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întregul nostru popor sărbătorește 1 Mai strîns unit 
în jurul Partidului Comunist Român, al secretarului 
general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președinții unor firme americane

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, vineri, pe Ro
bert Bergland. președinte al firmei 
„Farmland Eaton World Trade". Cy
rus Eaton jr„ președinte al firmei 
„Cyrus Eaton Trade", și pe Clara 
Reece, președinte al firmei „Tower 
International", care au efectuat o vi
zită în țara noastră.

La primire au participat Ion Teșu. 
ministrul agriculturii și industriei 
alimentare, și Vasile Bărbulescu, 
președintele Consiliului unic agrotn- 
dustrial-Scomicești.

In timpul întrevederii s-au discu
tat posibilități de cooperare intre 
întreprinderi românești de profil și 
firmele americane respective în do
meniul producției vegetale, zooteh
niei și industrializării produselor a- 
gricole.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte ale vieții politice internaționa
le, apreciindu-se că, în actualele con
diții, se impune intensificarea efor
turilor pentru realizarea unui climat 
de pace, înțelegere și colaborare în 
Europa și pe plan mondial. Totodată, 
s-a relevat necesitatea de a se ac

ționa pentru oprirea cursei înarmă
rilor. pentru reducerea cheltuielilor 
militare, subliniindu-se că uriașele 
sume astfel eliberate sâ fie puse în 
slujba progresului economic si social 
al națiunilor, să servească la întoc
mirea și punerea în aplicare a unor 
programe de dezvoltare a agricultu
rii. îndeosebi în țările în curs de dez
voltare. în vederea eradicării foame
tei existente în lume, creșterii nive
lului de trai și a bunăstării tuturor 
popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
a celorlalți conducători de partid si de stat, intru atmosferă sărbătorească, 
de fierbinte patriotism, de puternică solidaritate internaționaliste, ieri s-a desfășurat

MAREA ADUNARE POPULARĂ 
CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidu- 
lui Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarâșa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarâși din 
conducerea partidului și statului au participat, vineri 
după-amiazâ, la marea adunare populară organizată de Co
mitetul municipal București al P.C.R. in cinstea zilei de 1 Mai, 
sărbătoarea primăverii și a muncii, Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, simbol al spiritului revoluționar și 
al năzuințelor de pace și progres social.

Miile de bucureșteni prezenți la 
adunarea ce a avut loc la Palatul 
aporturilor și culturii din Capita
lă. și prin ei toți cetățenii pa
triei — români, maghiari, germani și

de alte naționalități — au adus, în 
această zi de tradițională sărbătoare, 
un fierbinte omagiu partidului, sub 
a cărui înțeleaptă cirmuire își îm
plinesc cele mai înalte aspirații, și-au

ȚARA ÎN MAI

îndreptat gîndurile pline de dragoste 
si recunoștință spre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, patriotul înflăcărat, re
voluționarul neînfricat care din 
fragedă tinerețe s-a ridicat cu 
hota ri re la luptă împotriva fas
cismului. asupririi și nedreptăților 
sociale, pentru libertatea, indepen
dența și suveranitatea tării, pentru 
propășirea ei.

Anul acesta, ziua de 1 Mai este 
sărbătorită în întreaga țară sub 
semnul muncii creatoare, puternic 
impulsionată de cuvîntarea rostită de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la re
centa plenară a C.C. al P.C.R.. al 
activității susținute pentru înfăptui
rea cu succes a prevederilor planului 
pe acest an, a hotăririlor Congresu

lui al XII-!ea a! partidului, pentru 
continua înflorire a patriei socialis
te. sub semnul dorinței de pace și 
solidaritate internațională.

Prezența la marea adunare popu
lară a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a tovarășei Elena Ceaușescu. de nu
mele cărora se leagă momente mar
cante ale luptei revoluționare pe pă- 
mîntul României, a proiectat acest 
eveniment într-o ambianță sărbăto
rească deosebită,

Dînd expresie grăitoare simțămin- 
telor de mare bucurie prilejuite de 
acest nou moment al intîlnirii cu to
varășul Nicolae Ceaușescu. numeroși 
locuitori ai Capitalei l-au întîmpinat
(Continuare in pag. a IV-a)

Acum, cînd sub lumina de mai
s-a așternut peste țară primăvara, 
trăim un răstimp de dense îm
pliniri. O spun știrile ce vin de 
pe întregul cuprins al patriei des
pre fapte de hărnicie muncitoreas
că. Ele sosesc din întreprinderi in
dustriale, din adîncul minelor, aco
lo unde se poartă aspra bătălie 
pentru cît mai mult cărbune, de pe 
șantierele de construcții unde se 
ctitorește chipul de miine al așe
zărilor noastre, de pe ogoarele sub 
a căror brazdă reavănă adastă să- 
mînța recoltelor viitoare, din insti
tutele de cercetări și proiectări, din 
școli și facultăți. Vestind că pretu
tindeni oamenii acestor meleaguri 
muncesc și creează însuflețiți de un 
unic gind, de o unică convingere : 
înfăptuirea exemplară a prevederi
lor actualului cincinal — cincinalul 
calității și eficienței.

Sînt tot atitea dovezi ale unei 
stări de spirit definitorii pentru 
România contemporană : înalta res
ponsabilitate cu care generațiile de 
astăzi acționează spre a spori moș
tenirea pe care ne-au lăsat-o îna
intașii, adinca lor convingere câ nu 
ne putem declara mulțumiți cu ceea 
ce am realizat pînă acum, că tre
buie să năzuim mereu mai sus, spo- 
rlndu-ne eforturile pentru gospodă
rirea cu-maximă eficiență a avuției 
noastre naționale.

Sint, deopotrivă, toate acestea 
fapte de muncă rodnică, dovezi ale 
unei alte realități a României so
cialiste : țara este o unică, mare și 
puternică familie, care, ca un sin
gur om, urmează cu neabătută în
credere partidul nostru comunist, pe 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Unitatea noas
tră, marea lecție o întregii noastre 
istorii, a fast izvorul de nesecată 
forță din care am sorbit mereu pu
teri, biruind vitregiile vremurilor. 
Unitatea noastră ne-a dat tăria în 
anii socialismului, cu deosebire 
după Congresul al IX-lea al parti
dului, să progresăm în ritmuri ra
pide, să comprimăm timpul, apro- 
piindu-ne cu pași repezi de țările 
dezvoltate ale lumii. Unitatea noas
tră este garanția că tot ceea ce 
astăzi este proiect, oricît de gran
dioase i-ar fi dimensiunile, va prin
de miine viață, spre binele patriei 
și al fiecăruia dintre noi.

Țara in Mai ni se înfățișează, 
așadar, ca o țară a muncii înfrățite 
a tuturor fiilor ei, fără deosebire de 
naționalitate. Și, totodată, ca o 
țară a demnității muncii, căci fău
rarii bunurilor materiale și spiri
tuale, cei prin a căror hărnicie 
sporește necontenit avuția naționa
lă, sint ei înșiși beneficiarii roade
lor muncii lor și, deopotrivă, cei ce 
conduc destinele țării. Iși află ast
fel împlinire în realitățile României 
de astăzi idealurile nutrite de ge
nerațiile de înaintași, gravate pe 
pancartele demonstrațiilor de 1 
Mai, clamate de mulțimile Instăpî- 
nite pe stradă in acea zi, sub un
duirea flamurilor purpurii, ori răs- 
pindite prin mii și mii de manifeste 
atunci cînd prigoana autorităților a 
împiedicat întrunirile, serbările sau 
manifestațiile — năzuințele de liber
tate și egalitate socială, dreptul la 
muncă, la învățătură, la cultură, 
dreptul de a cîrmui țara așa cum 
o doreau mulțimile muncitoare, fău
ritoare ale tuturor bogățiilor țării și 
scut de apărare a patriei la cea
surile de primejdie.

