jamali, ambasadorul 

dorința comună de a extinde și 
aprofunda in continuare bunele ra
porturi româno-americane, pe plan 
politic, economic, tehnico-științific, 
cultural și in alte domenii de activi
tate, in folosul ambelor țări și po
poare. al înțelegerii și colaborării in
tre națiuni.

Au fost examinate, de asemenea, 
aspecte actuale ale vieții internațio
nale. In acest cadru, s-a evidențiat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru îmbunătățirea climatului poli
tic mondial, pentru promovarea poli
ticii de destindere, pace și respect 
al independenței naționale a tuturor 
popoarelor, pentru eliminarea surse
lor de tensiune și conflict existente 
în diferite zone ale globului, pentru 
rezolvarea diferendelor dintre state 
exclusiv pe cale politică, prin trata
tive.

tn timpul convorbirii, o atenție 
deosebită a fost acordată probleme
lor privind securitatea și cooperarea 
in Europa, tn acest sens, s-a apreciat 
importanța încheierii cu succes a

Ambasadorul Sultanatului Oman
Sultanatului Oman, în vizită de ră
mas bun, în legătură cu încheierea 
misiunii acestuia în țara noastră. 

reuniunii de la Madrid, care să dea 
un impuls transpunerii integ-ale în 
fapt a prevederilor documentelor de 
la Helsinki, să deschidă calea adoptă
rii de măsuri consacrate creșterii în
crederii și dezarmării pe continent, să 
ducă la extinderea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice, culturale 
și in alte domenii. S-a arătat că este 
in interesul tuturor națiunilor euro
pene de a se realiza continuitatea 
Conferinței de la Helsinki, de a se 
face totul pentru edificarea unei 
Europe unite.

Totodată a fost reliefată importan
ța înfăptuirii dezarmării. în primul 
rind a dezarmării nucleare, subli- 
niindu-se necesitatea adoptării unor 
măsuri practice de oprire a cursei 
ina"mărilor, de trecere treptată la re
ducerea cheltuielilor militare și alo
carea fondurilor în scopul dezvoltării 
ec< nomico-sociale proprii și al aju
torării țărilor în curs de dezvoltare.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

CLASA MUNCITOARE 

pe puntea de comandă 

a istoriei noastre 

contemporane
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„Ca partea cea mai înaintată 

a clasei muncitoare, partidul 

conduce nu in numele, ci împreună

cu clasa muncitoare, cu întregul 

popor".

NICOLAE CEAUȘESCU

In România sint 7 500 000 de muncitori. 
Adică 70 la sută dintre toți cei ce muncesc 
(„populația ocupată", cum o numesc statis
ticile).

7 500 000 — efectivul clasei muncitoare. In 
1935 erau de 7 ori mai puțini (1000 000).

O simplă creștere numerică? Nicidecum. 
Intre bornele acestei evoluții se cuprinde o 
istorie extraordinară. Procese revoluționare 
profunde s-eu petrecut, intr-o desfășurare 
dirijată, metodic condusă și programată prin- 
tr-o politică menită să schimbe din temelii 
destinul, structura, starea materială, .starea 
morală și starea de spirit a societății roma
nești, s-o înalțe in piscurile libertății, inde
pendenței, prosperității și demnității la care 
de secole ,și secole au năzuit milioanele de 
români. Prin cumulul generațiilor au fost, 
de fapt, miliarde. Sub glia țării albesc 
osemintele atitor generații de înflăcărați 
luptători care și-au jertfit viața pentru înde
plinirea acestor idealuri, cu privirile ațintite 
in viitor.

... . . t „ Pentru ca asemenea supreme idealuri să se
împlinească a trebuit ca m Rominia să se nască o clasă a muncitorilor și, din sinul 
el, un partid care s-o conducă, înarmat cu forța adevărului, a unei ideologii revoluțio
nare, a dreptății istorice și sociale. Clasa muncitoare și partidul ei comunist.

„Partidul nostru — spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la recentul Congres 
cl sindicatelor, congresul clasei muncitoare — a pornit de Ia transformarea clasei 
muncitoare din clasă asuprită, lipsită de mijloace de producție, în clasă conducătoare 
a societății, stapina pe mijloacele de producție, producătoare și beneficiară, împreună 
cu întregul popor, a tot ce se realizează în România, a întregii bogății naționale".

Condusă de partid, clasa muncitoare a luptat pentru a se elibera, a înfăptuit 
revoluția. Eliberindu-se pe sine a eliberat întreaga societate, antrenind-o apoi intr-o 
operă politica și socială fără egal in istorie : construcția socialistă.

„Clasa in atac", i-a spus unul dintre marii poeți ai lumii. Iar noi înțelegem 
prin asta — a ințeles-o și istoria — o ofensivă in numele marilor și autenticelor drep
turi și libertăți ale omului : dreptul la viață demnă pentru toți, dreptul la muncă 
dreptul egal la afirmarea personalității, libertatea unui întreg popor de a-și hotărî singur soarta. ’
„„ „ Sei ani d«.exlstdnță și de neîncetată luptă ai partidului clasei muncitoare
această sublimă semnificație o poartă. Un drum greu dar victorios in care, pe puntea 
ae comandă a istoriei se află muncitorimea, mereu mai puternică, prin număr, spirit 
și voința, și care a dat nume și strălucire societății și timpului nostru.

Cine au fost și cine sint astăzi muncitorii? Reporterul s-a aflat zilele trecute 
Intr-un vechi colectiv muncitoresc bucureștean, la uzina „Timpuri noi" (cea mai veche 
din Capitală), care i-a oferit suficiente repere pentru o călătorie in întregul destin 
al clasei muncitoare din România. u

„Sînfem forța care a înfăptuit 
revoluția"

în marea odisee a mlșcă'ilor muncito
rești, a necontenitelor ei*  eforturi de a se 
organiza și de a se împotrivi astfel, cu 
fermitate și ciștig de cauză, cumplitului 
mecanism al exploatării capitaliste, aici 
la „Lemaître**  s-au scris pag ni drama
tice. Istoria de peste un secol a uzinei 
este, In fapt, istoria unor necurmate în
cleștări între muncitorii asupriți și patro
nii înverșunați în lăcomia lor. Vom găsi, 
in aceste pagini, toate marile momente 
și etape pe care le-a parcurs întreaga 
clasă a muncitorilor din România, de la 
primele forme de organizare a solidarității 
de clasă pină la crearea Partidului Co
munist, pînă la revoluția de eliberare na
țională și socială și pînă la fierbintele 
prezent. Filmul acestei istorii ar fi peste 
măsuri de lung. Nu-1 vom derula aici. 
Doar unele semnificative mărturii...

Omul cu care discut este, prin biografia 
sa, asemenea atît de multora dintre mai 
virstnicii muncitori al țării, o istorie vie. 
Se află in uzină din 1940. Gheorghe Aure
lian, muncitor specialist, 57 de ani :

— Vedeți dumneavoastră, începe el, am 
participat la marile evenimente revolu
ționare cu puterea și dăruirea tinereții 
mele, urmindu-i pe cei mai vîrstnici, dar 
știind de ce. Patru ani in uzină, patru 
ani de viață între muncitorii oropsiți ai 
acestui mare oraș, îmi luminaseră min
tea, de acum separam binele de rău. știam 
că fac parte din cea mai numeroasă, cea 
mai exploatată clasă socială, dar și cea 
mai conștientă de misiunea sa. Știam că 
există un partid al ei, partidul comunist, 
cunoscusem forța sa, știam că el deține 
adevărul și știam că drumul ce ni-1 arăta 
era. pentru noi, singurul drum al elibe
rării, al altei vieți. Țin minte ce a fost în 
sufletul meu atunci cind ne-am văzut, pen
tru prima oară, în stradă, într-o coloană 
nesfîrșită a muncitorilor din tot orașul 
și am simțit cit erau de mulți și de pu
ternici, cit erau de uniți și cu cită forță 
iși spuneau cuvîntul. Era imediat după 
insurecție, știam că mulți dintre ei parti
cipaseră la ea, îi văzusem în detașamen
tele care luptaseră, înarmate, pentru izgo
nirea hitleriștilor din București. Iar acum 
începeau marile lupte politice pentru cu
cerirea puterii, pentru înfăptuirea revo
luției socialiste. In rindurile clasei munci
toare mă simțeam și eu puternic, eram 
mindru de ea și de mine...

In popasurile sale mai vechi și mai noi 
prin uzinele țării, reporterul a avut de 
atitea ori prilejul să asculte asemenea 
mărturii și să cunoască sentimentele ati
tor muncitori cu părul cărunt, care i-au 
vorbit, cu omenească emoție, despre sen
timentul de magnifică forță și de con
știentă participare la schimbarea destine
lor țării și a istoriei. Muncitori de la 
„Vulcan**  care au luptat la barierele ora
șului pentru a respinge intrarea în Bucu
rești a unor unități ale armatei germane 
sau muncitori de la „Semănătoarea**  și 
din atitea alte uzine care se aflau, cu 
steaguri roșii și cu pancarte, clamind nu
mele Partidului Comunist Român și cerînd 
conducerea de către popor și partid a 
țării, pe marile bulevarde și in marile 
piețe...

In acei ani de după război. Oameni 
care vorbesc cu mindria de a se fi aflat 
cu pumnii lor strînși și cu glasul lor, în 
torentul voinței a zeci și sute de mii de 
muncitori, despre sentimentul ce-i stă- 
pinea, al forței și al răspunderii față de 
istorie și față de popor. Am privit din 
nou fotografiile pe care le publicau atunci 
ziarele, de la marile manifestații de 
stradă, întruniri și mitinguri populare. 
Deslușești în ele, unul lingă altul, chipuri 
de muncitori. Iar in totalitatea lor, în nu
mărul și atitudinea lor, răzbat impetuos 
sentimentul și conștiința puterii. în nepu
tința lor, guvernanții reacționari, ■ cum 
mai făcuseră și altă dată în istorie, au 
îndreptat asupra mulțimii muncitorilor 
focul mitralierelor. Doar că de data 
•ceasta nu despre o grevă oarecare, nu 
despre o acțiune muncitorească izolată 
era vorba, ci despre*  revoluția însăși ;

aveau in fața lor zidul puternic al întregii 
Clase muncitoare, care tîrcăse pe puntea de 
comandă a istoriei. Aveau in frunte un 
partid, despre care, referindu-Se la tre
cutul de luptă, tovarășul Nîcolâe 
Ceaușescu spunea : „Am străbătut un 
drum lung, a trebuit să urcăm piscuri 
înalte, mergind pe căi necunoscute, am 
avut de intimpinat multe greutăți... dar 
nu am dat niciodată înapoi, am mers 
neabătut înainte**.

Revoluția pe care a înfăptuit-o clasa 
muncitoare, în frunte cu partidul el co
munist, nu-și spunea cuvîntul doar acolo, 
la marile mitinguri, ci în întreaga bătălie 
politică, socială, economică...

— Nu, patronii nu mai puteau face ce 
voiau ei, își continuă amintirile Gheorghe 
Aurelian. Partidul crease în uzina noas
tră, ca în toată țara, comitete muncito
rești. Cel mai puternic era comitetul de 
întreprindere, cu misiunea de a repre
zenta voința muncitorilor în conducerea 
întreprinderii. Partidul ne spunea „Totul 
pentru front, totul pentru victorie!**.  Si 
chiar dacă patronul se împotrivea și în
cerca să ne pună bețe în roate, noi, prin 
comitetul nostru, îl sileam să acționeze 
pentru interesele mari ale națiunii. Vedeți, 
democrația muncitorească s-a născut chiar 
de atunci, de la început. Ca expresie și 
ca formă de acțiune a revoluției...

Germenii noii orînduiri. ai organizării 
pe baze socialiste a întregii vieți, s-au 
născut încă din prima clipă a revoluției, 
pentru că ei se aflau în chiar esența poli
tică a partidului care a condus revoluția. 
Elementele autoconducerii muncitorești, 
cadrul afirmării voinței populare consti
tuiau însăși forța acțiunilor revoluționare.

— Ați văzut fotografia aceea din Piața 
Palatului, din seara de 30 decembrie 
1947?, mă întreabă inginerul Constantin 
Dumitrescu, pe atunci tinăr muncitor la 
„Lemaitre**.  în hora din marea piață, 
dacă vă uitați bine, o să ne recunoașteți 
și pe noi, pe lemetriști. Am ajuns printre 
primii, pentru că am vrut să întărim, prin 
manifestarea adeziunii și bucuriei noas
tre, actul consfințirii puterii poporului : 
Republica.

Un pas mai era de făcut pentru desăvîr- 
șirea revoluției, pentru a înălța ultima 
coloană de granit la zidirea unei orînduiri 
care să se poată chema a puterii popu
lare și a construirii unui nou tip de so
cietate, societatea socialistă.

Pasul acesta a fost făcut cinci luni și 
jumătate mai tîrziu, la 11 iunie 1948... 
Naționalizarea principalelor mijloace de 
producție.

— Nu mă aflam aici, povestește mai 
departe inginerul. îmi făceam armata, 
dar cind m-am intors, la un an, am găsit 
parcă altă uzină. încă se vorbea cu în
flăcărare despre ziua aceea. Și oamenii 
erau parcă alții, aveau. în uzină, senti
mentul de stăpîni... In fosta locuință din 
mijlocul uzinei, a patronului, se deschisese 
o școală a muncitorilor. învățau să con
ducă... Fiindcă nu era ușor...

Mulți dintre muncitorii mai în virstă 
mi-au vorbit aici, cu o vibrație aparte in 
glas, despre primul director muncitor al 
uzinei. Fusese maistru strungar. El repre
zenta un simbol, simbolul stăoînirii uzinei 
de către muncitori și deci al unei ere 
noi in istoria și în destinul ei. Și al țării. 
Evocările, mărturisirile acelui act istoric, 
prin care o etapă a revoluției se încheia 
printr-o mare victorie, pentru a se începe 
o alta, trăiesc încă în toate uzinele, fabri
cile și atelierele care au devenit atunci 
avere a poporului, mijloace de producție 
în stăpînirea clasei muncitoare. Aici a- 
mintirea unui muncitor-director... La Cîm- 
pia Turzii o fotografie (cunoscuta foto
grafie în care doi muncitori bat la poarta 
uzinei o firmă nouă și înalță deasupra 
ei steagul roșu)... La „23 August**  aminti
rea unei nopți de veghe muncitorească la 
porțile și în acareturile patronale... Pre
tutindeni același sentiment : al unui act 
care a aparținut puterii revoluționare a 
muncitorilor conduși de partid spre îm
plinirea misiunii lor istorice.

„Timpuri noi", timpurile 
victoriei socialismului

Muncitorește, adică în spirit 
revoluționar

Ce s-a intimplat după aceea în uzina 
aceasta? Ce s-a intimplat in toate cele
lalte, in toată societatea. Se păstrează în 
uzină, cu sfințenie, fotografiile primelor 
motoare produse aici. Nu s-a putut păstra 
nici un exemplar din acele motoare pen
tru că reținerea lui în uzină, ca docu
ment, ar fi fost un prea. mare lux. De 
motoarele acelea avea atunci nevoie ca 
de aer și soare noua economie a țării, la 
primii ei pași spre dezvoltare. Ca și pri
mele tractoare de la Brașov, ca și primele 
strunguri de la Arad, ca multe alte prime 
produse ale primelor planuri prin care 
statul socialist, condus de către munci
tori, pornea ofensiva industrializării, au 
fost rodul unui extraordinar entuziasm, 
dar și rodul unui nou tip de relații in 
întreaga viață economică și socială.

Gheorghe Aurelian, ca și inginerul Con
stantin Dumitrescu mi-au vorbit aici, la 
„Timpuri noi“, despre anii in care mer
geau, cu echipe de muncitori, ca să-i 
ajute pe țărani în repararea uneltelor. Li 
se repartizase-ă anumite comune din 
Cimpia Dunării și se aflau acolo duminică 
de duminică. Le reparau uneltele agricole 
dar — spun ei — ajutorul era, de fapt, 
cu mult mai profund și s-a perpetuat, in 
timp... „Eram, de fapt, purtători de cuvint 
ai revoluției**.

Și primele tractoare, și primele motoare, 
și primele grupuri electrogene pentru 
agricultură, ca multe și multe altele, 
n-aveau oare același scop? Anume de a 
consolida și politic, dar și economic, 
alianța dintre clasa muncitoare și țără

Desen de Gheorghe CĂLĂRAȘU

Miinile care făuresc civilizația 
superioară a țării

— Noi. spunea secretarul adjunct al co
mitetului de partid de la „Timpuri noi“, 
tovarășul Vasile Ioniță, producem acum 
aproximativ 50 de tipuri de motoare și 
compresoare. Le veți găsi pretutindeni, in 
toată economia. Mai producem și diverse 
utilaje sau subansamble pentru mari 
combinate in construcție. Tot timpul am 
făcut așa. Veți regăsi munca noastră în 
toată opera de industrializare. 1

Un fapt. Altul :
— Am calificat aici, pentru noi, dar și 

pentru noile unități industriale ale tării, 
mii și mii de tineri muncitori, (ing. Tran
dafir Ilina, șef al biroului organizarea 
producției).

Și un altul :
— Colectivul nostru muncitoresc a cres

cut puternic în acest răstimp, s-a triplat. 
S-a dezvoltat producția. Cei mai mulți 
dintre cei noi sint tineri și, dintre ei, 
majoritatea de la țară... Noi am făcut din 
ei muncitori ; cu statutul social corespun
zător (Mihail Guță, lăcătuș mecanic, se
cretarul comitetului U.T.C.).

Iar reporterul a văzut asta pe întregul 
teritoriu al țării : sute de localități in 
care industria nu existase ori fusese pre
zentă sub chipul unor mici și neînsem
nate făbricuțe au devenit centre indus
triale puternice. Clasa care a înfăptuit 
revoluția, care a cucerit puterea politică 
și a întronat relațiile socialiste de muncă 
și de viață în întreaga societate, mun
cind, in același timp, pentru industria
lizarea țării, s-a dezvoltat pe sine, și-a 
ridicat la putere și numărul și forța de 
creație. Din tot acest proces au rezultat 
transformări materiale profunde, înnoiri 
uimitoare în întreaga societate, în struc

nime, de a contribui cu toate forțele la 
transformarea socialistă a agriculturii și 
de a desăvîrși astfel revoluția prin victo
ria deplină a socialismului la orașe și 
sate. A instaura in întreaga societate re
lațiile de producție socialiste — iată im
perativul sub care timp îndelungat a ac
ționat clasa muncitoare.

— Uzina s-a reprofilat atunci, In peri
oada primelor planuri cincinale — spune 
inginerul-șef de azi, fostul muncitor pe 
atunci. Enache Croitoru. De la reparații 
de locomotive și alte operații mărunte am 
trecut la producția de motoare diesel și 
semidiesel. Care erau cu mult mai com
plexe. Și au fost bune. Unele mai func
ționează și azi... Mai primim cereri de 
piese de schimb pentru ele. De ce am 
făcut asta? Pentru că trebuia să fim pre- 
zenți, cu produse superioare, în marea 
operă de industrializare.

Opera de industrializare! Gîndită, ela
borată sistematic, organizată și strategic 
programată de către partid, ea a fost în
făptuită. printr-un imens efort, de către 
brațe muncitorești. Luptînd pentru izbinda 
relațiilor socialiste în întreaga societate, 
muncitorimea și-a îndeplinit magistral, ca 
s-o numim așa, și sarcina sa de produc
ție : industrializarea socialistă. Priviți edi
ficiile industriale noi. miile de fabrici și 
uzine moderne, marile platforme indus
triale, și chiar dacă n-o veți vedea, iscăli
tura constructorului e gravată in conștiința 
națiunii. El se numește „clasa muncitoare 
din România**.

tura, în nivelul ei de viață, în gîndirea 
ei. înfățișarea țării însăși s-a schimbat. 
Oriunde veți vedea că o localitate s-a 
înălțat — urbanistic, social, cultural — in 
demnitatea unei civilizații superioare (iar 
asta veți vedea peste tot), oriunde a 
apărut un oraș nou, un cartier nou. cu 
toate ale sale (școli, case de cultură, spi
tale și policlinici, magazine moderne, 
parcuri și alei înflorite), căutațî și veți 
găsi, undeva in preajmă, o uzină nouă, 
un combinat, o platformă industrială, cu 
un detașament muncitoresc nou și pu
ternic. Din a cărui forță economică a în
florit viața din jur. Clasă liberă, stăpînă 
pe mijloacele de producție și aflată Ia 
cîrma societății, clasa muncitoare — clasă 
proteică — seamănă in drumul ei viață, 
vigoare socială, civilizație.

Industrializarea — opera ei — adică noi 
resurse economice și noi locuri de mun
că pentru milioane de oameni. 1 000 000 de 
muncitori în 1938. Și de patru ori mai 
mulți in 1985. Pentru ca, după numai alți 
15 ani, cei mai fertili din întreaga istorie 
a României, și această cifră să se dubleze 
aproape (7 500 000). Dacă ar fi doar o 
creștere numerică și tot ar fi impresio
nant. Dar nu e doar atit. înseamnă că 
milioane și milioane de oameni, intrați 
pe orbita muncii industriale, și-au 
schimbat statutul social, au dobîndit o 
profesie, un venit sigur și în creștere, 
căpătînd, în cele- mai multe cazuri, o lo
cuință nouă, modernă, confortabilă (numai 
în ultimul deceniu s-au construit 1 600 000 
de locuințe) și pătrunzind în conul de 
lumină al unei civilizații superioare. Și 
devenind, la rîndul lor, clasă muncitoare, 
generatoare de alte și alte prefaceri.

M-am aflat un timp în preajma unuia 
dintre cei mai virstnici muncitori ai 
uzinei, frezorul Ion Cotigă, de 58 de ani. 
L-am privit mai întîi de departe cum 
lucra la mașina lui dintr-un colț de hală, 
Înconjurată de alte clteva mașini, la care 
lucrau cîțiva băieți și cîteva fete. Chip de 
bătrin înțelept și generos. Din cind în 
cind, cite unul dintre tineri se apropia 
și i se adresa, pesemne, cu o întrebare. 
Era, firește, întrerupt din munca sa. Dar 
nici urmă de iritare. Dimpotrivă, îi pri
mea cu un zîmbet, ii asculta și le vorbea 
cu răbdare, cu gesturi moi... Am fost 
atent și la felul în care îl priveau și-1 
ascultau acei tineri. Era, la ei, nu numai 
respectul datorat părului său argintat. Era 
și filială dragoste în acele priviri și mai 
era, parcă, respectul pentru o anume com
petență, pentru autoritatea unei biografii 
în care se citesc toate semnele freneticei 
epoci pe care a parcurs-o, ale extraordi
narei istorii la făurirea căreia a participat.

Așa și este. Ion Cotigă a venit aici de 
la țară, în 1951, din Gorj (satul Licurici) 
ca să învețe o meserie, simțind că spre 
asta îl cheamă noile timpuri (de asta și-o 
fi ales uzina... „Timpuri noi“ ?).

— Intrasem in partid acolo, la țară, 
încă din 1947. Dar aici am văzut că, in 
uzină, comuniștii își vedeau cu mult mai 
adine rostul. Aici existau tradiții revolu
ționare, comuniști cu experiență. Și multe, 
multe treburi de făcut. Și în producție 
aveam sarcini grele, că eram începători m 
fabricația de motoare. Am intrat in 
iureșul acelei munci și al acelei vieți, am 
invățat repede și bine meseria și nici nu 
știu cînd am devenit alt om, adică unul 
care nu mai gîndea numai pentru sine și 
cei din preajmă, ci judeca totul, ca să 
zic așa, la scară națională, prin optica 
răspunderilor clasei muncitoare pentru 
destinul întregii țări. Am primit diverse 
însărcinări obștești și de partid, le înde
plinesc și astăzi. Mă ocup, de exemplu, 
de tineri ; că trebuie să facem din ei 
muncitori, comuniști, oameni întregi. Ei 
au altă pregătire școlară decît am avut-o 
noi, cei oare a trebuit să buchisim cartea 
după orele de muncă. Pornesc în viață de 
la un alt orizont de cunoaștere. Pentru că, 
în fond, pentru ei am făcut noi tot ce-am 
făcut ; ca să-i vedem pe el așa, sănătoși, 
senini, luminați. Liberi de orice asuprire... 
Și pentru ca atunci cind merg să învețe 
o meserie să nu mai spună „am .intrat 
la stăpin".

L-am privit, l-am ascultat și mi-au ve
nit în minte chipurile a sute și mii de alți 
muncitori din generația lui pe care i-am 
cunoscut în timp. Ca și chipurile altor 
sute și mii de muncitori tineri crescuți 
din seva acelor generații. Și-am avut, cum 
aveți și dumneavoastră, imaginea unei 
impresionante creșteri. Imaginea unei

f

„Propunem, hotărîm, înfăptuim!"
— Intr-un *fel.  spunea Gheorghe Aure

lian, comitetul acela de întreprindere din 
anii ’44, ’45 este un... strămoș, în alte
condiții istorice și sociale, al consiliului 
oamenilor muncii de astăzi...

Bineînțeles. Democrația este cuprinsă in 
însăși esența spiritului revoluționar al 
clasei muncitoare. Ea. însăși s-a organizat 
totdeauna pe principii strict democratice. 
De aici și atît de solida ei unitate, ca și 
marea ei forță. Dar, odată cu clasa care 
a zămislit-o, democrația muncitorească a 
evoluat spre perfecționare și forță de 
cuprindere. A evoluat in etape, ca revo
luția însăși. Cea mai bogată, cea mai 
prodigioasă — etapa pe care o parcurgem 
de la Congresul al IX-lea încoace.

O discuție cu un om de aici, de la 
„Timpuri noi“, ne oferă o cheie spre în
țelegerea a ceea ce se petrece acum...

— Cu ce vă ocupați?
— Eu? Acum? Cu democrația.
Ion Petrescu, muncitor specialist, zîm- 

bește, așteaptă să descopăr singur înțele
sul glumei sale. Mă dau bătut.

— Ca muncitor specialist mă ocup aici, 
în secția de prelucrări mecanice, de ream- 
plasarea tuturor mașinilor potrivit unui 
program de reorganizare tehnologică, pe 
principii ergonomice. Programul acesta, 
greu, ambițios, dar foarte necesar, a fost 
propus, discutat, răsdiscutat, îmbunătățit, 
întors pe toate fețele și în cele din urmă 
aprobat de adunarea generală a munci
torilor din secție, apoi de adunarea gene
rală pe uzină a reprezentanților oameni
lor muncii. înțelegeți ?

— Pînă aici, da.
— Mai departe : eu sint membru în 

consiliul oamenilor , muncii. Și înțeleg 
să-mi indeplinesc mandatul nu doar asis- 
tind la ședințe și spunîndu-mi părerea — 
a mea sau a celor care m-au ales. Ci 
participind cu toate puterile și la înfăp
tuirea a ceea ce a propus și a hotărît 
obștea noastră muncitorească. înțelegeți ?

— înțeleg că toți fac același lucru...
— Toți sau aproape toți. E loc de mai 

bine. Altfel n-am mai vorbi despre nevoia 

La poarta uzinei „Timpuri noi", cu două săptămini in urmă a fost așezat 
un panou scris colorat de către o mină pricepută. El anunța Că săptămina de 
lucru 20—25 aprilie era, pentru tot colectivul muncitoresc al uzinei, o săp- 
tămină de producție-record închinată zilei de t Mai și celei de-a 60-a ani
versări a Partidului Comunist Român. Ceea ce însemna că in halele noi sau 
înnoite ale celei mai virstnice uzine din București, in săptămina aceea oame
nii voiau să intreacă măsura cotidiană a capacității lor.

In semn de omagiu. Partidului și Muncii. Mergeți in orice uzină din Româ
nia și veți găsi expresii asemănătoare — printr-o muncă excepțională — ale 
aceluiași omagiu.

Clasa care, ureînd la comanda istoriei noastre contemporane, a ridicat 
întreaga țară pe înălțimea de la care să-și poată privi cu demnitate 
și deplină încredere viitorul își omagiază partidul, care i-a dat știința și forța 
de a birui, trasindu-i drumul în istorie și încredințindu-i destinul, de liber
tate, independență și prosperitate al poporului român.

Mihai CARANFIL

clase muncitoare urmind, în procesul dez
voltării generale (pe care a determinat-o 
ca forță motoare a istoriei), o impetuoasă 
evoluție „pentru sine**.  Spunea și bătrinul: 
„am devenit alt om“. El și întreaga lui 
clasă, cu toți cel care au venit, mai ttrziu 
și din alte medii, in uriașa ei coloană. 
S-a transformat pe sine pînă Ia imaginea 
unui alt tip de muncitor decît a aceluia 
pe care-I găsim în mai vechile noastre 
amintiri. Muncitorul acestor ani ni se în
fățișează sub chipul unui tinăr dezinvolt, 
vehiculind și descifrînd cu ușurință ter
menii complicați ai unor profesii care 
cer pregătire și univers tehnic superior, 
cu o gîndire economică vie și eficientă și 
al cărui randament în muncă este înzecit 
pentru că vine nu de la cantitatea, ci de 
la calitatea efortului. Iată și o statistică 
profund revelatoare : în ultimii 15 ani, 
creșterile cele mai însemnate ale perso
nalului muncitor (de 4 pină la de 15 ori) 
s-au înregistrat in meseriile „de virf“ ale 
industriei : electronist, operator chimist, 
strungar, rabotor ș.a.

Faptul acesta ne vorbește mai întii 
despre o anume evoluție a industriei în
săși. Apoi despre mutațiile din structura 
clasei muncitoare,

...In ultimii 15 ani. Sint exact anii în 
care spectaculoase salturi calitative s-au 
produs in întreaga activitate politică, eco
nomică, socială, lucrare a unei ere noi in 
construcția socialistă, fundamentată de 
Congresul al IX-Iea al partidului, și al 
cărei arhitect și strateg este tot un mun
citor, cel mai vrednic fiu al clasei sale, 
secretarul general al partidului, tovarășul. 
Nicolae Ceaușescu.

— Avem un program ambițios pentru 
acest cincinal al calității și eficienței. 
N-am fi putut năzui și realiza toate aces
tea dacă riu s-ar fi petrecut, mai ales de 
un deceniu și jumătate încoace, o trans
formare calitativă in gindirea noastră, în 
felul în care ne privim răspunderile, în 
felul nostru de a fi.

Un proces logic : muncitorii au luptat și 
au înfăptuit revoluția. Revoluția a operat 
în structura și în conștiința lor transfor
mări care le-au creat o nouă fizionomie 
socială și morală. Trăsătura de bază a 
acestei fizionomii este principiul, devenit 
mod de a fi, al echității. In fond, un prin
cipiu vechi și sfînt al muncitorimii, trans
format azi din deziderat în lege a exis
tenței la scară națională, guvernînd în
treaga noastră viață : „Nici muncă fără 
piine, nici piine fără muncă**.

Revoluționară in istorie, revoluționară 
in relațiile sociale, revoluționară în sis
temul de conducere a societății, revolu
ționară în tehnică, în' gindirea socială, 
clasa muncitoare este marele motor al re
voluției.

de a face mai adine înțelese rosturile 
autoconducerii muncitorești. Oricum, cei 
mai mulți au ințeles-o. De aceea se și 
muncește mai bine.

Nu pot să nu pun această discuție în 
legătură cu ceea ce am văzut și știm cu 
toții că se petrece, nou și cu din ce in 
ce mai sporită putere, în toate colecti
vele muncitorești. Autoconducerea, auto- 
gestiunea muncitorească au parcurs repede 
drumul de la prima expunere, de către 
secretarul general al partidului, a con
ceptului, la formele concrete de organi
zare și aplicare.

E un proces profund, de o foarte amplă 
perspectivă și departe de a se fi încheiat, 
în cuvîntarea la recentul Congres al sin
dicatelor, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
spunea : „Trebuie să facem totul ca adu- | 
nările generale ale oamenilor muncii, 
consiliile de conducere să asigure dezba
terea largă a sarcinilor ce revin fiecărui 
colectiv, să stimuleze puternic inițiativa 
creatoare a maselor in înfăptuirea planu
lui de dezvoltare economico-socială, să 
antreneze oamenii muncii in stabilirea ce
lor mai eficiente măsuri pentru realizarea 
unei calități noi în toate domeniile de ac- 
tivitate**.

Democrația muncitorească, manifestată 
în viața de zi cu zi a uzinelor, fabricilor, 
șantierelor, in adunările generale, in con
siliile oamenilor muncii, dar și în dia
logul zilnic de lucru dintre muncitori și 
conducerea administrativă, dintre organi
zațiile partidului și masa muncitorilor, in 
adunări sindicale și de producție, este o 
realitate indiscutabilă, cu un conținut re
voluționar, de maximă însemnătate pen
tru progresul general. Procesul perfecțio
nării acestei democrații joacă un rol de 
avangardă pentru perfecționarea întregu
lui sistem al democrației socialiste. Și in 
această privință, clasa muncitoare este 
marele laborator în care se nasc și se mo
delează înaltele virtuți ale societății so
cialiste. Democrația socialistă este și ea 
o emanație a conștiinței, a exemplarității 
trăsăturilor moral-politict ci» clasei crea
torilor de bunuri materiale.
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ADUNAREA POPULARĂ CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
CORNEL ONESCU

membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C C. al P. C. R, 
președintele Consiliului Central al

Mult iubite ți stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Dragi tovarăși ți tovarășe,
Sărbătorim astăzi, cu sentimente 

de profundă bucurie și satisfacție, 
ziua de 1 Mai, ziua muncii libere, 
sărbătoare tradițională a clasei noas
tre muncitoare, a întregului popor, 
simbol al unității și frăției oameni
lor muncii, al hotăririi lor revoluțio
nare de a ridica tot mai sus edifi
ciul socialismului și comunismului 
in România. Cinstim, totodată, 1 Mai 
ca zi a solidarității internaționale ă 
muncitorilor de pretutindeni, a tu
turor forțelor progresiste și demo
cratice in lupta pentru libertate so
cială și națională, pentru indepen
dență și suveranitate, pentru pro
gres, pace și colaborare intre po
poare !

La marea sărbătoare a celor ce 
muncesc, clasa muncitoare, întregul 
nostru popor se prezintă intr-o uni
tate trainică in jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, înfăptuind cu dă
ruire și elan patriotic hotărîrile Con
gresului al XII-lea, grandiosul Pro
gram de făurire a societății socialis
te multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

Clasa muncitoare din România, in 
strinsă alianță cu țărănimea și inte
lectualitatea. lichidind exploatarea și 
asuprirea, desființind clasele exploa
tatoare, a devenit o clasă cu totul 
nouă, de proprietari deplini ai mij
loacelor de producție, de producători 
și beneficiari a tot ceea ce se reali
zează in societatea noastră.

Sub conducerea partidului, clasa 
noastră muncitoare își îndeplinește 
in prezent cu înaltă răspundere rolul 
de clasă conducătoare a societății, 
de catalizatoare a energiilor națiunii 
în lupta pentru edificarea noii orin- 
duiri, aduce o contribuție hotărîtoare 
la dezvoltarea economică și socială a 
țării, la ridicarea bunăstării mate
riale și spirituale a intregului popor, 
la asigurarea independenței și suve
ranității României.

Sărbătorirea din acest an a zilei de 
1 Mai are loc în preajma gloriosului 
jubileu al Partidului Comunist Ro
mân — aniversarea a 60 de ani de 
Ia făurirea sa. Viața a demonstrat cu 
putere justețea politicii partidului, 
care aplică creator adevărurile și le
gitățile generale ale socialismului 
științific, concepția revoluționară 
materialist-dialectică și istorică la 
condițiile concrete din România. 
Partidul comunist, a cărui forță re
zidă in legătura trainică, indestructi
bilă, cu clasa muncitoare, cu masele 
largi populare, iși îndeplinește cu 
cinste rolul său istoric de forță poli
tică conducătoare a societății, unind 
și orientind eforturile constructive ale 
intregului popor in opera de făurire 
a socialismului și comunismului în 
România.

Mărețele realizări în construcția so
cialistă a țării, obținute cu deosebire 
în anii care au trecut de Ia Congre
sul al IX-lea al partidului, sint ne
mijlocit legate de prodigioasa activi
tate și personalitatea conducătorului 
partidului și statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze puter
nice. urale, se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“). înnoitor și dinamiza
tor al gindirii social-politice și 
practicii revoluționare, secretarul 
general al partidului a îmbogățit te
zaurul socialismului științific cu noi 
teze și idei, de profundă originalitate, 
imprimînd un spirit revoluționar 
întregii activități economice și so
ciale, asigurind adîncirea democra
ției socialiste in viața țării, promo
varea fermă a principiilor umanismu
lui socialist, ale eticii și echității so
cialiste, stimularea eforturilor crea
toare ale națiunii noastre socialiste.