Țara în Mai. Sărbătorim Ziua 
muncii cu satisfacția de a ști că 
poporul român se înfățișează astăzi 
ca un popor liber și demn, singur 
stăpîn pe soarta sa, că destinul so
cialist pe care și l-a asumat și-l 
făurește cu clarviziune. Urmînd 
strălucitul exemplu al secretarului 
general al partidului, președintele 
Republicii noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Omul care, adine încre
zător în forța de creație a poporu
lui, a chemat statornic națiunea să 
cuteze mai sus, să-și mobilizeze, în 
spiritul tradițiilor sale, imensele re
surse de energie și inițiativă spre 
a clădi o țară mindrâ, frumoasă și 
prosperă. Omul care, aflat de 17 
ani in fruntea țării, este cel dinții 
muncitor al ei, organizind activita
tea practică pentru înfăptuirea am
plelor noastre programe de dezvol
tare, sfătuindu-se permanent cu 
poporul. Omul care a devenit sim
bolul viu al unității noastre de vo
ință, al hotăririi de a nu precupeți 
nici un efort pentru ca patria noas
tră scumpă să urce noi trepte pe 
calea progresului social-economic.

Țara in Mai, cinstind Ziua mun
cii, îndreaptă gindul său de caldă 
frăție și solidaritate către cei ce

Desen de Gh. CALARAȘU

muncesc de pretutindeni. Cu mîn- 
driu de a ști că prezentul socialist 
dă o nouă strălucire bogatelor tra
diții de solidaritate internațională, 
de prietenie militantă ale muncito
rimii din România. Prin relațiile de 
prietenie și colaborare cu țările so
cialiste, eu forțele democratice pro
gresiste și antiimperialiste de pre
tutindeni. Prin rodnica și susținuta 
activitate politico-diplomatică des
fășurată de România socialistă, de 
președintele său, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru ca în lume să 
triumfe pacea, înțelegerea și co
laborarea dintre state, pentru ca 
marile probleme ale contempora
neității să fie soluționate în con
sens cu legitimele năzuințe ale po
poarelor. O politică principială, 
consecventă, care a adus țării un 
prestigiu internațional fără prece
dent, prieteni nenumărați pe orice 
meridian al globului.

Sărbătorim încă un 1 Mai liber, 
un 1 Mai al muncii și creației, al 
libertății și demnității. Cu mîndria 
de a fi contemporanii celei mai 
fertile epoci din istoria patriei. Cu 
hotărirea de a îmbogăți necontenit 
cununa ei de împliniri.

MUNCII

Și lauda temeinicelor faceri 
Cu care scriem comunist, citeț, 
Destinul țârii, ca pe-un dar de preț, 
Pentru-mplinirea noastrâ viitoare.

Această mult statornică frăție — 
De pîini și bucurie dătătoare, 
Ne-mbracâ-n Primul Mai, de Ziua muncii, 
Cu lauda grădinilor în floare.

Că timp al cutezanței și al muncii 
E timpul țării, binecuvintat,
In care prăznuim acest armindeni 
Cu lauda-mplinirii lăudat.

DE ZIUA

TEOFIL BALAJ

Din timpuri multe țara-a-ntinerit 
Prin tinerețea noastrâ milenarâ 
Cu care ne-am nâscut și am murit 
Și iarâși ne-am nâscut, tot pentru țarâ.

Aceasta este tinerețea muncii 
Și tinerețea cinstei și speranței 
Cu care stăm și astăzi ca-n vechime 
De veghe lingă timpul cutezanței.
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La temelia noii vieți, la temelia 
aspirațiilor noastre socialiste 

il U J £ jl
Oameni și fapte la panourile de onoare ale zilei de 1 Mai

Din 1890, fără întrerupere, clasa muncitoare din 
România a sărbătorit și sărbătorește ziua de 1 Mai 
ca zi de solidaritate internațională a celor ce mun
cesc. Românii sărbătoreau această zi mai dinainte, 
ca sărbătoare populară a primăverii, a unui nou 
ciclu de viață în natură, Armindeni. Ziua muncii și 
ziua primăverii - una și aceeași zi, devenită în 
România socialistă o sărbătoare a întregului popor, 
a muncii pentru împlinirea noului său destin. Cu

mult timp înainte îi sînt închinate acestei prăznuiri 
cele mai fertile clipe și zile de muncă, sînt organi
zate zile și săptămîni de muncă record, întrecerea 
socialistă dobîndește un ritm mai apăsat, iar atunci, 
în ziua de 1 Mai, bilanțul competiției se încheie cu 
un bogat prinos al muncii. In fiecare an se întîmplă 
la fel. La fel și totuși cu un adaos - adaosul oe care 
firesc îl produce și il așază temeinic in zestrea 
economică și socială a țării MUNCA. De la acest

adevăr a și pornit reportajul nostru de astăzi. El 
își propune să revină, după un număr de ani, prin 
locuri despre care s-a mai scris în preajma... altui 
1 Mai. Și să constate ce s-a întîmplat de atunci. 
Cu ce raport se înfățișau atunci oamenii muncii, 
ce-i închină astăzi sărbătorii de 1 Mai... Și, veți 
vedea, sîntem îndreptățiți să spunem că dacă ne 
place să măsurăm vîrsta tinerilor în primăveri, pu
tem face tot astfel cu vîrsta socialistă a țării...

La întreprinderea „23 August" 
din Capitală, cîteva zile ina- 

, inte de acest 1 Mai, în fabrica
de motoare, ing. Dan Ionescu, di
rectorul fabricii : „Ne-ați găsit in
tr-un moment special... Vreau să 
spun că, dacă pentru fiecare 1 Mai 
noi avem cite o surpriză, cea de 
anul acesta e asta : am dat o viață 
nouă unui tip de motor pe care-1 
fabricăm de mai mult timp. Acum, 
cniar acum avem primele cinci 
bucăți la ultimele probe. Mergeți 
să le vedeți...".

în fața unuia dintre cele cinci, 
animație. După o funcționare de 12 
ore pe bancul de probă, motorul e 
desfăcut, controlat, comentat. Asis
tăm la discuții tehnice ce nu se 
lasă deslușite de profani. Citim insă 
pe fetele, în ochii și in gesturile 
celor de față calm și mulțumire. 
Miinile pline de ulei pipăie me
talul cald ca De un organism viu, 
degetele mingile luciul cilindrilor... 
Așa cum făcuse cmdva, tot pe aici, 
muncitorul Bozan din „Uzina vie".., 
Si, in sfirșit. putem discuta cu 
Marcu Seeeleanu, șeful atelierului 
montaj.

— Care e, de fapt, povestea aces
tui motor ?

— E un motor pe care il fabri
căm noi mai de mult. Un foarte bun 
motor. Rămăsese insă in urmă, teh
nica avansind rapid. Aveam alter
nativa asimilării unui tip nou. To
tuși am stat și ne-am gindit dacă 
merită efortul, dacă nu cumva am 
putea să-i dăm o viață nouă „bătri- 
nului". Și proiectanții, și noi ne-am 
pus pe treabă. Citeva soluții inge
nioase. idei adunate de la toți, și 
selectate cu grijă au dat naștere, 
practic, unui motor nou. Iată-1. 
Are o anduranță dublă și, la aceeași 
putere, un consum cu 25 la sută 
mai mic. Va satisface pretențiile 
ce.or mai exigenți beneficiari.

— Care a foșt dificultatea ?
— N-au fost dificultăți, doar 

timpul a fost scurt pentru că am 
vrut să fim gata cu el pină la 1 
Mai. Și-am reușit.

Cu ceva aparte au vrut să se în
fățișeze ia această săroătoare a 
muncii, cu ceva care sa dea mă
sura întreagă a sentimentului curat 
fa,a de armindenii muncitorești, 
măsură întreagă a dibăciei și a ceea 
ce in termeni economici se numeș
te forța de producție. Poate fără 
să vrea, economiștii au realizat o 
splendidă metaforă.

Maistrul Gheorghe Murăraș i 
„Ideea de a aduce acest motor «în 
pas cu moda», de a-1 «salva», ca 
să spunem așa, ne-a cucerit și să fi 
văzut dumneavoastră cit de repede 
și cit de bine au fost făcute toate 
dispozitivele și sculele necesare ca 
să putem să pornim pină la 1 Mai 
primele motoare din această sene 
nouă..."

Ioan Capdefier, secretarul organi
zației de partid de la cartere-că- 
măși : „Azi, la noi. e prima zi din 
săptămina record pentru 1 Mai. E 
amiază și uite și primele rezul
tate. S-au și asigurat piesele pen
tru 48 de comenzi la e port. Pentru 
că. știți, prioritatea este exportul. 
Săptămina asta, o să vedeți, o să 
dăm mult și peste. E‘nevoie. Tre
buie să producem și mai bine, și 
mai mult ca să dăm viață marilor 
obiective la care ne cheamă hotări- 
rile Congresului al XII-lea al parti
dului".

Și, in sfirșit. cel care ne-a însoțit 
aici tot timpul, tovarășul Horia 
Tudorache, secretarul comitetului • 
de partid pe fabrică, spune zîm- 
bind : „Sigur, tot ce ați văzut e 
frumos, e deosebit. Și povestea a- 
celui motor, și săptămina record, și 
întrecerea dintre muncitorii celor 
două linii tehnologice de cartere și 
de cilindri-tămăși... Dar să vă spun 
eu una care le întrece pe toate : la 
mine in atelier s-a făcut ceva de 
necrezut — o linie tehnologică a 
fost mutată cu totul în alt amola- 
sament in numai 24 de ore. Cu ma
șini, cu instalații cu tot. Linia de 
p-ezoane. 24 de o-e de la oprire 
și pină la primele prezoane. pro
duse in noul amn’.asT-ent. A't'el. 
dacă n-ar fi fost această atmosferă 
și acest! oameni minunați, ar fi 
durat 3—4 zile... Ei, de asta ce 
ziceți?".

De fapt, am recunoscut aceeași 
uzină, aceeași atmosferă de 1 
Mai din urmă cu 10 ani. E- 

xact acum 10 ani scrisesem de 
aici un reportaj care, pornind de 
la nuvela lui Alexandru Sahia 
„Uzina vie", incerca, după cite
va decenii, să surprindă noua 
realitate. Sint și în acel repor
taj secvențe ca cele de mai sus. în 
privința asta pare că nimic nu s-a 
schimbat. Asistasem la plecarea din 
uzină (era tot in ajun de 1 Mai) 
a unei locomotive dlntr-un impor
tant lot pentru export. Aceeași 
bucurie, aceeași înfrigurare sărbă
torească atunci cind. pornind pe ro
țile ei, locomotiva de 1 250 CP ieșea 
din uzină salutindu-i cu un șuierat 
pe făuritorii ei...

...De 1 250 CP... Ei. da. iată, aici 
pătrundem in domeniul adaosurilor 
de substanță...

— Vedeți dumneavoastră. imi 
snune acum inginerul Vasile Popes
cu, directorul tehnic al institutului

de proiectări al uzinei („Faur"), așa, 
ia prima vedere, uzina pare că nu 
s-a schimbat. Ea a urmat totuși o 
evoluție extraordinară. întîi in ce 
privește organizarea. tehnicitatea 
și destinația producției. Apoi in 
privința dotărilor și. în sfirșit, pe 
planul condițiilor de muncă. Știți 
probabil cită atenție acordă între
prinderii noastre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Ne vizitează de cîteva 
ori pe an și e foarte exigent cu noi. 
Cum e Si normal. Asta ne ajută. 
Ne-a cerut să ieșim mai mult la 
export cu produsele noastre. Asta 
a antrenat un amplu proces de pre
faceri, de regîndire a produselor și 
a tehnologiilor. Azi exportăm 60—70 
la sută din producție... Ceea ce în
seamnă că sîntem „la zi" cu teh
nicitatea cerută de piața mondială. 
Și avem, intr-adevăr, produse com
petitive. Altfel n-am putea răzbi 
cu ele la exoort, în condițiile marii 
concurente de pe piața internațio
nală. Nu mai vorbesc de faptul că 
o nouă calitate a muncii înseamnă 
și o pouă calitate a vieții.

Demonstrația directorului e lungă.

trecut, Întreprinderea noastră a fost 
declarată, pentru realizările sale in 
Întrecerea socialistă, fruntașă pe 
țaiă, ocupind locul I pe ramură. 
Este un răspuns faptic, muncitoresc, 
pe care il reinnoim, in întrecerea 
socialistă, la marea sărbătoare a 
tuturor celor ce muncesc. Pentru că 
noi știm bine ce înseamnă cărbu
nele pentru țara noastră. Ca să re
zolvăm bine treburile economiei, ale 
dezvoltării patriei noastre, este ne
voie de cărbune — deci de energie 
— ca de apă și aer. Lozinca împo
dobită cu cetină de brad la 1 Mai 
1970 este și mai proaspătă acum, la 
început de Mai 1982. îndemnul ei 
mobilizator este săpat în conștiin
ța și in inima fiecărui miner de la 
Bărbăteni, in inima și in conștiința 
tuturor minerilor din patria noastră.

★

Flori cu totul deosebite, flo
rile minunate ale industriei 
socialiste au răsărit și pe 

meleagul harghitean, crescute de 
muncitorii și specialiștii de aici cu 
adincă mindrie, prin risipă crea

rul nostru viticol SV-445 la Tîrgul 
internațional de la Leipzig.

★

Sărbătoarea lui 1 Mai este 
prilej de trecere în revistă 
a rezultatelor deosebite ob

ținute in muncă — ne spune ingine
rul Otto Novy, directorul adjunct 
tehnic al Centrului de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru echipamente hidroenergetice 
de la Reșița. Este, în același timp, 
și o sărbătoare a marilor speranțe 
în noi succese. Cu 11 ani în urmă 
raportam partidului încheierea am
plului program de cercetare și pro
iectare a echipamentului pentru 
Porțile de Fier I. Aveam atunci sa
tisfacția realizării celor mai mari 
hidroagregate produse vreodată în 
România — cele de 178,5 MW.

— Funcționează și astăzi la pa
rametrii proiectați'în salba de tur
bine care „treieră" apele Dunării. 
A fost o realizare demnă de marea 
sărbătoare a muncii.

— Da, așa este. Dar colectivul 
nostru căpătase puteri, prin acea 
reușită, pentru alte realizări, de

• Ce se adaugă, an de an, la zestrea țării odată cu prinosul 
muncii dăruite Armindenilor muncitorești

.... ; ; r ..........
• Prin vigoarea spiritului revoluționar și asaltul perfor

manțelor tehnice, bătrîna „uzină vie" întinerește

• „Tării, cit mai mult cărbune!"-un indemn și un hotă rit 
răspuns mineresc

• Pe meleaguri innoite, frumoasele flori ale acestui mai

• „Dați-le tinerilor munții să-i învingă, ii vor învinge!"
----------------------------------------------------------------------------------------------------

El ne-a vorbit despre fabricile in
tegrate, despre noi tehnologii și 
despre produse noi de mare perfor
manță tehnică, între care locomo
tiva de 1 500 CP cu motor Alco, 
locomotiva diesel hidraulică de 
2 400 CP, motorul cu injecție direc
tă M 820 SR și multe altele.

în urmă cu zece ani, noutățile de 
azi erau, poate, doar visuri de 
viitor. Uzina pătrunde treptat și si
gur, printr-un considerabil efort, 
in domeniul marilor performanțe 
tehnice. Și, iată, acesta este cel mai 
important adaos pe care, de la un 
an la altul, l-am fi putut observa 
aici de 1 Mai...

*

Valea Jiului... în apropierea 
Lupenilor, la Bărbăteni se 
deschidea, in preajma în- 

tiiului de mai 1970, o nouă mină, 
o nouă magistrală subterană către 
filonul aurului negru.