Poporul român are tot dreptul să 
privească cu profundă satisfacție ma
rile realizări obținute prin munca 
eroică, plină de abnegație a clasei 
muncitoare. țărănimii, intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate.

România socialistă prezintă astăzi 
tabloul unei țări cu o economie 
dinamică, cu o viață socială tot mai 
înfloritoare.

în ultimii zece ani, producția 
industrială a crescut de 2,9 ori, va
loarea producției agricole de circa 
1,6 ori, iar volumul comerțului ex

terior de 5 ori. Numărul persona
lului muncitor a sporit in această 
perioadă cu 2 milioane de oameni. 
S-au dezvoltat puternic știința, în- 
vățămintul și cultura.

Bunăstarea materială și spirituală, 
calitatea vieții oamenilor muncii 
de la orașe și sate au cunoscut in 
acești ani o continuă creștere. în 
cincinalul 1976—1930 "s-a realizat cea 
mai puternică sporire a veniturilor 
bănești ale populației din întreaga 
perioadă a construcției socialiste. 
Retribuția medie nominală a cres
cut de la 1595 Iei lunar, in 1975. ia 
2 238 lei in 1980. iar retribuția reală 
s-a mărit, pe întregul cincinal, cu 
circa 29 la sută, față de 18—20 la 
sută cit se prevăzuse inițial. Au 
fost majorate substanțial pensiile 
și alocațiile pentru copii, au sporit 
cheltuielile social-culturale de la 
bugetul statului, au fost construite 
in ultimii 10 ani aproape un milion 
șase sute de mii de locuințe. Au 
fost promovate importante măsuri 
pentru ocrotirea sănătății, s-a lăr
git baza materială a activității de 
turism, odihnă și tratament balnear.

Toate acestea pun cu putere in 
lumină adevărul că oamenii muncii 
beneficiază nemijlocit de înfăptui
rile societății noastre socialiste, că 
bunăstarea și fericirea lor consti
tuie țelul suprem al politicii parti
dului și statului, esența însăși a 
societății socialiste multilateral dez
voltate pe care o edificăm. (Vii 
aplauze).

Cu sentimente de deplină apro
bare au întimpinat oamenii muncii, 
la recentul Congres al sindicatelor, 
aprecierea secretarului general al 
partidului (citez) : „Putem afirma 
pe drept cuvînt că cei ce muncesc 
sint adevărații stăpini ai bogăției 
naționale, stăpini ai propriului lor 
destin, liber și demn. Aceasta a 
devenit posibil pentru că în socie
tatea noastră a fost lichidată deplin 
și definitiv exploatarea,- că pro
prietatea socialistă și relațiile socia
liste de producție asigură o justă și 
echitabilă repartiție a venitului 
național, in conformitate cu princi
piile socialismului, cu aportul fie
căruia la dezvoltarea generală a 
țării și în deplină concordanță cu 
normele și cerințele eticii și echi
tății socialiste".

Ne aflăm, tovarăși. Ia începutul 
noului cincinal 1981—1985, cînd for
țele întregii națiuni sint angajate 
plenar în marea întrecere socialistă 
pentru realizarea hotăririlor Con
gresului al XII-lea al partidului, 
asigurind continuarea, pe o treaptă 
superioară, a îndeplinirii programu
lui partidului, creșterea in ritm 
susținut a economiei naționale, a 
gradului de civilizație, întărirea și 
mai puternică a orinduirii noastre 
socialiste, a suveranității și inde
pendenței României.

înfăptuirea marilor obiective de
finite de congres impune, așa cum 
sublinia secretarul general al parti
dului, o nouă calitate în întreaga 
activitate economico-socială, pe baza 
afirmării puternice, în toate dome
niile, a cuceririlor revoluției teh- 
nico-științifice, valorificarea la un 
nivel superior a resurselor mate
riale și umane ale țării, obținerea 
unei înalte eficiențe economice, 
întărirea autogestiunii și autocon- 
ducerii muncitorești.

Luminoasele perspective de dezvol
tare a patriei noastre, de creștere a 
bunăstării în noul cincinal însufle
țesc conștiințele și mobilizează for
țele clasei noastre muncitoare, ale 
țărănimii și intelectualității, ale tu
turor celor ce muncesc în realizarea 
cii succes a planului unic de dezvol
tare economico-socială.

Subliniem cu satisfacție că în pri
mul trimestru al anului 1981, dezvol- 
tînd larg întrecerea socialistă in 
întimpinarea zilei de 1 Mai și a glo
riosului jubileu al Partidului Comu
nist Român, oamenii muncii din in
dustrie, construcții, agricultură, din 
celelalte domenii au obținut succese 
de seamă in muncă. Au fost livrate 
peste plan importante cantități de 
produse industriale, între care peste 
21 000 tone oțel, 24 000 tone laminate, 
230 mii tone motorină, 120 mii tone 
ciment, peste 5 700 tone de utilaje 
tehnologice, un milion și jumătate 
metri pătrați de țesături de lină, 370 
mii bucăți tricotaje, 1 800 tone pre
parate din carne ; 2100 tone uleiuri

U. G. S. R.
comestibile, 1 400 tone produse zaha
roase și altele. Au fost date in folo
sință noi apartamente și obiective 
social-culturaîe ; lucrătorii ogoarelor 
acționează intens pentru încheierea 
lucrărilor agricole de primăvară, 
pentru sporirea producției vegetale și 
animale.

Comitetul Central al partidului, 
secretarul sau general, tovarășul 
Nicolae' Ceaușescu, Consiliul de Stat 
și guvernul țării dau o înaltă apre
ciere. muncii depuse și rezultatelor 
obținute în înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XII-lea, a planului de 
dezvoltare economico-socială a pa
triei și adresează clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, tuturor 

' oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, intregului nostru popor 
cele mai calde felicitări, împreună cu 
cele mai alese urări de noi și strălu
cite realizări în slujba propășirii 
României socialiste ! (Aplauze în
delungi, urale).

Tovarăși,
Acționind cu toată răspunderea, în 

spiritul indicațiilor conducerii parti
dului privind așezarea întregii ac
tivități a întreprinderilor și institu
țiilor pe principiile autogestiunii 
economice și financiare, în centrul 
preocupărilor tuturor colectivelor 
trebuie să se afle în continuare rea
lizarea integrală a producției fizice 
și nete planificate, a producției- 
marfă vindute și Încasate, creșterea 
venitului național.

Obținerea unei înalte productivi
tăți, ridicarea eficienței și realizarea 
unei calități superioare in activita
tea economică impun preocupări 
stăruitoare, inițiativă și spirit gos
podăresc, pentru reducerea consumu
rilor de materii prime, materiale, 
energie și combustibili, folosirea ju
dicioasă a mașinilor și instalațiilor, a 
timpului de lucru, introducerea largă 
a progresului tehnic, intrarea in 
funcțiune la termenele stabilite a tu
turor obiectivelor de investiții, rea
lizarea exemplară a sarcinilor de ex
port. Eforturi sporite se cer in aceste 
zile din partea oamenilor muncii din 
agricultură pentru încheierea, grab
nică a tuturor lucrărilor de primă
vară, întreținerea culturilor, crește
rea efectivelor de animale și a pro
ducțiilor, asigurîndu-se astfel buna 
aprovizionare a populației cu produ
se agroalimentare și a industriei cu 
materii prime.

La sărbătoarea zilei de 1 Mai, po
porul nostru, strins unit sub condu
cerea Partidului Comunist Român, a 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, își afirmă hotări- 
rea fermă de a face totul pentru în

făptuirea mai departe a programului 
partidului, pentru dezvoltarea conti
nuă a industriei și agriculturii, a în
tregii economii naționale — temelia 
sigură a creșterii nivelului de trai 
material și cultural al tuturor oame
nilor muncii, a Întăririi suveranită
ții și independenței României ! 
(Aplauze puternice, se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Stimați tovarăși,
Măreața operă de edificare a orîn- 

duirii noi, socialiste în România con
stituie o contribuție internaționalistă 
de seamă la creșterea influenței so
cialismului in lume, la întărirea for
țelor păcii și progresului. In același 
timp, clasa noastră muncitoare, in 
frunte cu Partidul Comunist Român, 
manifestă o permanentă preocupare 
și acționează neabătut pentru întă
rirea unității de acțiune a clasei 
muncitoare pe plan internațional, a 
mișcării comuniste și muncitorești, 
in lupta împotriva politicii imperia
liste de dominație și dictat, a colo
nialismului, neocolonialismului și 
rasismului, pentru promovarea unei 
politici de Colaborare și prietenie in
tre toate națiunile, de pace și secu
ritate în întreaga lume.

La temelia activității sale interna
ționale, România situează principiile 
deplinei egalități în drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, res
pectării dreptului fiecărui popor de 
a fi stăpin pe destinele sale, de a se 
dezvolta liber și independent.

Subliniem și cu acest prilej sărbă
toresc, cu îndreptățită mindrie și re
cunoștință, rolul hotărîtor al tova
rășului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, in 
elaborarea și înfăptuirea politicii ex
terne a României socialiste. (Aplauze 
îndelungate, se scandează „Ceaușescu 
— pace !“). Concepțiile și acțiu
nile de amplă rezonanță inter
națională v ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,) apelurile, inițiativele și 
demersurile sale, pătrunse de înaltă 
răspundere pentru destinele socia
lismului și păcii în lume, au adus 
României prețuirea și respectul po
poarelor lumii, au inălțat continuu 
prestigiul și autoritatea conducăto
rului partidului și statului nostru.

Cu deosebită pătrundere și capaci
tate de analiză a proceselor lumii 
contemporane, cu profundă încredere 
în forța unită a clasei muncitoare, a 
organizațiilor democratice, progresis
te, a popoarelor, caracteriza recent 
tovarășul Nicolae Ceaușescu situația 
internațională (citez) : „In lume au 
loc mari prefaceri revoluționare, so
ciale și naționale. Se afirmă tot mai 
puternic voința popoarelor de a pune 
capăt cu desăvirșire politicii impe
rialiste și colonialiste de asuprire și 
dominație, de a fi stăpîne pe desti
nele lor, pe bogățiile naționale, de 
a-și asigura dezvoltarea liberă, așa 
cum o doresc, fără nici un amestec 
din afară. în același timp, asistăm 
la o serie de acțiuni imperialiste, în 
vederea consolidării sau reîmpărțirii 
zonelor de influență, la ascuțirea con

tradicțiilor pe plan mondial între di
ferite state și grupări de state, la 
apariția de noi conflicte și stări de 
încordare, care au determinat o agra
vare a situației internaționale, creînd 
noi și serioase pericole pentru secu
ritatea și independența popoarelor, 
pentru pacea întregii lumi".

Avind' in vedere caracterul complex 
și contradictoriu al evoluției lumii 
contemporane, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu sublinia cerința stringentă 
a unirii și conlucrării tot mai strinse 
a forțelor sociale și politice înaintate, 
a popoarelor, pentru oprirea agravă
rii situației internaționale, pentru 
promovarea unei politici de destin
dere și colaborare, de libertate și in
dependență, de egalitate și pace între 
popoare. (Aplauze puternice).

în spiritul acestei orientări, parti
dul și statul nostru militează pentru 
o largă colaborare internațională, 
pentru eliminarea politicii de forță, 
dominație și dictat, pentru soluționa
rea pe cale pașnică, prin tratative, a 
stărilor conflictuale și diferendelor 
dintre state, pentru întărirea păcii și 
securității în lume.

Pornind de la comunitatea de in
terese și orînduire socială, de la țe
lul fundamental comun, în activita
tea sa internațională, România acor
dă o atenție deosebită prieteniei și 
colaborării cu toate țările socialiste, 
întăririi solidarității lor — condiție 
primordială pentru creșterea presti
giului și influenței țărilor socialiste, 
a socialismului în întreaga lume.

De ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc adresăm clasei 
muncitoare, oamenilor muncii, po
poarelor tuturor țărilor socialiste un 
călduros salut prietenesc și urarea 
de noi succese în edificarea noii orîn- 
duiri sociale, in lupta pentru trium
ful cauzei socialismului, independen
ței și păcii în lume ! (Vii aplauze).

Țara noastră își extinde continuu 
relațiile de solidaritate și colaborare 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, întărește solidarita
tea cu popoarele din Africa, Asia, 
America Latină în lupta împotriva 
imperialismului, pentru progres și 
independență națională.

în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, extindem relațiile cu țările 
capitaliste dezvoltate, cu toate state
le, fără deosebire de orînduire socia
lă, aceasta servind deopotrivă intere
selor reciproce, creării unui climat 
de destindere și înțelegere.

Trăind în Europa, România acordă 
o atenție deosebită edificării securi
tății și cooperării pe continent. In 
cadrul reuniunii de la Madrid, țara 
noastră a manifestat și va manifesta 
o permanentă inițiativă, prezentînd 
propuneri constructive menite să dea 
un nou impuls transpunerii în viață 
a Actului final de la Helsinki.

România consideră că trebuie făcut 
totul pentru întărirea cooperării și 
securității pe continent, pronunțin- 
du-se in acest scop pentru dezanga
jare militară și dezarmare, convoca
rea unei conferințe europene pentru 
încredere și dezarmare, stabilirea 
unor măsuri concrete menite să ducă 
la oprirea amplasării și dezvoltării 
de noi rachete în Europa și trecerea 

la tratative în vederea eliminării lor 
complete, promovarea mai activă a 
cooperării economice și tehnico-știin- 
țifice, a schimburilor de valori ma
teriale și culturale.

Un obiectiv central al activității 
internaționale a partidului și statului 
nostru pentru realizarea căruia clasa 
muncitoare, întregul popor militează 
neabătut îl constituie încetarea cursei 
înarmărilor, realizarea dezarmării, și 
în primul rind a dezarmării nucleare.

în această zi de sărbătoare a mun
cii, adresăm clasei muncitoare de 
pretutindeni, tuturor popoarelor ape
lul de a acționa cu energie pentru 
a se pune capăt cursei înarmărilor, 
imensei irosiri de resurse materiale, 
financiare și umane în scopuri mili
tare, pentru trecerea la reducerea 
cheltuielilor militare și alocarea aces
tor fonduri în scopul dezvoltării eco- 
nomico-sociale, progresului și pros
perității popoarelor.

Ne exprimăm speranța că toate 
statele, oamenii muncii, organizațiile 
sindicale vor înțelege această nece
sitate și vor acționa pentru promo
varea unei politici de contacte și 
tratative care să permită găsirea 
căilor spre destindere și dezarmare, 
spre întărirea colaborării și păcii 
internaționale !

în spiritul concepțiilor partidului 
nostru, clasa muncitoare din Româ
nia este convinsă că lichidarea sub
dezvoltării și edificarea unei noi or
dini economice mondiale este soluția 
ce corespunde intereselor fundamen
tale de progres ale tuturor națiunilor 
și că ea trebuie să fie rodul efortu
rilor comune ale tuturor statelor, in
diferent de mărime și nivel de dez
voltare, de sistem economic și social.

România consideră că trebuie fă
cut totul pentru asigurarea unei dez
voltări neîngrădite și pe baze noi a 
cooperării între națiuni, pentru așe
zarea relațiilor economice internațio
nale pe principiul echității și egali
tății.

Ținînd seama de rolul hotărîtor pe 
care îl au popoarele, și în primul 
rind clasa muncitoare, în dezvoltarea 
progresistă a societății, în lupta îm
potriva forțelor reacționare, neofas
ciste, pentru democrație, pace și co
laborare internațională, este mai ne
cesar ca oricînd să se facă totul 
pentru intărirea solidarității și uni
tății clasei muncitoare din toate ță
rile, forța cea mai puternică a lumii 
contemporane, în stare să unească în 
jurul său celelalte clase și categorii 
sociale, toate forțele progresiste în 
lupta împotriva imperialismului, 
pentru promovarea unei politici noi, 
de egalitate și respect între națiuni. 
(Vii aplauze).

Cu prilejul zilei de 1 Mai, clasa

ATMOSFERĂ SĂRBĂTOREASCĂ, 

DE VIBRANT PATRIOTISM
(Urmare din pag. I)
toate țările socialiste, pentru extin
derea colaborării cu țările in curs de 
dezvoltare, nealiniate, cu celelalte 
state, fără deosebire de orînduire so
cială, pentru unitatea și solidaritatea 
cu partidele comuniste și muncito
rești, cu toate celelalte partide ale 
clasei muncitoare, cu mișcările de 
eliberare, cu forțele democratice, 
progresiste și antiimperialiste din 
întreaga lume în lupta pentru înfăp
tuirea idealurilor de pace, colaborare, 
dezarmare, progres și bunăstare ale 
tuturor popoarelor.

Adunarea populară consacrată Zilei 
internaționale a muncii a avut loc la 
Palatul sporturilor și culturii, împo
dobit sărbătorește. Deasupra tribunei 
oficiale se afla portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, flancat de dra
pelele partidului și statului, sub care 
era înscrisă urarea „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“ Pe laturile sălii se aflau 
înscrise urările: „Trăiască patria 
noastră liberă și independentă, Repu
blica Socialistă România !“, „Stima 
noastră și mîndria, Ceaușescu — 
România!", „Trăiască unitatea de 
nezdruncinat a întregului nostru 
popor in cadrul F.D.U.S.!“, „Trăias
că solidaritatea și colaborarea între 
partidele comuniste și muncitorești, 
între toate țările socialiste, între 
forțele revoluționare, progresiste, de
mocratice și antiimperialiste!", „Tră
iască lupta unită a popoarelor pen
tru pace și colaborare, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună!", 
„Trăiască comunismul, viitorul lumi
nos al omenirii!".

Deasupra scenei, ocupată de 
grupuri alegorice, reprezentînd toate 
categoriile de oameni ai muncii din 
patria noastră, se află urarea 

muncitoare din România adresează 
un fierbinte mesaj de prietenie și 
solidaritate clasei muncitoare și oa
menilor muncii din întreaga lume, o 
vibrantă chemare la lupta comună, 
unită, pentru triumful idealurilor no
bile ale păcii, libertății, democrației 
și progresului ! (Vii aplauze).

La această mare sărbătoare a oa
menilor muncii, adresăm, de aseme- , 
nea, un cald salut revoluționar parti- 
delor comuniste și muncitorești din 
întreaga lume, partidelor socialiste și 
social-democrate, mișcărilor de elibe
rare națională, tuturor forțelor de
mocratice și antiimperialiste, odată 
cu urarea de noi succese în lupta 
pentru apărarea și promovarea inte
reselor oamenilor muncii din patria • 
lor, pentru progres social, indepen
dență și pace ! (Viî aplauze).