— îmi amintesc foarte bine mo
mentul acela — ne spune minerul 
Petre Olteanu, șeful uneia dintre 
primele brigăzi care pătrunseseră 
atunci în adîncurile muntelui. Pre
gătisem, Ia intrarea in mină, pan-. 
carta : „Țării, cit mai mult cărbu
ne 1“ — și o împodobisem cu cetină 
proaspătă de brad. Chiar in acea zi 
de sărbătoare muncitorească am in
trat în mină. Primul sector de lu
cru era pregătit și am avut bucu
ria să trimit la suprafață primele 
cantități de cărbune. Producția pla
nificata era de 50 000 de tone căr
bune pe an. Au urmat zile de mun
că incordată. Ca la orice inceput, 
era greu. Am învins însă treptat 
greutățile. Țara ne cerea cărbune, 
cit mai mult cărbune pentru side
rurgie și energie. Eforturilor noas
tre le-au venit în sprijin partidul, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. prin 
măsurile energice privind introdu
cerea mecanizării lucrărilor miniere 
în- vederea reducerii efortului fizic- 
și a creșterii neîncetate a producti
vității muncii, prin asigurarea unor 
condiții de muncă și de viață mai 
bune.

— Sîntem în pragul începutului 
de mai 1982. Ce reprezintă el pen
tru dumneavoastră ? Chemarea din 
1970 — „Țării, cit mai mult căr
bune !“ — este la fel de actuală, 
mai actuală ca oricind.

— Vă spuneam că atunci aveam 
planificate 50 000 de tone cărbune 
pe an. Ne-am planificat acum 
830 000 de tone cărbune anual. Deci, 
in 12 ani, producția minei noastre a 
crescut de peste 16 ori. 12 ani in 
care am pătruns masiv în munte, 
mai bine echipați, folosind combine 
d° tăie-e a cărb’ine'u’. combine de 
înaintare in steril și cărbune. Anul

toare de gind și fapte comuniste. 
Acest început de mai muncitoresc, 
parcă mai mult ca altădată, are 
strălucire și mai intensă. Ne măr
turisește acest lucru Gsibl Alexan
dru, secretarul comitetului de 
pariid al întreprinderii de tractoa
re din Miercurea-Ciuc.

— Intru zi de zi pe poarta între
prinderii și adesea mă gîndesc că 
marea șansă oferită nouă, celor ce 
muncim aici, români și maghiari, 
de a ne împlini ca personalități 
umane intr-o ramură de virf a teh
nicii românești și, mai ales, într-o 
localitate care in trecut, practic, nu 
cunoștea industria, se datorează, in 
modul cel mai firesc, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Chiar piatra de 
temelie a uzinei noastre a fost așe
zată cu mina lui de ctitor. Au tre
cut de atunci mai bine de 7 ani. 
Desigur, primul raport muncitoresc 
al colectivului nostru are astăzi mai 
mult o valoare de simbol, întruchi- 
pind dorința aprigă Bpre mai bine 
a unor oameni ambițioși din cale 
afară, dar lipsiți pe atunci de expe
riența necesară. Fabricam — așa am 
început — doar piese de schimb 
auto și pentru tractoare. Atunci 
am fost cu toții foarte bucuroși și 
foarte mîndri. că în cinstea zilei de 
1 Mai 1975 am reușit să realizăm, 
peste prevederi, un volum de pie
se de schimb in valoare de 400 000 
de lei, în condițiile asimilării și in
troducerii în producție a 10 noi re
pere. Astăzi sîntem, în sensul ade
vărat al cuvîntului, o întreprindere 
puternică, reprezentativă pentru 
tînăra și moderna industrie a jude
țului Harghita. Dar ce eforturi a 
trebuit să depunem, cît a trebuit să 
învățăm, rapid, învingîndu-ne pe 
noi înșine, deDășindu-ne, găsind so
luții pentru cele mai complicate 
probleme ! Pentru că acesta este 
imperativul muncii și vieții noastre 
acum, cind în toate domeniile crea
ției materiale și spirituale trebuie, 
așa cum ne-o cere partidul, să ne 
dovedim buni, eficienți, să produ
cem la parametrii cei mai înalți. 
A fi revoluționar, acum — asta în
seamnă ! Drumul de atunci pină 
acum este presărat cu realizări, dar 
nu ne-a fost ușor. Ne-am călit 
însă ! Ne punem noi probleme, 
dorind din tot sufletul să atin
gem performante înalte, de calitate 
superioară. Fabricăm anual aproape 
5 000 de tractoare, în 11 tipuri, care 
se bucură de apreciere și căutare 
în peste 20 de țări din lume. Aces
tui 1 Mai. sărbătoarea noastră a 
tuturor celor ce muncim înfrățiți pe 
pămîntu! României socialiste. îi mă
rim strălucirea, intîmninindu-1 cu 
medalia de aur obținută de tracto

calitate superioară, de performan
țe și mai ridicate. Aveam in urma 
noastră experiența înfruntării unor 
greutăți care, nu de puține ori, ni 
s-au părut insurmontabile. Le-am 
învins însă, găsind in noi inșine 
forțele de a sparge limitele. Acest 
întîi de mai pe care ne pregătim 
să-l întimpinăm este luminat de 
absolvirea unui nou examen de ma
turitate tehnică a tînărului nostru 
colectiv.

— Se spune : „Dați-le tinerilor 
munții, să-i învingă !“ — intervine 
inginerul-șef de la secția de meca
nică grea și hidroagregate de la 
întreprinderea de construcții de 
mașini din Reșița, Pavel Daud, de 
față la discuția noastră.

— Ceea ce spuneți este un ade
văr. Partidul a pus în fața noastră 
sarcina de onoare de a ne aduce o 
contribuție mereu sporită la fău
rirea independenței energetice a ță
rii. Vorbind metaforic, tinerilor — 
și aici, la noi, in centrul de cerce
tare și in uzină tinerii predomină
— li s-au dat munții și ei ii în
ving ! Iată, construcția turbinelor 
pentru Porțile de Fier II, deșt cu 
puteri mai mici, a impus soluții 
conceptuale și de fabricație cu mult 
mai complexe.-„Munții" cedează — 
ne aflăm, în pragul acestui început 
de mai, în fază avansată cu cerce
tările, documentația și studiile pen
tru ca noua centrală electrică de 
la Porțile de Fier II să se consti
tuie și ea ca o realizare de frunte 
a tehnicii românești de virf.

— Puterile noi, de circa 2 500 
MW, stabilite prin hotărîrea recen
tei plenare a C.C. al P.C.R. a fi in
stalate in hidrocentrale în actualul 
cincinal, iși au izvorul aici, la Re
șița, singura producătoare de hidro
agregate — spune inginerul dr. Ia- 
cob Voia, șeful laboratorului de 
cercetare pentru mașini hidraulice. 
Raportam, cu 11 ani în urmă, de 1 
Mai, reușita echipamentelor pentru 
Porțile de Fier I ; acum avem mon
tată și realizată, in centrala de la 
Slatina, pe Olt, prima turbină bulb 
reversibilă, de 13,7 MW — produs 
care deschide, de fapt, o eră teh
nică nouă in producerea hidroagre- 
gatelor. Putem, avem forța de crea
ție necesară să fim printre cei din 
frunte în lume și în acest dome
niu. Avem conștiința că .la temelia 
vieții și aspirațiilor noastre se află 
munca. Munca de înaltă calitate !

— Le spuneam tinerilor munci
tori din uzină, zilele acestea, că 
uzina noastră este cea mai fericită
— altă expresie nu am acum la in- 
demină — in privința varietății sor
timentelor de hidroagregate, inter
vine din nou inginerul Pavel Daud. 
Pină acum este pus în lucru numai

40 la sută din potențialul Dunării 
și al riurilor noastre ; mai rămîne 
60 la sută de cucerit. Ne trebuie 
motoare, cît mai multe și de mari 
performanțe. Trebuie să găsim in 
noi forțe și mai bogate de creație, 
forțe puternice, regeneratoare, așa 
cum fiecare început de mai le pune 
în lucrare în natură. Și le vom 
găsi ! Noi însă, muncitori și spe
cialiști, nu ne vom repeta, așa cum 
face natura, ci împingem înainte, 
pe noi culmi de creație, lucrul mîi- 
nilor și al minților noastre, in do
rința de a atinge o nouă calitate in 
tot ceea ce înfăptuim și, totodată, 
în formarea noastră ca oameni noi 
ai patriei socialiste.- Ca oameni dă- 
rulți muncii creatoare. Aș spune 
că aceasta este deviza scumpă a 
Maiului muncitoresc din acești 
ani de înaintare rapidă.

★ .
Secretarul general al partidului, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, a spus 
de nenumărate ori că există, în 
patria noastră, un singur limbaj, în
țeles de toți oamenii muncii, fie că 
sint români, magniari, germani sau 
de alte naționalități — limbajul 
creației comune. Desprindem și în 
acest 1 Mai 1982, din multitudinea 
realizărilor de excepție, ca un sim
bol, un rezultat care poartă in sine 
înseși elementele de forță ale 
limbajului unic al muncii, creației 
și frăției. Este vorba de victoria co
lectivului de specialiști, ingineri, 
muncitori, studenți și tehnicieni de 
la Timișoara, coordonat de prof. dr. 
ing. Francisc Kovacs, decanul Facul
tăți de mecanică a Institutului po
litehnic „Traian Vuia**,, care a dat 
un răspuns concret orientării tova
rășului Nicolae Ceaușescu, expri
mată cu doi ani în urmă, ca for
țele unite de cercetare, învățămînt 
și producție de la Timișoara, ținînd 
seama de capacitatea lor, să-și pro
pună realizarea primilor roboți in
dustriali românești.

Unitatea, coeziunea acestui co
lectiv — ne spune prof. dr. 
ing. Francisc Kovacs — in

staurarea climatului de „unul pen
tru toți, toți pentru unui", in care 
nu a existat „aceasta este treaba 
ta, vezi cum o rezolvi", ci numai 
„este treaba noastră, hai să o re
zolvăm împreună**, constituie che
zășia succesului obținut în pragul 
acestei primăveri. împreună am 
putut să învingem nenumăratele 
greutăți care ne-au stat în cale. 
Dificultăți tehnice înainte de toate, 
adevărate „bătălii", cum le-am nu
mit noi : cea a înlocuirii, încă în 
faza de proiectare, a componente
lor din import cu cele fabricate in 
țară, cea a preciziei de poziționare, 
cea a acordării robotului cu mașl- 
nile-unelte din celula de fabricație. 
Am avut de luptat și cu indiferen
ta unora, cu neîncrederea altora, 
care nu voiau să creadă că putem 
realiza ceva la nivelul tehnicii de 
virf, numai pe baza gîndirii origi
nale românești. Și, in seara zilei 
cind celula de fabricație robotizată, 
de la întreprinderea „Electromo
tor", a prelucrat primul arbore fără 
ca acesta să fie atins de mina omu
lui, ne-am dat seama cit de ge
neroasă și de fertilă este Încre
derea în om, în capacitatea lui ne
limitată de creație, capacitate pe 
care nici el nu și-o cunoaște Întot
deauna îndeajuns. Orientările de 
acum doi ani ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au avut la bază tocmai a- 
ceastă încredere profund stimula
toare. Ne-a umplut sufletul bucu
ria nemărginită a datoriei împli
nite. Sigur, acest succes înseamnă 
doar un inceput. Pregătim pen
tru viitorul imediat proiectele lui 
REMT — 2, 3 și 4. S-a organizat și 
a început să producă prima secție 
de fabricație de roboți industriali 
la întreprinderea „Electromotor". 
Sperăm, muncim ca viitorul 1 Mat 
să-l putem intimpina cu realizarea 
unor roboți înzestrați cu vedere ar
tificială, comandați prin voce uma
nă. Ne însuflețesc in stăruințele 
noastre, ca și pină acum, încrederea 
și sprijinul partidului.

— Eu socotesc că, în primul rînd, 
realizarea primei celule flexibile de 
fabricație din țară, deservită de 
robotul industrial REMT-1, se da- 
torește faptului că ne-am unit efor
turile cu ale colectivului muncito
resc de la „Electromotor", dînd 
viață acelei idei minunate a secre
tarului general al partidului pri
vind integrarea învățămîntului cu 
cercetarea și producția — precizea
ză prof. dr. ing. Tiberiu Murcșan, 
coordonatorul colectivului de ro
botică de la Facultatea de electro
tehnică din Timișoara. Pe acest 
rodnic drum, prin rodul forțelor 
noastre unite, al muncii creatoare, 
Intiiul de mai viitor va fi întimpi- 
nat cu realizări superioare, creind 
tradiție și în acest domeniu al in
dustriei de virf românești.

Mihai CARANFIL 
Dionisle ȘI.NCAN 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Ilustrație de EUGEN DfCHISEANU
i

Ritm comunist 
în patria română 

Ești lege liberă, fundamentală 
îmbrățișarea inimii cu pîinea și cu țara ; 
Prin tine un popor întreg își împlinește 
Frumos, muncitorește-n vatră primăvara !

La noi barajele și lanurile sînt 
întemeieri de pace și lumină ;
Cum toate inimile pe acest pămint 
Bat ritmul comunist, în patria română.

Azi, tot poporul e partidul demn 
Al celor ce muncesc și făuresc muncind 
Imensa demnitate, pasul ei solemn 
Spre comunism gîndind, visînd.

Cheia de boltă, visul și mîndria 
Ni-s pacea țării, pîinea ei, iubirea 
Incit, lumina muncii, azi în România 
îmbrățișează către pace omenirea.

Partidul este astăzi însăți țara 
Iar patria prin el se-ntemeiază, 
De-aceea-n tot ce facem cintă primăvara 
Și munca-i cea mai luminoasă rază.

Poporul, Ceaușescu, floarea, pîinea, versul 
Alesul grai al muncii, demnitatea plină 
Sînt aripi ce ridică omenește universul 
Spre pace, spre visare și lumină.

Ion CRINGULEANU
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CUV'INTUL TOVARĂȘULUI 
GHEORGHE OPREA

membru al Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R., 
prim viceprim-ministru al guvernului

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Dragi tovarășe și tovarăși,
Ziua de 1 Mai este sărbătorită as

tăzi de întregul nostru popor în con
dițiile deplinei egalități a tuturor 
celor care trăiesc și muncesc în 
România socialistă, ale încrederii 
nestrămutate în viitorul luminos al 
patriei, ale hotărîrii neclintite de a 
înfăptui politica Partidului Comunist 
Român de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și de 
înaintare spre comunism.

Clasa muncitoare din România, 
Întregul popor iși reafirmă și cu 
acest prilej solidaritatea deplină cu 
muncitorii de pretutindeni, cu toate 
forțele progresiste și democratice, in 
lupta pentru libertate socială și na
țională, pentru independență și su
veranitate, pentru colaborare și pace 
între toate națiunile lumii,

Sărbătorind ziua de 1 Mai, cu sen
timente de profundă bucurie și sa
tisfacție, clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, iși manifestă încă o dată hotă- 
rirea fermă de a înfăptui cu abnega
ție Programul partidului, obiectivele 
mărețe stabilite de Congresul al 
XII-lea, unitatea trainică, de ne
zdruncinat, în jurul partidului, dra
gostea fierbinte și prețuirea neclin
tită față de conducătorul partidului,, 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Aplauze puternice, urale, 
se scandează „Ceaușescu-P.C.R. !“).

Marile înfăptuiri obținute de oa
menii muncii din patria noastră pen
tru edificarea noii societăți — îndeo
sebi in perioada inaugurată de Con
gresul al IX-lea al partidului, care a 
marcat înflorirea multilaterală, fără 
precedent, a țării — poartă amprenta 
puternică a personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a prodigioasei 
sale activități. puse în slujba 
edificării neabătute a socialismului 
ți comunismului în România. (Vii 
aplauze).