Dorim să asigurăm încă o dată 
clasa muncitoare și oamenii muncii 
de pretutindeni, popoarele lumii că 
România, partidul comunist și po
porul nostru vor milita și în viitor 
neabătut pentru o politică de pace, 
destindere și largă cooperare inter- i 
națională, de dezvoltare liberă și 
independentă a ■ tuturor popoarelor. 1 
(Aplauze puternice).

..1 *’•. ls . ® 5'»Aoxr *.'rn  1
Stimați tovarăși,
Cu prilejul zilei de 1 Mai, în aju

nul glorioasei aniversări a partidului, 
să ne angajăm solemn de a nu pre
cupeți nici un efort, a munci cu în
suflețire și dăruire revoluționară 
pentru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, pentru realizarea exemplară a 
planului de dezvoltare economică și 
socială, asigurind în continuare dez
voltarea viguroasă, progresul și pros
peritatea scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România. (A- 
plauze puternice).

Trăiască 1 Mai, marea sărbătoare 
a clasei muncitoare, a tuturor oa
menilor muncii ! (Aplauze puternice, 
urale).

Trăiască gloriosul Partid Comunist 
Român, în frunte cu secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu ! 
(Puternice și îndelungi aplauze, urale, 
se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

Trăiască unitatea întregului nostru 
popor în cadrul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste 1 (Aplauze 
puternice, urale).

Trăiască solidaritatea țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și mun
citorești, a tuturor forțelor mondiale 
care luptă pentru pace și progres 1 
(Aplauze puternice, urale).

Trăiască pacea și prietenia între 
toate popoarele lumii 1 (Aplauze 
puternice, urale, se scandează 
„Ceaușescu — pace !“).

„Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor de pretutin
deni!".

în sală domnește o atmosferă săr
bătorească, plină de entuziasm și 
optimism, specifică întiiului de Mai. 
Aceeași atmosferă o regăsim și in 
marele parc al Palatului sporturilor 
și culturii, unde mii de bucureșteni 
s-au adunat pentru a intimpina pe 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Sosirea coloanei oficiale este 
salutată cu vii aclamații și aplauze. 
Cei prezenți flutură stegulețe ale 
partidului și statului, ovaționează în
delung pentru partid și secretarul 
său general.

Pe esplanada din fața sălii, grupuri 
de șoimi ai patriei, pionieri, tineri și 
tinere oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori, ii imbrățișează cu 
dragoste și bucurie, le urează multă 
sănătate și putere de muncă. Se 
scandează cu însuflețire „Ceaușescu 
— P.C.R.!", „Ceaușescu și poporul!". 
Coruri reunite intonează cîntecul 
„Partidul — Ceaușescu — România".

La intrarea în sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului sint 
salutați cu ap'a tze puternice, cu urale 
prelungite. Cei prezenți scandează 
îndelung numele partidului și secre
tarului său general, nume cu valoare 
de simbol în conștiința națiunii noas
tre socialiste, dind expresie senti
mentelor de dragoste și prețuire ale 
întregului nostru popor față de con
ducătorul stimat și iubit al partidu
lui și statului nostru.
(Continuare in pag. a IV-a)
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Partidului, în pragul glorioasei aniversări, 
emoționant omagiu în cîntece și versuri înaripate

SPECTACOLUL FESTIV DE LA PALATUL 
SPORTURILOR Șl CULTURII DEDICAT ZILEI DE 1 MAI

Potrivit tradiției, după încheierea 
adunării consacrate sărbătoririi zil^i 
de 1 Mai, Ia Palatul sporturilor șl 
culturii a avut loc un spectacol fes
tiv, cu concursul unor artiști de 
frunte ai teatrelor bucureștene, al 
unor reputate formații muzicale pro
fesioniste și de amatori și cu parti
ciparea a sute de interpreți din în
treprinderi, instituții și facultăți.

Prin tablouri alegorice realizate de 
muncitori, țărani și intelectuali, mi
litari, uteciști, pionieri și șoimi ai 
patriei, intruchipînd larga participare 
a poporului nostru la acest moment 
sărbătoresc, prin inspirate scene co
regrafice sugerînd munca liberă și 
demnă, prin cîntece și versuri înari
pate, prin întreaga desfășurare de 
energii și talente care s-au condensat 
pe scenă, Spectacolul a constituit un 
fierbinte omagiu adus zilei de 1 Mai. 
în același timp, el a reprezentat un 
imn închinat Partidului Comu
nist Român, care Iși aniversează 60 
de ani de glorioasă existență, secre
tarului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit, urmat . 
cu nestrămutată credință de întreaga * 
noastră națiune. Trompeți anunță 
prin sunete prelungi și cristaline 
începutul spectacolului. în timp ce 
mari coruri reunite interpretează cu
noscutul „Marș de 1 Mai“ de Ci- 
prian Porumbescu, în sală se aud 
versuri dedicate zilei de 1 Mai :

E Unu Mai in noua primăvară / In 
cincinal deschis și nou deceniu / Cind 
demni și sub o cirmă exemplară / 
Scrutăm urcușul culmii de milenii

Omagiem din inimi fiecare / Tot ce 
avem mai dirz, mai demn, mai bun / 
In prag de-a 60-a aniversare / Parti
dul Comunist Român.

Din nou corurile fac să răsune 
vechi și îndrăgite cintece patriotice 
ți revoluționare.

Elogiul muncii — devenită in 
România socialistă condiția existen
ței demne, conștiente de sine — se 
face pregnant auzit în cintecele mi
nerilor, oțelarilor, ceferiștilor și țe
sătoarelor.

Reafirmînd în acest moment ani
versar credința maselor in Partidul 
Comunist Român, in conducătorul ce 
le-a purtat spre mari și decisive vic
torii în anii grei ai bătăliilor de 
clasă, ca și în anii edificării societă
ții socialiste, pe scer.ă se dă glas unor 
versuri evocatoare.

Prezent pe întreg parcursul spec
tacolului, chipul nou al patriei noas
tre este înfățișat in momentul mu
zical „Țara noastră-i țara noastră" și 
în cintecele „Țara mea", „România 
de azi, România de miine".

întreaga scenă este inundată de 
semnele primăverii — flori, tinerețe, 
muncă, bucurie — momente înfăți
șate in cuprinsul cîtorva tablouri mu- 
zical-coregrafice, culminind cu mo
mentul „Nădejdea de miine a țării" 
interpretat de șoimi ai patriei, pio
nieri și uteciști.

Urmează alegorii ritmate pe teme 
de muncă și învățătură, susținute de 
pionieri și uteciști.

Suita de cîntece și dansuri popu
lare românești și ale naționalităților 
conlocuitoare aduce in scenă, odată cu 
frumusețea costumelor populare din 
cele mai diverse zone ale țării, rit
murile Călușului și dansului din 
Oaș, ceardașului și dansului german.

Cinstind partidul, poporul își cin
stește cu adîncă dragoste și respect 
conducătorul înțelept, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ctitor al noii 
Românii, de numele căruia se leagă 
progresul patriei și bunăstarea gelor 
ce muncesc, toate marile înfăptuiri 
ale zilelor noastre. Partidul celor 
ce-au visat de veacuri / O lume co- 
mun.stă — a demnității / O lume-a

celor ce sint azi stăpini, / In țara 
muncii și a libertății. / In fruntea lut 
— un om de omenie, / Un comunist 
intruchipind măreț: / Curaj, dreptate, 
cinste, hărnicie I Tot ce in om e 
demn și mai de preț. / Iubit condu
cător, viteaz și bun, / Noi, fiii țării 
strins uniți prin faptă, / Români, ma
ghiari, germani pe același drum / 
Zilnic suim, sub timpul nou o treaptă.

Sînt recitate versuri constituind 
nobile mesaje de pace către toate 
popoarele lumii :

E 1 Mai, azi se dezleagă zorii / tn 
jerbe noi de floare și cuvint ! E ziua

mea, a ta, a fiecărui / Om muncitor 
de pe acest pămint. / Partide comu
niste, socialiste și alte forțe ample 
progresiste / Să împlinim mai hotănt 
luptind ! Izbinda păcii, veșnic, pe 
pămint. / Planeta încă geme de-al 
presimțirii gind / Și spada violenței 
mai sfredelește-n spate / Cind pin
tenii atomici aleargă pe pămint / 
Noi vă chemăm prieteni la solidari
tate. / Egali 'intre popoare, cuvintul 
suveran / Departe, Românie, in zare 
iți răsună / Cooperare, pace, frăție, 
o lume tot mai bună / Vor triumfa 
de-a pururi pe-orice meridian !

Spectacolul se încheie într-o at
mosferă de puternică însuflețire și

vibrant patriotism. Interpreții, îm
preună cu participanții scandează cu 
înflăcărare numele partidului și al 
secretarului său general, exprimîn- 
du-și sentimentele de profundă stimă 
și recunoștință față de conducătorul 
iubit, hotărîrea de a munci neobosit 
pentru ridicarea României pe noi 
trepte de progres și civilizație.

Din partea conducerii de partid și 
de stat, artiștilor, tuturor celor care 
au contribuit la realizarea spectaco
lului dedicat zilei de 1 Mai le este 
oferit un frumos coș de flori.

(Agerpres)

Atmosferă sărbătorească, de vibrant patriotism
(Urmare din pag. a IlI-a)

în prezidiul adunării iau loc tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii Ilie 
Vcrdeț, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel 
Burtică. Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, 
Ion Coman, Nicolae Constantin, 
Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, 
Janos Fazekas, Ludovic Fazekas, 
Cornelia Filipaș, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, Gheor- 
gbe Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădnlescu, Leonte 
Rău tu, Aneta Spornic, Virgil Trofin, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Emilian 
Dobreseu, Petru Enache, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ion 
Ioniță, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Constantin Olteanu, Cornel Onescu, 
Marin Rădoi, Ion Urțu, Richard 
Winter, Ilie Rădulescu.

Din prezidiu fac, partp, de aseme
nea, vechi militanți ăi mișcării co
muniste și muncitorești din țara 
noastră, reprezentanți ai unor orga
nizații de masă și obștești, ai unor 
mari întreprinderi din Capitală, 
muncitori, personalități ale vieții 
noastre științifice 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.

La adunare participă, de asemenea, 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
la București, alți membri ai corpului 
diplomatic, corespondenți ai presei 
străine.

în deschiderea adunării s-a into
nat Imnul de Stat al Republicii So
cialiste România.

Luind cuvintul. tovarășul Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul gene
ral al Capitalei, a spus :

Vă rog să-mi permiteți să declar 
deschisă aduna-ea festivă din Capi
tală consacrată sărbătoririi zilei de

1 Mai, zi tradițională a oamenilor 
muncii, a solidarității și unității celor 
ce muncesc de pretutindeni in lupta 
pentru triumful cauzei dreptății so
ciale, a libertății, independenței, păcii 
și progresului.

Avem înalta cinste și onoare ca, in 
numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor municipiului București, să 
adresăm un fierbinte salut celui mai 
iubit fiu al patriei noastre, care și-a 
dedicat întreaga viață și activitate 
revoluționară împlinirii celor mai 
înalte idealuri ale poporului, secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze puternice, uraie, 
se scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Salutăm prezența la adunarea 
noastră a celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului. (Puter
nice aplauze).

Adresăm un cald salut reprezen
tanților Corpului diplomatic acredi
tați in Republica Socialistă România 
care participă la adunarea noastră. 
(Aplauze).

Sărbătorind ziua de 1 Mai 1981, în 
acest început de primăvară, aureolat 
de glorioasa aniversare a șase de
cenii de la făurirea Partidului Co
munist Român, evocăm cu mîndrie 
minunatele tradiții revoluționare ale 
eroicei noastre clase muncitoare și 
ale partidului său, deschizător de eră 
nouă în istoria țării, fiind angajați 
cu toate forțele în îndeplinirea poli
ticii partidului și statului nostru, a 
hotăririlor Congresului al XII-lea al 
partidului, a sarcinilor economico-so- 
ciale calitativ superioare ce ne revin 
in acest an și pe întregul cincinal.

tn intimpinarea măreței sărbători 
de 1 Mai, colectivele de muncă 
din unitățile Capitalei, desfășurind 
larg întrecerea socialistă, au realizat 
suplimentar, pe primele patru luni 
ale anului in curs, prin creșterea 
productivității muncii, o producție 
netă in valoare de 500 milioane lei și 
o producție-marfă de aproape 1 mi
liard lei.

Totodată, au fost economisite 2 500 
tone metal, 27 milioane kWh energie 
electrică și peste 33 000 tone combus
tibil convențional. în aceeași perioa

dă au fost puse în funcțiune 22 ca
pacități de producție, din care 15 in 
devans ; s-au realizat peste 5 000 
apartamente, precum și alte obiective 
social-culturale. O activitate rodnică 
a fost desfășurată in agricultură, 
reușind să încheiem la timp și în 
bune condiții insămînțările de primă
vară, să realizăm întregul program 
prevăzut pentru această perioadă in 
vederea obținerii unor cantități spo
rite de legume necesare aprovizionă
rii populației Capitalei.

Sintem ferm hotăriți, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
spori prin noi fapte și împliniri con
tribuția Capitalei la dezvoltarea eco- 
nomico-socială a țării și, pe acest 
temei, la creșterea necontenită a ni
velului de trai, material și cultural, 
al întregului nostru popdr.

Acționlnd cu fermitate Jn spiritul > 
orientărilor și hotăririlor partidului 
nostru, al indicațiilor secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru edificarea in 
România a societății socialiste multi- 
late-al dezvoltate. îndeplinim, tot
odată, înaltele îndatoriri și trăsături 
internaționaliste ale Partidului Co
munist Român, a cărui întreagă po
litică și activitate internațională ur- 
mă-esc dezvoltarea colaborării și coo
perării României cu toate statele, so
luționarea în interesul popoa-elor a 
marilor probleme cu care se con
fruntă omenirea, întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești, a 
forțelor progresiste, antiimperialisțe 
și anticolonialiste de pretutindeni în 
iupta pentru pace și securitate, pen
tru destindere și co!abo-are, pentru 
o nouă O”dine economică internațio
nală. (Aplauze îndelungate).

Despre semnificația zilei de 1 Mai 
a vo-bit tova-ă$ul Cornel Onescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv /al C.C. al P C.R.. pre
ședintele Consiliului Cent-al al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România.

Adunarea se încheie într-o atmos
feră de înălțător patriotism. Cei pre
zenți ovaționează îndelung pentru 
partid și secretarul său general, pen
tru harnicul popor român, constructor

al socialismului și comunismului, 
pentru patria noastră liberă, demnă 
și independentă. Se scandează minute 
în șir „Ceaușescu ț- P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul!", „Ceaușescu 
— pace!". Cei prezenți dau glas în
crederii nestrămutate în partid și 
secretarul său general, hotărîrii 
neclintite a tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — de a munci fără preget pen
tru transpunerea in viață a luminosu
lui Program al partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră, pentru 
progresul și înflorirea continuă a 
României socialiste.

întreaga adunare se constituie în
tr-o elocventă și entuziastă manifes
tare a unității de nezdruncinat a în
tregului nostru popor în jurul parti
dului și al secretarului său. general, 
a încrederii depline in justețea po
liticii interne și externe a partidului 
și statului nostru, politică ce cores
punde în cel mai înalt grad aspira
țiilor de progres și bunăstare ale na
țiunii noastre socialiste.

în continuare a avut loc un spec
tacol festiv consacrat zilei de 1 Mai.

în încheierea spectacolului, un grup 
de pionieri și șoimi ai patriei au 
urcat la tribuna oficială, oferind to
varășului Nicolae Ceaușescu, tovară
șei Elena Ceaușescu, celorlalți to
varăși din conducerea partidului și 
statului, frumoase buchete de flori. 
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu i-au îmbră
țișat cu dragoste părintească pe co
pii.

Adunarea populară și spectacolul 
se încheie cu intonarea Internațio
nalei — imnul de luptă al muncito- 
rilor din toate țările.

întreaga sală ovaționează din nou 
pentru conducătorul iubit și stimat al 
partidului și statului nostru, pentru 
patria noastră socialistă, pentru 
eroicul nostru popor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu răspund cu 
căldură manifestărilor de dragoste și 
respect ale celor prezenți.

La ieșirea din sală, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena

Ceaușescu sint intîmpinați cu aceleași 
sentimente de mii de bucureșteni 
aflați în Parcul tineretului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat au 
parcurs pe jos, printr-un adevărat 
culoar viu, aleile parcului. Din mii 
de piepturi se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“, cei prezenți dind glas 
bucuriei de a-1 reînt lni pe secretarul 
general al partidului, pe omul care 
și-a consacrat întreaga viață fericirii 
și bunăstării întregului nostru popor.

Din rindul miilor de bucureșteni 
aflați pe aleile parcului se desprind 
șoimi ai patriei, pionieri, tineri și 
tinere, reprezentînd diferite colective 
muncitorești din Capitală, care oferă 
buehete de flori tovarășului Nieolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescy, urindU-le multă sănătate, 
viață lungă și putere de munca, 
pentru fericirea și bunăstarea po
porului nostru.

Atmosfera sărbătorească a acestei 
zile este completată de evoluția unor 
ansambluri artistice și sportive care 
iși manifestă, prin cîntec și joc, prin 
inspirate exerciții, dragostea față de 
glia strămoșească, față de partid, 
inspiratorul marilor noastre victorii. 
Tineri sportivi, în costume roșii, în
scriu cu trupurile lOr pe gazonul 
parcului „P.C.R. — 60", însemnul 
simbolic al gloriosului jubileu al 
Partidului Comunist Român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu sint invitați 
să se prindă intr-o mare horă a 
bucuriei — simbol al unității de 
nezdruncinat a întregului popor in 
jurul partidului, al secretarului său 
general.

Tradiționala sărbătoare a zilei de 
1 Mai s-a înscris, prin întreaga sa 
desfășurare, ca o elocventă mărturie 
a atașamentului clasei noastre mun
citoare ia politica partidului, a uni
tății întregului nostru popor în jurul 
partidului și al secretarului său gene
ral, a voinței de a face totul pentru 
înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
celui de-al XII-lea forum al comu
niștilor români.

Manifestări consacrate aniversării 
a 60 de ani de la făurirea P.C.R.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT:
La sediul Comitetului județean 

Timiș al P.C.R. s-a desfășurat 
sesiunea omagială „Aniversarea a 
60 de ani de la făurirea Partidului 
Comunist Român, forța politică 
conducătoare in opera de transfor
mare revoluționară a societății in 
România". Tovarășul Petre Dănică, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, a susținut comunicarea : 
„Județul Timiș pe coordonatele is
toriei patriei in cei 60 de ani de la 
făurirea Partidului Comunist Ro
mân și perspectivele dezvoltării sale 
in lumina documentelor Congresu
lui al XII-lea al P.C.R.". Au susți
nut. de asemenea, comunicări și 
referate membri ai secretariatului 
și biroului comitetului județean de 
partid, alți activiști de partid, de 
stat și ai organizațiilor de masă și 
obștești.