Secretarul general al partidului 
nostru a adus contribuții remarcabile 
la îmbogățirea tezaurului socialismu- '* 
lui științific cu noi teze și idei 
profund originale, imprimînd un 
spirit revoluționar activității econo
mice șl sociale, militînd cu consec
ventă pentru adîncirea democrației 
socialiste, pentru promovarea fermă 
a principiilor și normelor eticii și 
echității socialiste.

Identificarea deplină a vieții și acti
vității tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu viata si activitatea tumultuoasă a 
patriei, cu năzuințele de progres și 
de libertate ale întregului popor, de 
bunăstare și fericire constituie izvo
rul nesecatului prestigiu de care se 
bucură, al Încrederii depline cu care 
îl înconjoară și îl urmează toti oa
menii muncii. întreaga noastră na
țiune pe drumul edificării noii soc!e- 
tăti. a socialismului și comunis
mului. (Aplauze îndelungi, se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“). •

Prin eforturile eroice ale poporu
lui. în perioada construcției noastre 
socialiste. România s-a transformat 
dintr-o tară agrară cu o industrie 
slab dezvoltată într-o țară indus- 
trial-agrară. cu o industrie puterni- , 
că. modernă, cu o agricultură socia
listă în plină dezvoltare. Dosare 
toate acestea vorbesc faptele — ma
rile platforme industriale, marile 
unităti agricole. Despre aceste mari 
realizări vorbesc orașele și satele 
înfloritoare de astăzi, dezvoltarea, 
puternică a învățămîntului. științei, 
culturii — factori de importanță 
deosebită în construcția socialistă, în 
ridicarea generală a patriei pe dru
mul bunăstării și civilizației socialis
te si comuniste.

Concentrindu-și eforturile pentru 
înfăptuirea Programului partidului, 
a hotăririlor Congresului al XII-lea, 
poporul român a încheiat primul an 
al cincinalului cu rezultate importan
te în dezvoltarea economico-socială 
a țării. ‘ Anul 1931 a constituit un 
adevărat examen pentru economia 
românească, pentru oamenii muncii, 
care s-au confruntat cu numeroase 
consecințe ale crizei economice mon
diale, cu condiții climaterice nefa
vorabile în agricultură, făcînd efor
turi deosebite Jentru asigurarea 
mersului neabătuAnaintc.

Prin activitater^susținută a clasei 
muncitoare, a țărănimii și intelectua
lității. a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de^nnționa’itate. s-au 
obținut noi realizări în dezvoltarea 
economică și social-culturală a țării, 
s-n accelerat procesați de adaptare- a > 
structurilor prodifeei industriale la 
noile cerințe ale dtezvoltăriiț economi

1 ‘

ce, s-au amplificat preocupările pen
tru introducerea de tehnologii care 
să contribuie la economisirea ener
giei, valorificarea superioară a ma
teriilor prime, producerea de bunuri 
de calitate ridicată, reducerea impor
turilor. A continuat să se dezvolte 
potențialul- economiei naționale prin 
intrarea în exploatare a unui nu
măr însemnat de capacități pro
ductive.

După cum se știe, în anul 1981, 
valoarea producției nete a fost mai 
mare cu 4 la sută decît in anul pre
cedent, iar exportul a sporit cu pes
te 11 la. sută. Rezultate bune au fost 
obținute și în agricultură. Pe baza 
realizărilor înregistrate, venitul na
țional a crescut cu 2,1 la sută, aceas
ta reflectindu-se și în creșterea ve
niturilor reale totale ale populației 
cu 2,2 la sută. S-a trecut cu succes 
la înfăptuirea sarcinilor pe anul 1982 
— cel de-al doilea an al cincina
lului. în primul trimestru, producția 
industrială a sporit față de aceeași 
perioadă a anului trecut ; a crescut 
volumul total al exportului, iar im
porturile au scăzut cu aproape 13 
la sută, ceea ce a permis să se rea
lizeze o balanță comercială activă.

Sînt rezultate care demonstrează 
încă o dată că economia româneas
că este așezată pe baze sănătoase, 
care se cer consolidate și dezvolta
te in continuare, în interesul creș
terii nivelului de trai material și 
spiritual al întregului popor. Ele 
exprimă, totodată, hotărîrea cu care 
acționează clasa muncitoare, toți oa
menii muncii pentru înfăptuirea Pro
gramului partidului, a planului cin
cinal.

Au fost luate în continuare măsuri 
pentru perfecționarea organizării po
litice a societății, îmbinarea și inte
grarea tot mai puternică a conduce
rii politice de către partidul și sta
tul nostru cu autoconducerea mun
citorească. pentru îmbunătățirea for
melor de participare directă a mase
lor, a tuturor oamenilor muncii — 
fără deosebire de naționalitate — 
la dezbaterea și adoptarea celor mai 
importante hotărîri care privesc via
ța economico-socială, pentru crește
rea răspunderii colectivelor de mun
că în îndeplinirea sarcinilor de plan. 
S-a acționat în direcția dezvoltării 
conștiinței socialiste a maselor, pen
tru aplicarea principiilor și normelor 
muncii și vieții comuniștilor, ale eti
cii și echității socialiste, pentru for
marea omului nou, constructor de 
nădejde al societății socialiste și co
muniste pe pămîntul României.

Pentru toate rezultatele obținute, 
cu prilejul acestei sărbători, pentru 
hărnicia și priceperea de care dă do
vadă, adresăm. în numele conducerii 
de partid si de stat, personal al to
varășului Nicolae Ceaușescu, secreta
rul general al partidului, președin
tele României, cele mai calde felici
tări clasei noastre muncitoare — cla-" 
să conducătoare în societatea noas
tră socialistă — harnicei noastre ță- 
rănimi, intelectualității, tuturor oa
menilor muncii, întregului popor, îm
preună cu urarea de noi și noi succe
se în înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XII-lea al 
partidului. (Aplauze prelungite, vii 
urale, se scandează „Ceaușescu și 
poporul '.“).

Stimați tovarăși,
în prezent, toți oamenii muncii, în

tregul nostru popor acționează cu 
abnegație și hotărire. cu înaltă exi
gentă revoluționară, la fiecare loc de 
muncă. în fiecare întreprindere, peste 
tot unde se creează bunuri materia
le. pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a planului pe acest an.

Obiectivul principal al activității 
noastre in cel de-al doilea an al 
cincinalului este desfășurarea largă 
a bătăliei pentru accentuarea facto
rilor intensivi si calitativi ai dezvol
tării economice. Realizarea acestui 
deziderat major al economiei cere ca 
în fiecare întreprindere să se in
staureze în continuare un climat de 
ordine, disciplină și răspundere mun
citorească. ca fiecare om al muncii 
să dea dovadă de înaltă conștiință 
profesională, dăruire și competentă, 
să-si facă exemplar datoria pentru 
a se asigura realizarea ritmică, in
tegrală și la toate sortimentele a 
planului producției fizice. în condi
ții de maximă eficiență. Totodată, 
in ansamblul preocupărilor pentru 
îndeplinirea planului pe acest an tre
buie să se acorde prioritate realiză
rii integrale, la termenele prevăzute 
în contracte și în condițiile unei ca
lități superioare, a producției pentru 
export. în actualul cincinal, exportul 

este problema fundamentală a dez
voltării generale a țării și, de aceea, 
îndeplinirea planului în acest dome
niu trebuie să constituie un obiectiv 
de prim ordin pentru toate colecti
vele muncitorești.

Avînd în vedere cerințele superi
oare ale noului mecanism economi- 
co-financiar. colectivele de oameni 
ai muncii sînt chemate să acționeze 
cu toată fermitatea pentru reducerea 
consumurilor de materii prime, ma
teriale. energie și combustibil, pen
tru buna gospodărire a resurselor 
materiale de care dispune societatea, 
pentru valorificarea deplină a rezer
velor din solul și subsolul tării, 
pentru creșterea bazei proprii de ma
terii prime și a resurselor ener
getice.

Aceasta face necesar ca fiecare co
lectiv să-si gospodărească în așa fel 
unitățile, mijloacele materiale și fi
nanciare încredințate de societate, 
incit să realizeze producția fizică la 
up inalt nivel tehnic, calitativ și 
competitiv, să asigure o productivi
tate substanțial sporită și beneficii 
cit mai mari, întărindu-și contribu
ția la dezvoltarea generală a patriei, 
la ridicarea nivelului de trai al po
porului.

Oamenii muncii din agricultură — 
asa cum sublinia secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la recenta plenară a Co
mitetului* Central — sînt chemați să 
folosească din plin baza tehnico-ma- 
terială de care dispun unitățile noas
tre atît în sectoarele vegetale, cit și 
în cele de creștere a animalelor, ex
periența acumulată în organizarea 
producției și a muncii pentru înfăp
tuirea exemplară a obiectivelor noii 
revoluții agrare, astfel incit această 
importantă ramură a economiei na
ționale să-și aducă o contribuție tot 
mai însemnată la dezvoltarea pa
triei. la ridicarea nivelului de trai 
al poporului. In prezent sînt nece
sare măsuri pentru incheierea grab
nică a lucrărilor din campania de 
primăvară, pentru recuperarea res
tantelor la însămînțări datorate tim
pului nefavorabil și trecerea la or
ganizarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor, în vederea creșterii pro
ducțiilor agricole, îndeplinirii pro
gramului de autoaprovizionare a 
populației în profil teritorial, apro
vizionării populației cu o gamă tot 
mai bogată de produse agroalimen- 
tare.

în înfăptuirea obiectivelor propuse 
în industrie, construcții, transporturi, 
în celelalte domenii, contribuții im
portante sint așteptate din partea 
intelectualității noastre, a celorlalte 
categorii de oameni ai muncii, care 
trebuie să depună toate eforturile 
pentru a asigura îndeplinirea în cele 
mai bune condiții a rolului și sarci
nilor ce le revin în întreaga noastră 
viață economico-socială.

Cu prilejul sărbătoririi Zilei mun
cii, ne exprimăm convingerea că în
tregul nostru popor, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, vor munci cu toată hotărîrea, 
vor acționa cu întreaga energie și 
putere creatoare, intr-un înalt spirit 
de disciplină, de dăruire și devota
ment muncitoresc, pentru îndeplinirea 
in fiecare domeniu, in fiecare unitate 
a mărețelor sarcini stabilite de parti
dul nostru, a orientărilor și indicații
lor prețioase ale secretarului general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru binele și prospe
ritatea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România. (Vii 
aplauze, urale îndelungate, se scan
dează „Ceaușescu-P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
Transpunînd în viață Programul 

partidului, hotărîrile Congresului al 
XII-lea și ale Plenarei Comitetului 
Central din martie 1982, îndeplinind 
sarcinile de dezvoltare socialistă a 
țării. România iși aduce o contribuție 
de seamă la cauza generală a socia
lismului, la creșterea rolului și in
fluenței acestuia în lume.

Politica internațională activă, paș
nică și constructivă a României co
respunde intru totul intereselor fun
damentale ale clasei muncitoare, ale 
poporului român, obiectivelor con
strucției socialiste în țara noastră, 
cauzei generale a păcii și colaborării 
în întreaga lume. La baza politicii 
sale externe. România situează con
secvent principiile deplinei egalități 
în drepturi, respectării independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc, nerecurgerii la forță și 
la amenințarea cu forța, pentru ca 
fiecare popor să se dezvolte liber, 
potrivit năzuințelor sale de progres. 

(îndelungi aplauze, urale puternice, 
se scandează „Ceaușescu — pace ! ‘).

Cu îndreptățită mindrie și recunoș
tință se cuvine să subliniem, și cu 
prilejul acestei mărețe sărbători, ro
lul hotărî tor al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii, în elaborarea și 
înfăptuirea politicii externe a Româ
niei socialiste, care se bucură de 
respectul, stima și prețuirea tu
turor popoarelor. (Aplauze puternice, 
urale, se scandează „Ceaușescu — 
România, stima noastră și mîn- dria !“).

în împrejurările deosebit de com
plicate ale vieții internaționale, cînd 
încordarea pe plan mondial a atins 
limite critice, ies cu și mai multă 
pregnanță în relief justețea și clarvi
ziunea analizei științifice a fenome
nelor contemporane, spiritul novator 
al gîndirii revoluționare a conducă
torului partidului și statului nostru, 
realismul propunerilor, demersurilor 
și apelurilor sale la intensificarea e- 
forturilor pentru oprirea agravării și 
reducerea încordării internaționale, 
pentru reluarea politicii de desținde- 
re, pace și colaborare.

Pornind de la comunitatea de orîn- 
duire socială, de țeluri și interese. 
România așază la loc central întă
rirea raporturilor de prietenie și co
laborare cu toate țările socialiste. 
Țara noastră desfășoară eforturi sus
ținute pentru dezvoltarea cooperării 
și specializării în cadrul C.A.E.R., 
pentru ca această organizație să de
vină un adevărat model de conlu
crare echitabilă și rodnică între state 
socialiste, libere și suverane, de na
tură să impulsioneze construcția So
cialistă în toate țările membre.

în același timp. România dezvoltă 
relații de colaborare și solidaritate cu 
țările în curs de dezvoltare, întreține 
raporturi politice și economice cu 
țările capitaliste dezvoltate, cu toate 
statele lumii, indiferent de sistemul 
lor social-economic, în vederea creă
rii unui climat de destindere, înțe
legere și colaborare, a participării 
reciproc avantajoase la diviziunea 
internațională a muncii, Ia circuitul 
mondial de valori spirituale și ma
teriale.

Ca țară europeană, care a cunos
cut din plin ororile războiului. Româ
nia acordă cea mai mare însemnă
tate situației de pe continent, edifi
cării și întăririi securității și coope
rării în Europa, militînd pentru ob
ținerea unor rezultate cît mai bune 
în cadrul reuniunii de la Madrid, 
convocarea unei conferințe pentru în
credere și dezarmare pe continentul 
nostru care să asigure continuitatea 
reuniunilor începute la Helsinki, pro
grese pe calea statornicirii unor rela
ții de largă colaborare, pentru crea
rea unei Europe unite, ferită de spec
trul războiului. Pe aceeași linie se 
înscrie preocuparea României pentru 
dezvoltarea colaborării — bi și mul
tilaterale — între țările balcanice, 
pentru transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a colaborării și păcii, li
beră de arme nucleare.

Ne exprimăm convingerea că prin 
acțiunea unită, într-o deplină solida
ritate a clasei muncitoare de pretu
tindeni. a tuturor forțelor democra
tice, iubitoare de pace se poate bara 
calea războiului, se poate impune gu
vernelor și parlamentelor să treacă 
la acțiuni concrete pentru a se pune 
stavilă cursei înarmărilor și îndeosebi 
înarmării nucleare, care reprezintă o 
gravă amenințare Ia adresa păcii, 
securității, a civilizației umane, o po
vară insuportabilă pe umerii popoa
relor.

Exprimînd via gratitudine și înalta 
prețuire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru inițiativele sale de 
pace, pentru apelul înnoit ca poporul- 
nostru să-și manifeste, în continua

re. voința de pace și dezarfnare, a- 
dresâm, în această zi de sărbătoare 
a solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, o chemare fierbinte cla
sei muncitoare, forțelor democratice, 
progresiste și antiimperialiste din 
Europa și de pretutindeni de a-și in
tensifica acțiunile pentru oprirea 
cursului primejdios al încordării, a 
politicii de înarmare și confruntare, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de destindere, pentru tri
umful păcii pe întregul glob. 
(Aplauze puternice, urale, se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

în lupta pentru edificarea unei 
lumi mai bune și mai drepte pe pla
neta noastră, a păcii, independenței 
și progresului economico-social ale 
tuturor națiunilor, partidul nostru iși 
întărește- continuu solidaritatea cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu partidele socialiste, social-demo- 
crate. cu mișcările de eliberare na
țională, cu partide de guvernămînt, 
cu forțele democratice de pretutin
deni.