Comitetul județean de partid Ia
lomița a organizat, in sala Casei de 
cultură a s ndicatelor din munici
piul Slobozia, sesiunea omagială 
dedicată aniversării a 60 de ani de 
la crearea Partidului Comunist 
Român. Au prezentat comunicări : 
tovarășul Ion Ta-aehiu, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Ialomița al 
P.C.R. — „Ialomița, primul județ 
Erou al Muncii Socialiste — reali
zări și perspective", prof. dr. Ștefan 
Lache — „Partidul Comunist Ro
mân în fruntea luptei maselor 
populare pentru dreptate socială, li
bertate și independență națională" ; 
prof. dr. Ion Iordăchel — „Evolu
ția structurii sociale a României în 
etapa actuală" ; dr. Ma în Badea, 
cercetător la Inst'tutul de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. — „Partidul Comu
nist Român, continuatorul luptei 
revoluționare și democratice a po

porului rqmân ; tradiții ale mișcării 
muncitorești și socialiste din Româ
nia" ; prof. dr. Sandu Costache — 
„Noua revoluție agrară in Româ
nia" ; col. Nicolae Nicolae, șef de 
secție la Muzeul militar central 
București — „Activitatea politică și 
organizatorică desfășurată de Parti
dul Comunist Român in armată" și 
alții.

în cadrul acțiunilor organizate in 
intimpinarea aniversării gloriosului 
nostru partid, secretariatul Comite
tului județean de partid Sibiu s-a 
intilnit cu membrii de partid cu sta
giu din ilegalitate. Tovarășul Va- 
sile Bărbuleț, membru al C.C. al 
P.C R„ prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a vorbit des
pre tradițiile de luptă pline de 
abnegație ale partidului, despre sa
crificiile făcute de comuniști in anii 
grei ai ilegalității, despre marile 
înfăptuiri ale poporului nostru in 
anii socialismului, ca și despre 
perspectivele deschise județului și 
țării de hotărîrile celui de-al XII-lea 
Congres al P.C.R. Vorbitorul a fă
cut, de asemenea, largi referiri la 
hotărirea comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii români, germani, 
maghiari din județul Sibiu de a În
deplini in cele mai bune condiții 
sarcinile ce le revin în acest an și 
in întregul cincinal.

La Academia militară a avut loc 
sesiunea de comunicări pe tema „A 
60-a aniversare a P.C.R.". Comuni
cările și referatele prezentate au 
scos în evidență rolul partidului tn 
lupta pentru libertatea și indepen
dența țării, rădăcinile istorice ale 
gindirii P.C.R. cu privire la armată 
și apărarea patriei ; coordonatele 
politicii militare a partidului in 
pregătirea și desfășurarea insurec
ției din august 1944.

Județele Iași și Botoșani 
au încheiat însămînțarea porumbului

Acționind cu toate forțele pentru 
folosirea integrală a timpului de 
lucru și utilizarea la întreaga ca
pacitate a bazei tehnico-materiale 
de care dispun, unitățile agricole 
de stat și cooperatiste, mecaniza
torii, țăranii cooperatori, specia
liștii, toți cei ce-și desfășoară 
activitatea pe ogoarele județelor 
Iași și Botoșani au încheiat în ziua 
de 30 aprilie însămînțarea porum
bului pe întreaga suprafață plani
ficată.

în telegramele adresate cu acest 
prilej Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu de către 
comitetele județene de partid se 
arată că acest succes ilustrează 
responsabilitatea comunistă cu care 
lucrătorii ogoarelor acționează 
pentru transpunerea în viață a 
prețioaselor indicații date de secre
tarul general al partidului de la 
tribuna Congresului țărănimii, pre
cum și cu prilejul vizitelor de lu
cru întreprinse in diferite zone 
agricole ale țării, pentru obținerea 
unor recolte sporite și în acest an.

în prezent, se spune în telegrame, 
toate forțele umâne și mecanice 
din agricultura acestor județe ac
ționează în continuare pentru ter
minarea semănatului tuturor ce
lorlalte culturi în cel mai scurt 
timp, pentru efectuarea operativă 
a lucrărilor de întreținere a cul
turilor, astfel incit sarcinile mari 
ce revin in acest an agriculturii, 
obligațiile avute în vederea asigu
rării materiilor prime pentru in
dustrie, în aprovizionarea cu pro
duse agroalimentare a populației 
să fie realizate și depășite.

Organizațiile județene de partid 
asigură pe secretarul general al 
partidului că- oamenii muncii din 
agricultură, în frunte cu comu
niștii, vor acționa neabătut pentru 
traducerea în viață a sarcinilor 
stabilite de cel de-al XII-lea Con
gres al partidului, prețioasele in
dicații date la Congresul țără
nimii pentru înfăntuirea cu suc
ces a noii revoluții agrare in toate 
sectoarele agricole, pentru a-și 
aduce contribuția la creșterea nive
lului de trai al întregului popor.

TIMIȘOARA: Utilaje de 
mare complexitate 

tehnică
Colectivul întreprinderii „Electro- 

timiș" din Timișoara a obținut în 
cinstea zilei de 1 Mai și a aniver
sării partidului un nou succes in 
activitatea productivă : asimilarea, 
in regim de unicat, și expedierea 
în devans față de termenele con
tractuale a încă trei tipuri noi de 
utilaje de înaltă complexitate teh
nică. Este vorba de mașina de ban
dajat cu pinză cauciucată cablurile 
electrice, mașina de reparat în 
fluxul tehnologic a conductorilor 
electrici cauciucațl și instalația de 
sudare a bolțurilor cu energie în
magazinată. Realizate in premieră 
națională, noile mașini, care se re
marcă prin parametri tehnico-func- 
ționali ridicați, contribuie la înlo
cuirea unor utilaje similare procu
rate din import. Cu aceste realizări, 
întreprinderea timișoreană a asimi
lat de la începutul anului și pină 
in prezent 70 de noi tipuri de uti
laje destinate dotării unor noi 
obiective de investiții din industria 
electrotehnică. (Cezar Ioana).

tv
PROGRAMELE 1 șl 2

10.30 1 Mai muncitoresc. Program de 
cîntece șl versuri patriotice și re
voluționare

10.50 îți mulțumim partid iubit ! Un 
omagiu prin vers, cint și dans a- 
dus de purtătorii cravatei roșii cu 
tricolor și șoimii patriei partidu
lui și țării

11.10 Cintece de viață nouă — program 
muzlcal-folcloric

11.35 Pe ogoare — zile de muncă pen
tru plinea țării

12,00 Concert popular
13,00 Telex
13.05 Album de mai
15.50 Fapte de eroi dintr-un județ erou: 

Cluj
16.10 Teatru TV : „Tache, Iancbe și 

Cadlr" de V. I. Popa. Spectacol 
preluat de la Teatrul Național 
„I. L. Caraglale"

10,05 Partidului erou — cîntul Inimilor

noastre, tn premieră, noi cîntece 
muncitorești interpretate de corul 
șl orchestra ansamblului artistic 
„Rapsodia română" al uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România 

10,25 Timp al muncii și al creației. Re
portaj

18.50 1001 de seri 
19,00 Telejurnal
19,30 Ideal și acțiune revoluționară în 

solidaritate șl unitate
20,00 Omagiu muncii creatoare. Spec

tacol festiv închinat zilei de 1 Mai 
21,00 Film artistic : „Facerea lumii".

Producție a studioului București 
22,45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
15.50 Cintarea României. De pe marea 

scenă a > țării pe micul ecran. Ju
dețul Galati (reluare)

17,35 Din cintecele și dansurile popoare
lor

18.50 1001 de seri

SIMBATA, 2 MAI
PROGRAMELE 1 șl 2

9,55 Partid, lumina tinereții. Emisiune

consacrată Zilei tineretului din 
Republica Socialistă România.

13,00 Mozaic... cu tinerețea.
18.30 Aprilie — cronica evenimentelor 

politice
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Lumina tinereții — patriei iubite, 

partidului conducător ! Reportaj, 
cîntec șl poezie de Ziua tineretu
lui din Republica Socialistă Româ
nia

21,00 Teleenciclopedla
21.40 Nocturnă TV
22.10 Campionatele europene feminine 

de gimnastică. Exerciții liber ale
se, Transmisiune de la Madrid

22.40 Telejurnal
PROGRAMUL 2

19,00 Telejurnal
19,30 Lumina tinereții — patriei iubite, 

partidului conducător !
21.10 Film documentar Pentru străne

poți șl încă ceva despre București. 
Producție a studioului „Sahiafilm"

21,33 Meridianele cînteculul șl dansului 
22,40 Telejurnal
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Mai
In lupta-nverșunatâ cu forțele ostile. 
Cei care sint plăminii și inima cetății. 
Pentru a fi mai tari spre-a le infringe 
Și-a stăvili odată vărsările de singe, 
Au dăruit, printre atitea, 
Pline de-a muncii noimă, zile, 
Acum aproape-un veac,umanității, 
Această zi măreață de-ntii Mai : 
Simbol al înfrățirii și al fidelității, 

dragostei de oameni, al vieții și-al dreptății.Al

O
Și
In
Și-n care mari efluvii se desfac, 
Sprijin frățesc al clasei in atac 
Și țărm spuzit de irizări albastre.

punte circulară inconjurind pămîntul 
unică bătaie a inimilor noastre, 
care-și au lăcașul dorința și avîntul

In ziua de-ntii Mai își spun cuvintul 
Toți truditorii lumii aflată in impas, 
Iși potrivesc giganticul lor pas,
Și spusa lor se-adună intr-un puternic glas 
Care întrece vuietul furtunii
Și crapă zidurile inchisorii, 
Un glas puternic ce anunță zorii 
Doritei lumi mai drepte și mai bune, 
Și-n el se recunosc toți muncitorii, 
Făuritorii multelor minuni, 
învingători ai lumii ce apune : 
E glasul înfrățirii și-al dreptei rațiuni.

Virgil TEODORcSCU

Partid, ființa noastră 
Biruitor clădești puternica cetate 
In faguri de lumină, plămadă de iubire, 
Cu tine adevăr și slavă și dreptate 
Liber invață omul prin toate să respire.

Partid cutezător in lupta pentru 
In drumul tău de aur cu timpul 
Pe flamura văpaie uniți sintem 
Urcăm mereu pe piscuri cu aripi neinfrînte.

bine 
înainte 
cu tine

Cea mai aleasă floare e miez de primăvară 
Născută-n vatra arsă la focul tău nestins 
Sub cerul nostru liber zidim o nouă țară 
Cu brațul tău puternic de nimenea învins.

Măreț iți e cuvintul și drumul este bun 
Croit cu limpezime spre rodul muncii noi 
Păzim cu demnitate pămint și grai străbun 
Pe steagul tău cel roșu sint nume de eroi.

Sclipiri de curcubeie se ’nalță peste mare 
Nuntind destin de neam in zbor spre veșnicii, 
Șaizeci de ani de luptă spre căile solare 
Partid, ființa noastră neîncetat vei fi.

Ludmila GHIȚESCU

Ne-nfrînta vrere 
Coboară lin pe țară lumina primăverii 
Cu flori și noi speranțe în ramuri de armindeni, 
Din care precum âripi de aur se inalță 
Un imn de biruință solară, pretutindeni.

Cu glasul totdeauna in caldă fremătare 
îndemnul său zidit-a in cugete și-n piatră 
Acest chip nou al țării vestind măreț destin, 
Această primenire din largul zării, roată.

E aripa speranței deschisă către miine, 
E vrerea neînfrintă de-a birui întruna. 
Din țărmul lor porni-vom urcușul viitor 
Ce va-mpleti cu lauri, izbinzilor cununa.

Coboară lin pe țară lumina primăverii
In inimi larg deschise, in ginduri de avint... 
Și fiecare clipă sărbătorească naște 
Cuvint de primenire, cuvint de legămint.

Haralambie ȚUGUI

Chemare de Mai
E pretutindenea tumult.
Cu roți de autobuz tixit,
Cu aripi de rachetă-n zbor,
Gonește veacu-amețitor.
Oameni ai lumii, faceți loc I —
Mai mult loc pentru romantism I

Războiul încă stă la pindă, 
Pămîntu-n scrum spre a-l preface. 
Cum pot distrugeri să dorească 
Inșii cu mutră-diavolească ? I 
Oameni ai lumii, faceți loc — 
Loc porumbelului de pace I

Mi-e drag nespus acest Pămint 
Cu freamăt și cu cifre reci,
Cu dragoste, cu pomi in vînt — 
Mi-ești drag nespus, veac douăzeci I 
Oameni ai lumii, faceți loc,
Mai mult loc miinii prietenești, 
Loc porumbeilor să zboare,
Loc clipelor de sărbătoare I 
Surîsului de orice zi I —
Loc bucuriei de-a trăi I

BOKOR Katalin
In românește de Dim. RACH1CI

Din
Drumul țârii 
Trece prin rouă 
A florilor.

de suflet

Stele albastre 
Limpezesc văzduhul 
In zilele-acestea.

inimi
Pe calea soarelui. 
Partidul iși numără 
Pe trepte de glorii.

Străluminați,
Ne adunăm in juru-i, 
Cîntîndu-I din inimi.

Dumitru UDREA
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Primire la Consiliul de Miniștri TELEGRAMĂ
Tova~ășul Ghearghe Oprea, prim- 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi, delegația de specialiști 
din Norvegia, pondusă de Kjell 
Lina- Olsen, director al firmei „Det 
Norske Veritas'1, care a făcut o vi
zită in țara noastră.

VIZITA DELEGAȚIEI PARLAMENTARE CANADIENE
Președintele Senatului din Canada, 

Jean Marchand, aflat in ța-a noas
tră in fruntea unei delegații parla
mentare, a oferit joi seara o recep
ție.

Au participat Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Emilia Sonea și Virgil Teodorescu, 
vicepreședinți ai M.A.N., Ion Ce- 
terchi, ministrul justiției, Cornel 
Mihulecea, președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară, 
Alexandru Mărgăritescu, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, președintele

Recepție cu prilejul Zilei naționale a Regatului 
Țărilor de Jos

Cu prilejul Zilei naționale a Rega
tului Țărilor de Jos, ambasadorul 
Olandei la București, Adrien Mans- 
velt, a oferit joi o recepție.

Au participat Nicolae Constantin, 
viceprim-ministru al guvernului, Pe
tre Gigea, ministrul finanțelor, Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la

Convorbiri economice
Joi s-au încheiat la București con

vorbirile între delegațiile conduse de 
Petre Gigea, ministrul finanțelor, și 
r'ergio Vieira, ministrul guvernator 

Băncii Mozambicului.
Desfășurate intr-o atmosferă cor

dială, prietenească, convorbirile au 
scos in evidență posibilitățile exis
tente pentru adincirea cooperării în 
diferite sectoare ale industriei și a- 
griculturii, diversificarea schimburi
lor de mărfuri, precum și in alte sfe
re de activitate. Cu acest prilej s-au 
convenit noi acțiuni pentru lărgirea 
și amplificarea lor, pentru a con
tribui și pe această cale la progresul 
economic și social al celor două țări 
și popoare.

După Încheierea convorbirilor, con
ducătorii delegațiilor au semnat un 
acord de credit intre guvernele ce
lor două țări pentru realizarea unor 
obiective economice in Republica 
Populară Mozambic.

Au participat, din partea română, 
Ion Stanciu, adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale, Iulian Bi- 
tuleanu, adjunct al ministrului fi-
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După meciul de fotbal Anglia - România 0-0

UN REZULTAT FOARTE BUN
care conferă echipei noastre reprezentative o poziție favorabilă în clasamentul gru
pei preliminare, de pe care poate continua cu multe șanse întrecerea pentru califi

carea în turneul final
Rezultatul global al dublei întilniri 

dintre formațiile României și Angliei 
din preliminariile campionatului 
mondial — cele trei puncte ciștigate 
din patru posibile — reprezintă una 
dintre cele mai bune performanțe 
obținute de echipa noastră națională 
în competițiile oficiale. Practic, în 
clasamentul grupei a IV-a europene, 
scorul egal cu care s-a încheiat me
ciul de miercuri seara de la Londra, 
adăugat celui din toamna trecută de 
la București, România — Anglia 2—1, 
conferă echipei noastre tricolore o 
poziție foarte bună, de pe care poate 
continua cu mult mai multe șanse 
întrecerea pentru calificarea în 
ttrneul final al campionatului mon
dial.

După cum s-a putut constata, pri
vind desfășurarea jocului pe micile 
ecrane ale televizoarelor, formația 
României s-a prezentat foarte bine, 
chiar exemplar pregătită, pentru 
condițiile concrete ale partidei de pe 
Wembley. S-a observat limpede că 
toți jucătorii își cunoșteau precis 
sarcinile personale pentru jocul echi
pei in apărare. Marcajul, fie indivi
dual — cum l-a aplicat, de pildă, 
fără reproș Sameș asupra celebrului 
Trevor Francis — fie „in zonă“ a 
funcționat cu destulă exactitate pe 
parcursul Întregului meci, fotbaliștii 
noștri s-au acoperit reciproc in mod 
inspirat, neobosit, cu multă abnega
ție Bine pregătite au fost și așa- 
zisele faze fixe, cornere sau lovituri 
libere, la ele participind regulat în
treaga formație, inclusiv centrul 
atacant.

Ceea ce a impresionat plăcut pe 
amatorii de fotbal și le-a produs 
multă satisfacție a fost spiritul de 
luptă sportivă ce i-a animat pe tri
colorii României, dăruirea totală cu 
care au jucat toți fotbaliștii noștri, 
fără excepție, calmul cu care au 
făcut față situațiilor mai dificile, te
nacitatea cu care au abordat fiecare 
fază și fiecare minge in confrun
tarea cu acești redutabili adversari 
care sint întotdeauna jucătorii en
glezi. Ne pare bine că fotbaliștii ro
mâni s-au arătat acum capabili să în
frunte fără nici un fel de complexe 
adversari cu renume mondial. 
Brooking, Trevor Francis, Woodcock, 
Mc Dermott și alții ca ei, cărora le-au 
anihilat, adesea in fașă, numeroasele 
acțiuni de atac.

Să-i felicităm deci pe toți jucătorii 
noștri pentru comportarea în meciul 
de miercuri seara. să-i felicităm deo
potrivă pe conducătorii lor pentru 
modul serios in care au pregătit 
această partidă. Să remarcăm, totuși,

Cu acest prilej s-au discutat pro
bleme privind posibilitățile de coo- 
perare dintre organismele de spe
cialitate din cele două țări în dome
niul industriei construcțiilor de ma
șini r.avale și instalațiilor de foraj. 

(Agerpres) 

părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-canadiană pen
tru dezvoltarea schimburilor comer
ciale și a cooperării economice, Ma
ria Groza, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, deputați, alte 
persoane oficiale.

A luat parte, de asemenea. Peter 
McLaren Roberts, ambasadorul Ca
nadei la București.

★ \
în cursul zilei de joi, oaspeții ca

nadieni au vizitat Muzeul de istorie 
al Republicii Socialiste flomânia. V»

(Agerpres)

Ministerul Afacerilor Externe, repre
zentanți ai unor ministere și insti
tuții centrale, oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

româno-mozambicane
nanțelor, Adrian Rogojeanu, adjunct 
al ministrului agriculturii și indus
triei alimentare, Ion Popescu, ad
junct al ministrului minelor, petro
lului și geologiei, Aurel Ioncică, ad
junct al ministrului industriei ușoare, 
alți membri ai delegației.

Din partea mozambicană au luat 
parte Joao Dos Santos Ferreira, se
cretar de stat pentru cultura bumba
cului, vicepreședinte al părții mo- 
zambicane in Comisia guvernamen
tală de colaborare economică și teh
nică a celor două țări, Mahomed 
Hussen Osman, Mohamed Jossub 
Iqbal, Sandra Villa, specialiști și ex- 
perți.

★
în aceeași zi, loan Florea, minis

trul economiei forestiere și materia
lelor de construcții, s-a întîlnit cu 
oaspetele mozambican.

în timpul întrevederii, au fost dis
cutate unele aspecte privind inte
grarea activității de exploatare fo
restieră în cadrul acțiunilor de dez
voltare a agriculturii din Mo
zambic.

(Agerpres)

dintre tricolori — deși, poate toți ar 
trebui remarcați — pe acei care in 
multe momente s-au distins prin ex
celente intervenții, să-i numim pe 
acei trei din centrul apărării echipei 
noastre — Sameș. Ștefănescu și mij
locașul, de astă dată retras in fața 
fundașilor, Beldeanu. Iar în mod cu 
totul deosebit, să-i stringem mina 
extraordinarului portar Vasile Iorda- 
che. care și-a confirmat din nou 
inalta clasă, apărind tot ce era de 
apărat, chiar și citeva mingi aproape 
de limita imposibilului.

Este bine însă și este necesar să 
Înțelegem exact acest moment. Re
zultatele obținute de echipa noastră 
națională in fața celei engleze (chiar 
dacă aceasta nu s-a exprimat Ia va
loarea renumelui componenților săi), 
poziția bună a formației României in 
clasamentul grupei a IV-a prelimina
re creează tricolorilor noștri obligații 
morale mari, am spune chiar mult 
mai mari, pentru perioada următoare 
a jocurilor preliminare. Fotbaliștii 
români s-au așezat, prin merite pro
prii, pe o treaptă care naște asemenea

Echipa României merită toate elogiile
Ecouri în presa

Comentînd meciul de fotbal Anglia 
— România, corespondenții agențiilor 
internaționale de presă subliniază 
performanța fotbaliștilor români.

Comentatorul agenției Reuter no
tează intre altele : Prestigiul fotba
lului englez a primit o lovitură des
tul de dură miercuri seara pe Wem
bley, cind la sfîrșitul celor 90 de mi
nute ale meciului Anglia — România 
scorul era alb, iar românii rămineau 
neinvinși după 3 jocuri in prelimina
riile campionatului mondial. începu
tul partidei, cind echipa engleză se 
mișca foarte bine și ataca insistent, 
lăsa să se întrevadă o victorie a aces
teia. înaintașii noștri țineau apărarea 
echipei române' în virful spadei, dar, 
pe măsură ce trecea timpul, ne-am 
dat seama că echipa Angliei, persis- 
tind in vechiul său stil cu mingi 
înalte pe centru, va străpunge greu 
apărarea românilor, foarte fermă și 
inspirată. în afară de aceasta, porta
rul Iordache — poate cel mai bun 
jucător al oaspeților — a rezolvat cu 
brio fazele mai dificile. Românii au 
mai avut Ia mijlocul terenului un 
dispecer coordonator, inteligent și 
neobosit, Iordănescu. Așadar, Anglia 
a dominat și n-a putut înscrie și, ca 
o ironie a soartei, românii au fost 
aproape de gol, cind Shilton a res- 

■ Tovarășul Ilie Verdeț, prim-minis- 
tru al guvernului, a trimis o telegra
mă primului ministru al Guvernului 
Republicii Islamice Mauritania, lo- 
cotenent-colonel Maaouya Ould Ah
med Taya, cu prilejul numirii in 
această funcție, prin care îi adresea
ză calde felicitări și cele mai bune

Cronica
Ministrul afacerilor externe, Ștefan 

Andrei, a primit, joi dimineața, pe 
Max Kampelman, conducătorul de
legației S.U.A. la reuniunea de la 
Madrid, care face o vizită in țara 
noastră.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri in legătură cu 
unele probleme ale situației inter
naționale și Îndeosebi cu privire la 
necesitatea de a se acționa pentru 
reușita reuniunii de la Madrid, care 
să ducă la un acord privind creș
terea măsurilor de încredere și 
dezarmare, extinderea raporturilor 
de colaborare pe toate planurile din
tre statele semnatare ale Actului 
final de la Helsinki, asigurarea con
tinuității procesului deschis .in capi
tala Finlandei, Ia promovarea păcii, 
destinderii, colaborării șl înțelegerii 
în lume.

La întrevedere a participat Ion 
Datcu, ambasador în Ministerul Afa
cerilor Externe.

*
Delegația parlamentară din Repu

blica Unită Tanzania, condusă de 
Adam Sapi Mkwawa, președintele 
Adunării Naționale, care, la invitațta 
Marii Adunări Naționale, a între
prins o vizită in țara noastră, a pă
răsit joi Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, de deputați și de alte 
persoane oficiale.

De la ADAS
La tragerea de amortizare a asigu

rărilor de viață pentru luna aprilie 
1981 au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :

V.R.J. ; Z.Y.K. ; V.Y.Q. ; E.P.J. ; 
S.O.U. ; O.A.V. ; G.R.M. ; B.V.X. 
Toți asigurați! cărora le-au ieșit 

una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unităților 
A.D.A.S. pentru a li se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurați! să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

obligații înalte și in lumea fotbalului 
internațional, dar, se înțelege, mai 
ales față de milioane de susținători 
din țară. Dorim, în continuare, 
aceeași seriozitate și aceeași conștiin
ță sportivă, aceeași încredere în for
țele proprii la toți jucătorii din lotul 
reprezentativ. S-a vorbit adesea in 
ultima vreme despre coeziunea sufle
tească a tuturor fotbaliștilor chemați 
să reprezinte culorile sportive ale 
țării noastre. Miercuri seara — pe 
un teren de renume, in fața unui ad
versar de renume — am avut do
vada clară că realmente echipa ro
mână este un monolit psihic in joc.

Tocmai pe această solidă temelie, 
tricolorii iși pot clădi realizările 
viitoare, lucrind cu seriozitate umăr 
la umăr, pregătindu-se cu rîvnă in 
toate verigile antrenamentului. Nu Ie 
cerem imposibilul, le cerem numai 
ceea ce s-au arătat pe deplin capa
bili să realizeze, in măsura valorii 
lor adevărate, de sportivi de frunte 
al României.

Valeriu MIRONESCU

internațională
pins in extremis mingea Trimisă cu 
capul de Ilie Bălăci.

La rindul său, corespondentul 
agenției France Presse transmite: 
Echipa României merită toate e- 
logiile pentru isprava sa, un meci 
egal care o propulsează spre ca
lificare. In mod firesc, româ
nii au adoptat un joc defensiv, 
dar întreaga formație, in care au 
strălucit portarul Iordache și apără
torul central Ștefănescu, s-a dovedit 
un angrenaj solid, capabil să țină 
piept celor mai valoroase formații. în 
schimb englezii, cu toată clasa unor 
jucători proveniți de la cele mai 
mari cluburi britanice, n-au arătat 
verva lor obișnuită și nici forța de 
percuție în atac, unul din atuurile 
soccerului insular. Antrenorul Ron 
Greenwood are toate motivele să fie 
preocupat și să se intrebe dacă 
echipa sa va obține calificarea la 
turneul final din Spania.

Partida, relatează corespondentul 
agenției spaniole E.F.E., s-a caracte
rizat printr-un joc de apărare bine 
organizat al românilor, care au neu
tralizat acțiunile ofensive ale engle
zilor. Englezii au pierdut un punct 
ce pune in pericol însăși califica
rea lor, in timp ce românii au cîș- 
tigat un punct foarte prețios care ie 
poate da multe speranțe. 

urări de succes în activitate. în tele
gramă se exprimă convingerea că 
relațiile de colaborare prietenească 
dintre țările noastre se vor extinde 
și aprofunda în interesul ambelor 
popoare, al politicii de pace, inde
pendență națională și colaborare 
între toate statele.

zilei
Joi la amiază a avut loc în Capi

tală o conferință de presă, organi
zată de Ambasada R. S. Cehoslovace 
cu prilejul celei de-a 33-a aniversări 
a zilei naționale a acestei țări.

Au participat redactori ai presei 
centrale, Agenției rbmâne de presă —. 
Agerpres, Radioteleviziunii și altor 
publicații, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, atașați de 
presă ai unor ambasade, precum și 
corespondenți ai presei străine acre
ditați în țara noastră.

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. S. Cehoslovace la București, 
Vladimir Vaclavik, a subliniat in 
cuvîntul său semnificația istorică a 
zilei de 9 Mat — sărbătoarea națio
nală a R. S. Cehoslovace — care 
coincide și cu victoria asupra ocupa
ției fasciste. EI a reamintit contri
buția ostașilor sovietici și români la 
eliberarea țării sale de sub ocupația 
hitleristă.

în continuare au fost prezentate 
pe larg importantele succese obținu
te de oamenii muncii cehi și slovaci, 
sub conducerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, pe ca’ea construc
ției societății socialiste dezvoltate.

Vorbitorul a reliefat bunele relații 
de prietenie și colabo_are pe multi
ple planuri statornicite între parti
dele, * *ările  și popoarele noastre, la 
a căror evoluție ascendentă o con
tribuție hotărîtoare au avut-o îhtil- 
nirile și convorbirile la nivel înalt 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak.

• Detașamentul „Concordia* :
SCALA - 9,30; 11,30; 13,30; 16; 18; 
20, FAVORIT - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Moscova nu crede in lacrimi 
— 13; 16; 19, Spectacolul spectaco
lelor - 9 : STUDIO.
• AU Baba și cei 40 de hoți : 
CAPITOL - 8,45; 11 15; 14; 16.45;
19,30. FLOREASCA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19,30.
• Superman : PATRIA — 9; 12,30; 
16; 19,15, BUCUREȘTI — 9.30; 
12,30; 16; 19, MELODIA — 8,45; 
11,30; 14,15; 17; 19,45.
• Dragostea mea cAl&toare : -VIC

/Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru Z, 3 și 4 mai. 

In țară s Vreme schimbătoare, cu cerul 
temporar noros. vor cădea ploi locale, 
care vor avea și caracter de averse, 
mal frecvente in nordul și estul 
țării. Vint moderat, cu Intensificări ia 
munte. Temperatura în creștere ușoară. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 2 șl plus 8 grade, Izolat mai 
coborîte în depresiuni, iar cele maxi
me între 10 și 20 de grade, local mal 
ridicate în sud. La munte, izolat va 
ninge. în București : Vreme schimbă
toare, eu cer temporar noros, favorabil 
ploii de scurtă durată. Vînt moderat.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 
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ta 
li 
E W s 35 zrCJ

Se
ria

 
ob

lig
aț

iu
ni

i

« c □ 
z gi

si V
al

oa
re

a 
ci

ști
gu

tu
i

1 61463 125 50 000
1 77550 142 50 000
1 19523 62 40 000
1 86237 23 40 000
1 70362 107 40 000
1 64255 123 30 009
1 24162 120 30 000
1 36191 49 30 000
1 63207 46 30 000
1 61400 38 25 000
1 79648 131 25 000
1 29853 51 25 000
1 52949 117 25 000
1 78851 68 25 000
1 89194 131 20 000
1 61339 08 20 000
1 88040 76 20 000
1 18723 03 20 000
1 51827 140 20 000
1 85974 126 20 000
1 93627 18 15 000
1 85784 56 15 000
1 15488 39 15 000
1 87225 97 15 000
1 71752 125 15 0001 57067 49 15 000
1 32867

Ter
mina

ția se
riei o- 
bliga- 
tiuni- 

lor

86 15 000

100 866 48 5 000
100 473 f34 3 000
100 357 49 3 000

1 000 66 104 1 000
1 000 67 100 800
1 000 32 85 800
1 000 38 148 800
1 000 98 124 800
1 000 34 106 800
1 000 79 76 800
1 000 69 99 800
1 000 53 85 800
1 000 22 116 800
1 000 55 39 800

11 327 TOTAL: 10 790 000

Ciștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 lei. In valoarea ciștigurilor 
este cuprinsă și valoarea nominală 
a obligațiunilor ieșite cîștigătoare.

Plata ciștigurilor 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—150, la con
fruntarea cu lista oficială primul zero 
de la serie nu se ia in considerare.

Urmâtorul număr al 
ziarului va apărea 
duminică, 3 mai

Plenara C. C. al P. M. U. P.
Convocarea celui de-al IX-lea Congres extraordinar al partidului 

pentru 14—18 iulie 1981
VARȘOVIA 30 (Agerpres). — La 

Varșovia au avut loc lucrările celei 
de-a X-a plenare a C.C. al P.M.U.P., 
care a dezbătut Raportul Biroului 
Politic cu privire la sarcinile parti
dului în intimpinarea celui de-al 
IX-lea Congres extraordinar al 
P.M.U.P., raport prezentat de Sta
nislaw Kania, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P. — informează agenția 
P.A.P.

Plenara a hotărit convocarea Con
gresului al IX-lea extraordinar al 
P.M.U.P. și a fixat ordinea de zi care 
cuprinde Raportul C.C. al P.M.U.P. 
privind sarcinile partidului in dez
voltarea democrației socialiste, întă
rirea rolului conducător al P.M.U.P. 
in construcția socialistă și in stabili
zarea situației social-politice a țării, 
unele modificări in Statutul P.M.U.P., 
alegerea organelor conducătoare ale 
partidului. De asemenea, plenara a 
aprobat normele de reprezentare, a 
stabilit modalitățile de alegere a 
delegaților la congres, precum și 
modul de desfășurare a dezbaterilor 
premergătca"e congresului.

Plenara a hotărit eliberarea, la ce
rere, a unor membri ai Biroului Po
litic și ai Secretariatului C.C. al 
P.M.U.P., alegerea- de noi membri ai 
Biroului Politic și ai Secretariatului 
C.C. al P.M.U.P. din rinduriie acti
viștilor de partid și ale muncitorilor 
din industrie, precum și crearea unei 
comisii pentru aprecierea răspunde
rii personale a unor membri de 
partid.

în raportul prezentat — informează 
agenția P.A.P. — Biroul Politic pro
pune convocarea celui de-al IX-lea 
Congres extraordinar al P.M.U.P. la 
14—18 iulie 1981 și relevă faptul că 
normele de reprezentare propuse 
prevăd alegerea unui număr mai 
mare de delegați decît la congresele 
anterioare, venindu-se in intimpi
narea cerinței reprezentării mal 
complete a diferitelor sectoare, în
deosebi a necesității extinderii con
siderabile a participării muncitorilor.

Data propusă pentru congres 
coincide cu aniversarea sărbătorii din 
iulie a Poloniei. Aceasta va avea o 
însemnătate simbolică. De la memo
rabilul iulie 1944, a subliniat vorbi
torul, noi socotim noua noastră eră 
poloneză era existenței independente 
in grange sigure, era Poloniei socia
liste, era formei noi de frăție și 
alianță a polonezilor și Poloniei cu 
poporul sovietic, cu Uniunea So
vietică.

Niciodată încă congresul nu a 
stirnit un interes atit de larg — a 
spus primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P. — iar participarea maselor 
populare la pregătirea sa nu a fost 
atit de creatoare ca in prezent Noi 
trebuie să facem totul pentru men
ținerea unei activități susținute a 
partidului și in cursul pregătirii in 
continuare în vederea congresului.

în partid — se arată in raport — 
au Ioc multe discuții, insă cea care 
se bucură de cea mai largă adeziune 
corespunde dorinței de a continua 
această linie, linia înnoirii socialiste 
a vieții sociale. Aceasta este, de 
asemenea, năzuința milioanelor de 
oameni ai muncii. Nu este numai o 
declarație ; în favoarea poziției parti
dului și a Comitetului său Central 
vorbesc numeroase^fapte ce confirmă 
linia programatică" a Înnoirii socia
liste.

Menționind că, după cum se știe, 
situația economică a țării este foarte 
nefavorabilă, nu se îndeplinesc pla
nurile, raportul evidențiază faptul că, 
în mare măsură, aceasta este o con
secință a dezorganizării economiei, a 
scăderii disciplinei, a grevelor, o ur
mare a încordărilor permanente ce 
au avut loc în ultimele luni. De 
aceea, sarcina principală a partidu
lui, a clasei muncitoare și a tuturor 
celor preocupați de problemele țării 
constă în : respectarea ritmului nor
mal de muncă, o gospodărire conști
incioasă, căutarea unor căi eficiente 
pentru a scoate economia din criză. 
In munca de zi cu zi nu există o 
sarcină mai importantă.

în continuare, primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. a subliniat că de 
o deosebită importanță este încre
derea în guvern și în șeful lui, ca 
și aprobarea poziției in problema re
nunțării Ia greve in decursul urmă
toarelor două luni. Che a spre lichi
darea crizei este partidul, care joacă 
rolul conducător in construirea socie
tății socialiste. Nu poate exista o 
înnoire socialistă fără o înnoire în 
partid în spiritul marxism-leninismu- 
lui, fără renașterea idealurilor so
cialiste.

AGENȚIILE DE PRESA 
® -■ ve scurt

REUNIUNEA „GRUPULUI CELOR 77". In capitala Venezuelei va ovea 
loc, între 13 și 19 mai, reuniunea „Grupului celor 77" care va analiza 
probleme ale țârilor în curs de dezvoltare privind comerțul, cooperarea 
tehnicâ și tehnologică, alimentația și agricultura, materiile prime, finan
țele și industrializarea. Reprezentanții celor 122 de state membre vor 
discuta un program de acțiune care să permită acestui grup de țări să 
participe mai efectiv la adoptarea, unor hotăriri de dezvoltare globală,

ACORD DE COLABORARE RO- 
MANO-INDIAN. La New Delhi a 
fost semnat programul de aplicare 
a acordului de colaborare in do
meniile științei și tehnologiei între 
România și India, pe perioada 
1981—1983. Programul prevede ac
țiuni concrete de*xx>operare  între 
cele două țări în domeniile științei

Evoeind schimbările și completările 
propuse la Statutul partidului și in 
special creșterea importanței orga
nelor alese, a rolului organizațiilor 
de partid și a drepturilor membrilor 
de partid, precum și întărirea orga
nelor de control, subordonate ideii 
democrației de partid, raportorul a 
evidențiat că în cursul ultimelor luni 
au apărut în viața partidului noi for
me de contact și foruri de dezbateri 
ale activului unor cercuri sociale 
apropiate. Apreciem — a spus el — 
diversele comisii și colective de 
dezbateri drept o manifestare a in
tensificării activității partidului, 
drept o înviorare a partidului. To
tuși. trebuie să afirmăm clar că a- 
ceastă activitate nu poate duce la 
încălcarea și schimbarea structurii 
leniniste a partidului, verificată de 
istorie, la subminarea coeziunii sale, 
deoarecq aceasta ar afecta unitatea 
partidului, ar duce la sciziune și frac- 
ționism. întregul partid — relevă ra
portul — trebuie să se preocupe ca 
cel de-al IX-lea Congres extraordinar 
al P.M.U.P. să fie un congres al mun
citorilor, unitatea de acțiune a între
gului partid fiind o condiție elemen
tară pentru ieșirea din actuala situa
ție de criză.

Tezele programatice pentru congres 
propun direcțiile principale ale 
înnoirii socialiste, dezvoltării demo
crației socialiste, întăririi rolului con
ducător al partidului și stabilizării 
situației social-economice a țării, 
subliniindu-se că este foarte impor
tant ca ele să se bucure de înțele
gerea întregului partid și să devină 
o bază în toate etapele dezbaterilor 
premergătoare congresului.

Raportorul a arătat că vor fi nece
sare schimbări esențiale în structura 
economiei, va fi necesară o creștere 
simțitoare a extracției de cărbune, 
va trebui să se prevadă aproviziona
rea cu mărfuri de importanță funda
mentală, Chiar în detrimentul altor 
mărfuri. Se pare insă că este impo
sibil să menținem actualele prețuri, 
îndeosebi Ia bunurile alimentare. Este 
o importantă problemă socială ; ea 
trebuie să fie profund analizată și 
supusă dezbaterii sociale largi. Si
tuația economică a țării in anii urmă
tori va limita foarte puternic posibi
litatea îmbunătățirii condițiiloi- de 
viață. De aceea, in toate hotărîrile 
referitoare lă prețuri, salarii șl plăți 
și înlesniri sociale trebuie să se țină 
seama de necesitatea echilibrului 
economic, dar în același timp hotărî
rile trebuie să fie o expresie a senti
mentului elementar de echitate so
cială.

Partidul — se relevă în Raportul 
Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P. — 
contează mult pe membrii lui care 
activează în mass-media, presă, radio 
și televiziune și nu va renunța nici
odată nici la dreptul de a le inspira, 
și nici la controlul asupra mijloacelor 
de informare și propagandă. Sintem 
interesați într-o largă participare a 
ziariștilor la lupta împotriva fenome
nelor negative, inechității, Împotriva 
a tot ceea ce încalcă legea, a ceea 
ce contravine idealurilor socialismu
lui. în același timp trebuie să se 
facă totul in vederea educării unei 
înalte răspunderi pentru cuvintul fo
losit în mijloacele de informare în 
masă.

Linia noastră de viitor — a spus 
S. Kania — este linia acordului, dar 
și linia luptei. în țara noastră are 
loc o luptă politică acută, o luptă de 
clasă pentru esența înnoirii, in apă
rarea socialismului, a valorilor sale 
ideologice și a realităților sistemu.ui 
nostru.

Toți dușmanii socialismului din 
țara noastră își pun speranțele in cri
ză, toți adversarii socialismului iși 
pun speranțele in influențele din ca
drul „Solidarității", in posibilitatea 
folosirii acestei organizații. Sintem 
profund convinși că acest lucru nu 
le va reuși în mare măsură. Este 
vorba de o organizație a muncitori
lor, o organizație a milioanelor de 
oameni de bună credință, in cadrul 
căreia acționează multe sute de mii 
de membri de partid. Datoria lor este 
grija față de orientarea socialistă. 
Ne pronunțăm pentru o alianță a tu
turor forțelor cărora le este scumpă 
cauza menținerii ființei naționale.

Congresul spre care ne îndreptăm 
— se spune în încheierea raportu
lui — are o însemnătate istorică. El 
trebuie să formuleze programul de 
ieșire din criza prin care trece țara 
noastră și, in același timp, să stabi
lească, in conformitate cu aspirațiile 
societății, viitorul Poloniei.

și tehnologiei, inclusiv in dezvolta
rea explorărilor petroliere, proiec
tării și construcției de rafinării, pre
cum și in domeniul petrochimiei.

PREȘEDINTELE SIERREI LEONE 
LA BEIJING. La Beijing s-au în
cheiat convorbirile dintre premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chi

Pentru trecerea 
neîntârziată la negocieri 
asupra armelor nucleare

Reuniunea anuală
a Internaționalei Socialiste
AMSTERDAM 30 (Agerpres). — La 

Amsterdam s-a desfășurat reuniunea 
anuală a Internaționalei Socialiste, la 
care au participat reprezentanții a 30 
de part'de socialiste. După cum in
formează agenția France Presse, pe 
agenda reuniunii au fost înscrise, cu 
prioritate, probleme legate de comba
terea cursei înarmărilor, relațiile Est- 
Vest

„Internaționala Socialistă conside
ră necesar să se treacă neintirziat și 
fără condiții prealabile la negocieri 
asupra armelor nucleare" — a dec'a- 
rat, la sfîrșitul reuniunii, Willy 
Brandt, președintele acestei organi
zații.

La rindul său, Joop van den Uyl, 
lider al Partidului Muncii din Olan
da, reafirmind opoziția față de arme
le nucleare, a anunțat că socialiștii 
olandezi și belgieni s-au pronunțat și 
se pronunță împotriva amp'asării de 
noi rachete nucleare americane pe 
teritoriul lor.

Participarea României 
la tîrguri internaționale

TOKIO 30 (Agerpres). — In capi
tala Japoniei s-a deschis Tirgul in
ternațional Tokio, la care România 
participă pentru a 14-a oară, conse
cutiv, cu o largă gamă de produse ale 
industriei constructoare de mașini, 
metalurgice, chimice, ușoare și ali
mentare. Pavilionul țării noastre a 
fost vizitat de prințul moștenitor al 
Japoniei, Akihito, care a apreciat ex
ponatele românești, interesindu-se 
îndeaproape de posibilitățile de dez
voltare și diversificare a schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

COLOMBO 30 (Agerpres). — La 
Colombo a avut loc deschiderea pri
mului tirg internațional al tehnolo
giei, organizat in Sri Lanka. Participă, 
numeroase țări, printre care și 
România. Tirgul a fost inaugurat de 
A. C. S. Hameed, ministrul afaceri
lor externe. Participind la inaugura
rea standului românesc, ministrul 
srilankez a avut cuvinte elogioase 
privind prezența țării noastre la a- 
ceastă manifestare internațională din 
domeniul tehnologiei.

Convorbiri 
iugoslavo-libiene

BELGRAD 30 (Agerpres). — La 
Belgrad au avut loc convorbiri intre 
Țvietin Miatovicl, președintele Pre
zidiului R.S.F. Iugoslavia, și Moam- 
mer El Geddafi, conducătorul Marii 
Revoluții de la 1 Septembrie din 
Jamahiria Arabă Libiană Populară 
Socialistă, aflat intr-o vizită oficială 
in Iugoslavia. Oaspetele a conferit, 
de asemenea, cu Veșelin Gluranovici, 
președintele Cbhsilftilul Executiv Fe- . 
deral al R.S.F.I. După cum infor
mează agenția Taniug, in cadrul con
vorbirilor s-a procedat la un schimb 
de păreri asupra relațiilor prietenești 
iugoslavo-Iibiene. Pe de altă parte, 
s^a subliniat necesitatea consolidării 
solidarității dintre țările nealiniate, 
a intăririi principiilor autentice ale 
mișcării de nealiniere, evidențiin- 
du-se, în context, dreptul fiecărui 
popor de a-și rezolva singur pro
priile probleme.

Farsa electorală din R.S.A.
PRETORIA 30 (Agerpres). — Așa- 

zisele „alegeri generale" care au avut 
loc miercuri in Republica Sud-Afri- 
cană nu au produs nici o surpriză. 
Desfășurat in cadrul sistemului poli
țienesc sud-african, „scrutinul" a fost 
cîștigat, așa cum s-a anticipat, de 
Partidul Național al premierului ra
sist Pieter Botha. Alegerile au avut 
Ioc cu 18 luni înaintea termenului 
legal al legislaturii, premierul Botha 
hotărind, la 27 februarie anul acesta, 
din cauza unor greutăți interne, di
zolvarea Parlamentului.

Caracterul nereprezentativ al „ale
gerilor" este demonstrat de faptul că 
Ia scrutin au participat numai albii 
— care numără în total aproximativ 
2 milioane, în timp ce majoritatea 
populației — 22 milioane de negri, 
metiși și indieni — a fost ca și al
tădată pur și simplu ignorată.

neze, Zhao Ziyang, și președintele 
Republicii Sierra Leone, Siaka Ste- I 
vens, aflat intr-o vizită de stat in 
R. P. Chineză. După cum relatează 
agenția China Nouă, în cursul con- ■ 
vorbirilor au fost examinate aspecte 
legate de extinderea cooperării eco- • 
nomice și tehnice dintre cele două 
țări, precum și probleme ale situa
ției internaționale actuale.

COOPERARE IN DOMENIUL I 
ENERGETIC. La Kuala Lumpur s-a 
încheiat reuniunea miniștrilor ener- ' 
giei din cele cinci țări membre ale . 
Asociației Națiunilor din Asia de 
sud-est (A.S.E.A.N.) — Filipine, In- | 
donezia, Malayezia, Singapore și 
Thailanda — care au convenit asu- I 
pra creării unui comitet pentru coo
perare in domeniul energetic. Parti
cipanta au adoptat, totodată, reco- . 
mandarea făcută de experta țări
lor respective cu privire la înființa- I 
rea unul centru al A S.E.A.N. pen
tru informare in domeniul cărbu
nelui,

cinema 
TORIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Cei trei mușchetari : LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13;
20.15, 1 mai : Munții în flăcări —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, 2 mai: 
Rug și flacără - 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20 . CENTRAL.
• 1 mai : Veronica — 9,15; 11;
12,45; 14,30; 16,15, 2 mai : Vteronica 
se întoarce — 9,15; 11; 12,45; 14,30;
16.15. Siberiada — 18 : DOINA.
• Eroii necunoscuți : TIMPURI 
NOI - 10; 14; 18.
• îmi sare țandăra : FEROVIAR
- 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15,
GLORIA - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 23,15, AURORA — 9; 11,13;
13,30: 15,45; 18; 20.
• Castelul din Carpați : FEREN
TARI - 15,30; 17,30; 19,30, PACEA
- 15,30; 17,30; 19,30.

• Sacrificiul din dragoste : GRI- 
VIȚA - 9; 12,30; 16; 19,15, ARTA
— 9; 12; 16; 19, CULTURAL — 9; 
12; 16; 19.
• Prima pagină : EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Circuit închis : BUZEȘTI^^--
15,30; 17,45; 20. •
• Vocea cutremurătoare a WMț 
DRUMUL SĂRII - 15,30; 18^20.
• Jandarmul și extratereștrii : 
DACIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18-
20,15, COTROCENI - 15; 17,30; 20.
• Croaziera : GIULEȘTI - 9; 11; 
13,15; 15,33; 17 45; 20, FLAMURA - 
9; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
• Omul și fiara : LIRA — 15.30;
19. VOLGA — 9; 11,30; 14: 16,30;
19,45; TOMIS - 9; 12,15; 15,30; 19.
• Schițe din Imeretla : VIITORUL
- 15,30; 17,30; 19,30.

• Confidențe : MIORIȚA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Stele de iarnă : MUNCA — 16;
18; 20 COSMOS — 15,15; 17,30;
19,45.
• Lancea de argint : POPULAR — 
14; 16; 18; 20.
• Nicki — 15,30, Mica romanță — 
17,30; 19,30 : FLACARA.
• Șantaj : PROGRESUL — 16; 18;
20.

teatre
Vineri, 1 mai

• Teatrul Național (sala mică) : 
Generoasa fundație — 19.30, (sala 
Atelier) : Fata din Andros — 19, 

(la Parcul Herăstrău-Expoflora): 
Spectacol de sunet și lumini —
20,30.
• Teatrul de operetă : Vinzătorul 
de păsări — 19,30.
• Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Mobilă și durere — 19,30, (sala 
Grădina Icoanei) : Cum se nu
meau cei patru Beatles ? — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din Chail
lot — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Baladă co
tidiană — 20.
• Teatru! „Nottara" (sala Maghe-
ru) • Idloata — 16; 10,30. (sala
Studio) : Sentimente și naftalină 
- 16; 19
• Teatrul Gluiești : Măsură pentru 
măsură — 19,30.
• Teatrul „Constantin Tănase" 

(sala Savoy) : Dai un... Biban, dar 
face I — 19,30, (sala Victoria) : 
Idolul femeilor — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Pia
tră la rinichi — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia română": 
La fintina dorului — 18,30.
• Circul București : Mondo circ 
— 16; 19,30.

Sîmbătă, 2 mai
• Teatrul Național (sala mică) : 
Cavoul de familie — 10. Hagi Tu- 
dose — 15. Infernalul mecanism — 
20 (sala Atelier) : Gimnastică sen
timentală — 10,30, 15.30, Așteptîn- 
du-l pe Godot — 19.30, (Parcul 
Herăstrău Expoflora) : Spectacol 
de sunet și lumină — 20.30.
• Teatrul de operetă : Văduva ve
selă — 19,30.

• Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Undeva, o lumină — 10; Gin- 
Rummy — 15, Voluptatea onoarei
— 19,30, (sala Grădina Icoanei) : 
Cum se numeau cei patru Beatles?
— 10; Anecdote provinciale — 15, 
Infidelitate conjugală — 19.30.
• Teatrul Mic : Un pahar cu si
fon — 19,30.
• Teatrul Foarte Mic : Premiera
— 20.
• Teatrul de comedie : Concurs 
de frumusețe — 10,30, Turnul de 
fildeș - 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Cinci romane de amor — 10, 
De ce dormi, iubito? — 16; 19,30. 
(sala Studio): Ploaia și ancheta
torul — 10,30, Noaptea umbrelor 
- 15,30; 19.

• Teatrul Giuleștl (sala Majestic): 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrină — 10, Nu ne naștem 
toți la aceeași virstă — 15, Noap
tea pe asfalt — 19,30.
• Teatrul evreiesc : Scurtcircuit 
la creier — 18,30.
O Teatrul „Constantin Tănase" 
(sala Savoy) : Dai un... Biban, dar 
face ! — 11; 19,30. (sala Victoria): 
Belmondo al ll-lea — 11; 19,30.
• Teatrul „ton Vasllescu" : Ju
mătatea mea e întreagă — 19,30.
• Ansamblul . Rapsodia română": 
Zi-Ie d-alea de-ale noastre — 19, 
(la Teatrul de "ară ..23 August"): 
Așa se clntă pe la noi — 19.
• Teatrul „Țăndărică- : Unde 
zbori, Sperie-Ciori ? — 11.
• Circul București : Mondo circ 
— 16: 19,30.
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SOLIDARITATEA Șl COLABORAREA ~1 
CU TOA TE FORJELE REVOLUȚIONARE, PROGRESISTE 

CAUZĂ SCUMPĂ A COMUNIȘTILOR ROMÂNI
„Solidaritatea internațională și întrajutorarea reciprocă cu celelalte detașamente înaintate 

ale popoarelor au caracterizat întotdeauna mișcarea revoluționară și democratică din România. 
Putem afirma cu îndreptățită mîndrie că întotdeauna revoluționarii români și-au făcut cu cinste 
datoria, atît față de propriul popor, cît și față de cauza generală a luptei revoluționare pentru 
progres și pentru pace66.

NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru comuniștii români, pentru clasa 
muncitoare și întregul nostru popor, săr
bătoarea de 1 Mai — Ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc, ziua fră
ției muncitorilor de pretutindeni — are anul 

acesta o semnificație deosebită : ea precede cu 
puțin glorioasa aniversare a șase decenii de la 
crearea Partidului Comunist Român — în a că
rui întreagă existență s-au îngemănat organic 
sarcinile naționale cu cele internaționale, patrio
tismul cu solidaritatea activă, militantă față de 
forțele înaintate de pe toate meridianele.

Cronica solidarității revoluționarilor români 
cu clasa muncitoare, cu oamenii muncii, cu po
poarele luptătoare pentru libertate și indepen
dență din întreaga lume a înscris pagini nepie
ritoare — de la prezențele românești pe barica
dele Comunei din Paris pînă la participarea cu 
arma în mînă la lupta pentru victoria Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie și de la spriji
nul acordat Spaniei luptătoare împotriva inter
venție; fasciste pînă la faptele de eroism săvîr- 
șite în rîndurile mișcării de rezistență din Fran
ța, Belgia, Iugoslavia — culminînd cu jertfele de 
sînge pentru zdrobirea Germaniei hitleriste în 
cel de-al doilea război mondial. La rîndul său, 
proletariatul român, partidul său politic s-au 
bucurat în toate marile bătălii revoluționare pe 
care le-au desfășurat de sprijinul și solidarita
tea detașamentelor revoluționare ale clasei mun
citoare, al comuniștilor și forțelor progresiste de 
pretutindeni.

Aceste vechi și bogate tradiții de solidaritate 
internațională au fost ridicate pe trepte noi, su
perioare, în condițiile în care P.C.R. a devenit 
partid de guvernămînt, iar politica partidului de 
solidaritate strînsă cu toate forțele care militea
ză pentru progres și pace în lume — politica de 
stat a României socialiste. Cu o deosebită forță 
se manifestă' această trăsătură definitorie a ac
tivității partidului nostru în perioada deschisă 
prin Congresul al IX-lea, de cînd în fruntea par
tidului și a țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, patriot înflăcărat și eminent luptător 
al mișcării revoluționare internaționale, a cărui 
întreagă operă teoretică și practică este consa
crată înfloririi României socialiste, apărării păcii, 
libertății și independenței tuturor popoarelor, 
măreței cauze a socialismului și comunismului. 
Nu există cauză dreaptă, acțiune de luptă împo
triva exploatării și asupririi, pentru eliberare so
cială și națională care să nu se fi bucurat sau să 
nu se bucure de solidaritatea activă, de sprijinul 
neprecupețit al Partidului Comunist Român, al 
secretarului său general.

în acest spirit de solidaritate, cultivat în per
manență de partid, oamenii muncii, întregul 
nostru popor salută cu căldură, de Ziua interna
țională a muncii, popoarele din toate țările so
cialiste, alături de care construim orînduirea 
nouă ; clasa muncitoare, partidele comuniste și 
muncitorești din toate țările lumii, cu a căror 
luptă pentru pace, democrație, progres, poporul 
nostru este pe deplin solidar ; națiunile angaja
te pe calea dezvoltării de sine stătătoare din 
Africa,, Asia, America Latină, care militează pen
tru transformări înnoitoare, pentru progres eco
nomic și social ; mișcările de eliberare națională 
și toate popoarele care luptă pentru neatîrnare 
și afirmarea ființei naționale, împotriva impe
rialismului, colonialismului și neocolonialismu- 
lui, pentru o politică nouă de egalitate în drep
turi, înțelegere și respect reciproc.

Mai mult ca oricînd, acum, cînd în viața inter
națională s-a produs o accentuare puternică a 
încordării, se impun ca un comandament su
prem unirea, solidaritatea și colaborarea celor 
mai largi forțe democratice, progresiste, a po
poarelor de pretutindeni pentru asigurarea drep
tului la viață al oamenilor, al popoarelor, pen
tru salvgardarea și întărirea păcii Chemarea pe 
care partidul nostru o adresează în acest sens 
forțelor înaintate de pe întreg globul este înso
țită de angajamentul solemn că, în strînsă uni
tate cu toate aceste forțe, comuniștii români, în
tregul nostru popor își vor aduce și în viitor 
cu aceeași dîrzenie revoluționară întreaga con
tribuție la cauza făuririi acelei lumi a păcii, în
țelegerii și colaborării spre care au năzuit din- 
totdeauna națiunile planetei.

A explica ziua noastră de azi prin 
ziua de ieri însemnează a ne veri
fica pe noi, cei de azi, prin viața 
și lupta predecesorilor, însemnează 
a ne întemeia mai bine in prezent, 
avind sentimentul unei bogate moș
teniri revoluționare și conștiința 
unei înalte consecvențe.

Faptul că Ziua internațională a 
celor ce muncesc precede eu numai 
o săptămină glorioasa aniversare a 
celor 60 de ani de luptă a partidu
lui nostru pentru drepturile clasei 
muncitoare, ale muncitorilor pămin- 
tului, ale intelectualității, pentru 
dreptate socială și libertate națio
nală , îmbracă o profundă sem
nificație. Ce simbol mai fru
mos poate fi decit ' acela că 
partidul s-a născut tocmai sub 
zodia de Armindeni, atît de 
scumpă muncitorilor de pretu
tindeni ? Preluind niște sca 
dențe istorice — in primul rind pro
blema libertății și dreptății socia
le — care nu-și mai puteau găsi 
rezolvare decit prin revoluție ; pre
țuind și niște somațiuni ale viito
rului — problema dezvoltării Româ
niei intr-un nou ciclu de civiliza
ție — care nu se puteau rezolva 
decit tot prin revoluția socialistă. 
Partidul Comunist Român a funda
mentat, in același timp, o nouă

doctrină și o nouă practică a soli
darității intre toți cei ce muncesc, 
indiferent unde trăiesc pe Pămint, 
indiferent de culoarea pielii și de 
apartenența națională, cu respect 
față de această apartenență care dă 
identitate oamenilor și popoarelor.

iar experiența noastră, a românilor, 
a confirmat, încă o dată — dacă 
mai era nevoie — acest adevăr.

Sub steagul partidului, clasa 
noastră muncitoare, poporul român 
s-au aflat, de la început, alături de 
marile cauze ale luptei internațio

Idealuri îngemănate
—————------ Pau' ANGHEL ------------ --------------------

Sub steag’" Partidului, Idealul de 
dreptat' libertate, progres al po
porului român s-a îngemănat, in 
chip fericit, cu idealul internațional 
al clasei muncitoare — socialis
mul — cu idealurile de dreptate so
cială și libertate națională ale po
poarelor robite exploatării, aflate 
sub dominație străină, strivite sub 
apăsarea imperialismului cotropitor 
de țări, jefuite de tot ce aveau mai 
de preț, de la bogățiile solului și 
subsolului pînă la bogățiile inimii 
și ale sufletului. S-a vădit, încă o 
dată, că o dreaptă cauză națională 
este și o mare cauză internațională,

nale — cauza Revoluției din Octom
brie, cauza luptei antifasciste, cauza 
luptei pentru lichidarea imperialis
mului cotropitor germano-fascisl, 
cauza luptei pentru lichidarea im
periilor coloniale, acum cauza luptei 
impotriva neocolonialismului și a 
imperialismului.

Ne-a fost și ne este scumpă lupta 
pentru emanciparea popoarelor de 
sub orice dominație, de sub aser
viri, suzeranități și tutele, lupta 
pentru o liberă dezvoltare a fiecărei 
națiuni, pentru independență națio
nală și progres. Împreună cu drep
tatea socială, libertatea națională

este cauza supremă a Revoluției, 
iar instaurarea libertății naționale 
și a independenței de stat este 
strîns legată cu abolirea inechității 
in planul raporturilor internaționa
le, raporturi intre țări și popoare 
care trebuie să corespundă moralei 
dreptului și dreptății, a omeniei, 
cum spunem not.

Iată de ce ne sint scumpe prin
cipiile care călăuzesc politica in
ternațională a Partidului Comunist 
Român. Iată de ce lumea prețuiește 
consecvența cu care partidul nostru 
militează pentru aplicarea acestor 
principii in viața internațională, 
prețuind in personalitatea secreta
rului general al partidului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe unul din
tre cei mai de seamă ; militanți ai 
acestei epoci, in care glasul poporu
lui român se aude limpede, răspicat 
în sprijinul celor mulți, in sprijinul 
dreptății.

Plini de încredere in cauza parti
dului nostru, sintem încrezători in 
biruința dreptății in lume. Facem 
parte dintr-o lume care are dreptul 
la mai bine, la progres și pace. în
crederea in dreptate, pace, progres 
luminează toate gindurile și gestu
rile noastre și dă sens sentimentu
lui de solidaritate care ne leagă de 
toți cei ce suferă, de toți cei ce 
luptă și speră în același ideal.

Conlucrare rodnică, multilaterală cu toate statele socialiste
• Partidul Comunist Român se preocupă permanent și acționează 

cu hotărîre pentru întărirea colaborării și solidarității cu toate țările 
socialiste, pentru întărirea unității acestora - ca o necesitate obiectivă 
pentru afirmarea socialismului in lume, pentru triumful păcii mondiale.

• Cu prilejul celor 80 DE VIZITE întreprinse de secretarul general 
al partidului, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ir) 
celelalte țări socialiste și a celor 49 de vizite făcute în România de 
conducători de partid și de stat din aceste țări au fost semnate, la 
nivelul cel mai înalt, 8 tratate de prietenie și colaborare, 16 decla
rații comune bilaterale, 75 de comunicate comune, care trasează ca
drul fertil al relațiilor reciproce.

• Ponderea țârilor socialiste in ansamblul relațiilor economice ale 
României este în prezent de 40,4 la sută.

• România participă la înfăptuirea a 145 de acțiuni de cooperare 
cu celelalte țări membre ale C.A.E.R. și cu alte țări socialiste. Alte 
180 de astfel de acțiuni se află in curs de pregătire.

• România a construit sau construiește în comun cu alte țări so
cialiste un șir de obiective economice importante, cum sînt : Comple
xele hidroenergetice Porțile de Fier I și Porțile de Fier II (împreună 
cu R.S.F. Iugoslavia) ; complexul hidrotehnic de la Stînca Costești, pe 
Prut (împreună cu Uniunea Sovietică) ; întreprinderea de mașini și 

■utilaje grele Giurgiu Ruse și complexul hidrotehnic Turnu-Măgurele - 
Nicopole (împreună cu R.P. Bulgaria) ; instalațiile de la Combinatul 
siderurgic din Eisenhuttenstadt (împreună cu R. D. Germană) - expresii 
concrete ale unei colaborări de tip nou, reciproc avantajoase.

Desen de Mihail GION

Alături de popoarele 
noilor state independente

• Partidul Comunist Român promovează legături de dplabo- 
rare și solidaritate cu peste 60 de partide și formațiuni politice 
de guvernămînt, organizații și mișcări de eliberare națională din 
statele care pășesc pe calea dezvoltării de sine stătătoare.

• Ca rezultat al politicii promovate de P.C.R., România so
cialistă extinde continuu conlucrarea cu țările în curs de dez
voltare, întreținînd relații diplomatice cu 95 asemenea state ; 
în ultimii 15 ani volumul total al schimburilor economice cu 
aceste țâri a crescut de aproape 30 de ori.

• România participă la realizarea a peste 130 de obiective 
economice în diferite țări in curs de dezvoltare.

• In institutele noastre de învățămînt superior se pregătesc 
aproape 18 000 de tineri din țâri ale Asiei, Africii și Americii 
Latine, iar 15 000 de specialiști români acordâ asistență tehnicâ 
in 60 DE STATE din aceeași categorie.

• Momente de profundă semnificație pentru cursul ascendent 
al relațiilor bilaterale le-au constituit vizitele oficiale de prie
tenie întreprinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în perioada 
1965-1980 in peste 40 DE ȚĂRI IN CURS DE DEZVOLTARE din 
Africa, Asia și America Latină, ca și întîlnirile desfășurate pe 
pămîntul României cu 42 de conducători din aceste state.

• in decursul anilor, P.C.R. a semnat documente cu mișcări de 
eliberare din Mozambic, ■ Angola, Guineea-Bissau, Namibia, Sao 
Tome și Principe, care au însemnat primele recunoașteri inter
naționale ale organizațiilor respective.

Solidaritate militantă cu partidele 
comuniste și muncitorești, cu toate 
detașamentele clasei muncitoare

• Partidul Corfiunist Român întreține legături cu 87 partide 
comuniste și muncitorești. In același timp, P.C.R. are relații cu 
49 partide socialiste și social-democrate.

• Acționind consecvent pentru o unitate nouâ, de tip su
perior, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, 
P.C.R. pune la baza relațiilor sale cu partidele acestei mișcări 
principiile marxist-leniniste ale egalității și respectului reciproc, 
dreptului fiecărui partid de a-și stabili de sine stătător linia 
politică, strategia și tactica revoluționară, corespunzător condi
țiilor istorice, sociale și naționale din fiecare țară.

• Secretarul general al partidului, tovarâșul Nicolae 
Ceaușescu, s-a întilnit și a purtat convorbiri, la București sau 
pe diverse meridiane ale globului, cu lideri și reprezentanți ai 
partidelor comuniste, socialiste și social-democrate din peste 
100 DE ȚĂRI.

• Numai în 1980 P.C.R. a participat prin reprezentanți Și 
a trimis mesaje la 27 de congrese sau alte reuniuni ale unor 
partide comuniste și muncitorești, socialiste și social-democrate.

„PROFUNDĂ GRATITUDINE PENTRU SPRIJINUL 
ACTIV ACORDAT CAUZEI DREPTE A POPORULUI 

COREEAN"
„Dumneavoastră ați sprijinit cauza poporului nostru privind 

unificarea, acordîndu-i atenție ca unei probleme proprii, iar de 
data aceasta sprijiniți activ poziția noastră privind unificarea 
pașnică și independentă a patriei. Pentru aceasta vă exprim 
profunda noastră gratitudine".

KIM IR SEN
secretar general al C.C.' al Partidului Muncii din Coreea, 

președintele R.P.D. Coreene

constituie un factor de încurajare de importanță covîrșitoare în 
lupta noastră de eliberare națională".

SAM NUJOMA
președintele Organizației Poporului 

din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)

„EFORTURI NEOBOSITE IN APĂRAREA 
INDEPENDENTEI Șl LIBERTĂȚII, A PROPĂȘIRII 

TUTUROR POPOARELOR”

„LEGATURI INDESTRUCTIBILE"
„In lupta îndelungată și grea a partidului nostru am simțit 

întotdeauna vie solidaritatea Partidului 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 popoare și cele două partide 
ale noastre".

DOLORES IBARRURI
președintele P.C. din Spania

„POPORUL NAMIBIAN NU VA UITA NICIODATĂ 
SOLIDARITATEA ROMÂNIEI"

„Poporul namibian. Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest nu vor uita niciodată sprijinul dat de poporul român, 
sub conducerea P.C.R. Aș putea spune că ajutorul dat de România

„Partidul Comunist Mexican dă o înaltă apreciere politicii 
internaționaliste a P.C.R. de sprijinire a luptei pentru indepen
dență și dezvoltare a popoarelor din America Latină, ca și din 
alte regiuni ale lumii, ca o manifestare concretă a eforturilor 
constante ale României în direcția asigurării propășirii economice 
și sociale independente a fiecărei națiuni, lichidării subdezvol
tării și instaurării unei noi ordini economice internaționale".

ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO
secretar general al C.C. al P.C. Mexican

„P.C.R., PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
S-AU AFLAT MEREU ALĂTURI DE POPORUL 

ZIMBABWE"
„Partidul Comunist Român, președintele Nicolae Ceaușescu, 

România s-au aflat mereu alături de poporul Zimbabwe in lupta 
sa de eliberare, lată de ce doresc să folosesc prilejul cmd 
sărbătorim momentul independenței, pentru a spune P.C.R., 
poporului român și conducătorului său, președintele Nicolae 
Ceaușescu : «Vă mulțumim, prieteni, vă mulțumim, tovarăși de

luptă I Ați înfăptuit o operă minunată I Victoria noastră este o 
victorie comună»".

ROBERT MUGABE
. președintele Z.A.N.U. (P.F.)

prim-ministru al Republicii Zimbabwe
„IN ROMÂNIA, IN PREȘEDINTELE NICOLAE 

CEAUȘESCU, POPORUL PALESTINIAN 
ARE UN PRIETEN DE NĂDEJDE"

„Menționăm plini de bucurie ajutoarele neprețuite pe care le 
dau poporului palestinian România, poporul român, sub condu
cerea președintelui Nicolae Ceaușescu. Urmărim întotdeauna cu 
interes rolul constructiv al celui mai drag prieten al nostru pentru 
o pace trainică în lume, in special in Orientul Mijlociu".

YASSER ARAFAT 
președintele Comitetului Executiv 

al OrganiaB^i pentru Eliberarea Palestinei

„LA ELIBERAREA MOZAMBICULUI A PARTICIPAT 
Șl POPORUL ROMAN, PARTIDUL SĂU COMUNIST"

„Solidaritatea Partidului Comunist Român, a României socialiste 
cu Mozambicul s-a dezvoltat și s-a consolidat de-a lungul luptei 
noastre de eliberare națională împotriva colonialismului portu
ghez. Putem spune că la eliberarea noastră a participat și 
poporul român, și partidul său comunist, condus de marele lider 
Nicolae Ceaușescu, care ne-a acordat necondiționat tot sprijinul".

SAMORA MOISES MACHEL 
președintele partidului FRELIMO 

și al Republicii Populare Mozambic

Neobosit în slujba 
cauzei generale a păcii 

și înțelegerii
• P.C.R. s-a pronunțat statornic pentru a lume 

a păcii și înțelegerii, adoptind, chiar la Congresul 
de constituire din 1921, moțiunea intitulată „Pen
tru pace, contra războiului”.

• In raportul la Congresul al Xl-lea, în cuvin- 
tările și expunerile tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în multiple alte documente ale partidului nostru, 
inclusiv „Hotârîrea C.C. al P.C.R. privind poziția 
României in problemele dezarmării, și in primul rînd 
ale dezarmării nucleare" a fost fundamentat un 
amplu program cupiinzînd măsuri imediate și de 
perspectivă de natură sâ asigure făurirea unei lumi 
fără arme și deci fără războaie.

• In baza documentelor adoptate de P.C.R., 
România a avansat multiple inițiative, a desfășu
rat și desfășoară o amplă activitate in direcția 
edificării unei securități trainice in Europa. In baza 
indicațiilor secretarului general al partidului, dele
gația țării noastre la reuniunea de la Madrid a pre
zentat un ansamblu de 10 propuneri, printre care : 
măsuri de creștere a încrederii convocarea Con
ferinței pentru întărirea încrederii și dezarmare in 
Europa ; convocarea unei reuniuni de experți care 
să examineze elaborarea unui Tratot general eu
ropean de nerecurgere la forță ; lupta împotriva 
propagandei de război, a rasismului și fascismu
lui ; urmările Conferinței pentru securitate și coope
rare în Europa, inclusiv propunerea de a se găzdui 
la BOcurești viitoarea reuniune.

• Congresul al Xl-lea al P.C.R. a adoptat un 
cuprinzător program de acțiune in vederea instau
rării unei noi ordini economice internaționale, pre- 
văzind; intre altele, măsuri privind progresul indus
trial al țărilor in curs de dezvoltare, soluționarea 
problemei energiei, asigurarea unor raporturi mai 
juste între prețurile materiilor prime și ale produ
selor manufacturate, creaiea unui fond de dezvol
tare la a cărui constituire să contribuie economiile 
ce se pot realiza prin reducerea cheltuielilor mi
litare.

• In rapoartele la congresele și conferințele na
ționale, în celelalte documente ale P.C.R., s-a evi
dențiat hotârîrea partidului nostru de a milita pen
tru rezolvarea pe cale pașnică, prin tratative, a tu
turor litigiilor și diferendelor dintre state ; pentru 
participarea, in condiții de egalitate, a tuturor ță
rilor la viața internațională ; pentru eradicarea ul
timelor vestigii ale colonialismului, a politicii de dis
criminare rasială și apartheid ; pentru întărirea ro
lului ONU. și sporirea contribuției sale la soluțio
narea ansamblului problematicii mondiale.
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