întărirea unității și solidarității 
clasei muncitoare din toate țările, 
unitatea forțelor progresiste și an- 
tiimperialiște, a tuturpr. forțelor care, 
se pronunță pentru pace reprezintă 
astăzi o cerință de importanță pri
mordială a vieții internaționale. Le 
adresăm și cu ocazia âărtjători’i mun
cii un călduros mesaj de prietenie și 
solidaritate, precum și o vibrantă 
chemare la luptă unită pentru trium
ful idealurilor nobile ale păcii, li
bertății, democrației, independentei 
și progresului !

Cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 
Mai, asigurăm încă o dată clasa 
muncitoare, pe toți oamenii muncii 
de pretutindeni, popoarele întregii 
lumi că România socialistă, partidul 
nostru comunist și poporul român 
vor milita neabătut pentru a contri
bui și pe viitor, cu aceeași consec
vență și fermitate, la întărirea ma
relui front mondi-al al păcii și pro- 

• greșului. (Aplauze puternice, urale, 
se scandează „Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși,
Sărbătorind ziua de 1 Mai, Ziua 

muncii, ca cetățeni ai unei patrii li
bere, ce-și construiesc o viață nouă, 
strîns uniți în jurul Partidului Co
munist Român, al conducătorului 
nostru iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ne angajăm solemn să 
muncim cu insuflețire, cu dăruire 
patriotică și revoluționară pentru în
făptuirea neabătută a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a țării spre comunism, a 
politicii interne și externe a partidu
lui și statului nosțru, pentru a asigu
ra ridicarea necontenită a României 
socialiste pe noi culmi de progres și 
civilizație. (Puternice aplauze, urale, 
se'scandează „Ceaușescu-P.C.R. !“).

Trăiască 1 Mai. ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor de pretutin
deni ! (Aplauze puternice, urale).

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu! (Aplau
ze puternice, urale, se scandează „Ceaușescu-P.C.R. !“).

Trăiască unitatea întregului nostru 
popor în cadrul Frontului Democra
ției și Unității Socialiste ! (Aplau
ze puternice, urale, se scandează 
„Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască solidaritatea și colabo
rarea între partidele comuniste și 
muncitorești, între toate țările socia
liste. între toate forțele revoluționa
re, progresiste, democratice și an- 
tiimnerialiste ! (Aplauze puternice, urale).

Trăiască lupta unită a popoarelor 
pentru pace și colaborare, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună ! 
(Aplauze puternice, urale, se scan
dează îndelung „Ceaușescu — pace!").

SPECTACOLUL FESTIV DEDICAT ZILEI DE 1 MAI
vibrant omagiu adus marii sărbători a celor ce muncesc

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat, dtipă 
încheierea adunării consacrate sărbă
toririi zilei de 1 Mai, a avut loc un 
spectacol festiv, organizat de Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, Con
siliul Central al Uniunii Generale a’ 
Sindicatelor din România, Comitetul 
Central al U.T.C. și Consiliul Na
țional al Organizației Pionierilor, îm
preună cu Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R.

Pe marea scenă a Palatului sportu
rilor și culturii și-au dat întîlnire 
pentru a aduce un fierbinte omagiu 
zilei de 1 Mai, marii sărbători a mun
cii și a celor ce muncesc, artiști de 
frunte ai teatrelor bucureștene, cunos
cute formații muzicale profesioniste și 
de amatori, ansambluri folclorice, un 
mare număr de interprețt din între
prinderi și instituții, din institute de 
învățămint superior și din școli.

Cuprinzătoare sinteză artistică, 
spectacolul festiv a reprezentat, in 
același timp, un imn închinat Parti
dului Comunist Român, un cald șl 
vibrant elogiu adus tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului român, conducătorul 
prețuit și respectat al partidului și 
statului, de numele căruia se leagă 
marile realizări ale României socia
liste.

Cintecelor străbătute de un pu
ternic fior patriotic li se alătură ver
suri dedicate marii sărbători : „E 
ziua muncii și a celor care / Făcură 
țara-ntreagă giuvaer / Care-au lup
tat in frunte cu Partidul / Liberi s-a
vem o patrie sub cer"... „Acum, cind 
porți de aur jn față se deschid I Și-n 
armonie țqra răspunde vast chemă
rii / Să fim o odă vie, un imn pen
tru Partid / și pentru Ceaușescu, 
viteaz cîrmaci al țării".

O suită de momente artistice emo
ționante se succed într-o evocare a 
acelei perioade cind muncitorimea 
română a fost printre primele deta
șamente proletare din lume care au 
sărbătorit ziua de 1 Mai.

Pe fundalul scenei, transformat in
tr-un imens ecran, se perindă ima
gini elocvente ale luptelor de clasă 
purtate de muncitorii din România, 
mereu în fruntea celor mai progresis
te forțe ale țării, in lupta pentru 
dreptate socială și independență, îm
potriva fascismului și imperialismu
lui. Este evocată marea demonstrație 
antifascistă și antirăzboinică din 
București, desfășurată la 1 Mai 1939 
în organizarea și sub conducerea unor 
încercați militanți comuniști. între 
care s-a aflat, ilustrindu-și încă o dată 
spiritul revoluționar, marile calități 
organizatorice, curajul și eroismul co
munist, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Elogiul muncii pline de entuziasm 
și dăruire, pusă în slujba progresului 
și prosperității României socialiste, se 
face auzit în întreaga secvență intitu
lată sugestiv „Partid și țară — o sin
gură voință" : „E sărbătoarea mun- 
cii-n țara muncii / In clocotul uzine
lor, pe șantiere / Un imn al brațelor 
care înalță / Duratei temelie și pu
tere".

Urmează un moment ale cărui pro
funde semnificații izvorăsc din do- 

• rința de pace, prietenie și colaborare 
a clasei noastre muncitoare, a între
gului popor, exprimată cu claritate 
și consecvență de cel mai autorizat 
reprezentant al ■ națiunii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu :.„E glasul Româ

niei, glas de pace / Din năzuinți de 
veacuri triumfînd / Chemarea-i a 
partidului, prin timp / Vestind tot mai 
inalt cuvintul nostru / încununat de-al 
demnității nimb'1. Muzici și dansul 
însoțesc și intregesc prin mijloace 
specifice versuri de mare putere ex
presivă : „Ne înfrățim cu națiile 
toate / In lupta pentru pace și drep
tate / Pentru independență și securi
tate / Chemînd. la lupta pentru dezar
mare / Fiece țară, de la mic la mare / 
Popoarele să vie-ntr-o unire / Să 
dăm planetei altă înflorire / Și să 
triumfe-al păcii cald cuvint / Și să 
stîrpim războiul pe pământ !“.

întreaga scenă este inundată aooi 
de voioșia și dinamismul pionierilor 
și șoimilor patriei, ce compun un 
semnificativ tablou al copilăriei lipsi
te de griji. Este simbolul dragostei și 
recunoștinței tineretului României 
socialiste față de partid șî secretarul 
său general. ’ pentru mindrititble con
diții 1 de • viață - și de învățătură, de 
pregătire prin muncă și pentru mun
că, premisă certă a formării genera
țiilor viitoare, care vor asigura înfăp
tuirea amplului program de dezvol
tare multilaterală a țării.

Spectacolul festiv continuă cu o 
suită de < cintece și jocuri populare 
românești și ale naționalităților con
locuitoare, care aduc în scenă fru
musețea portului popular din cele 
mai reprezentative vetre folclorice 
ale tării. Ritmurile specifice ale că
lușului, ale jocurilor moldovenești 
sau oșenești, ale ceardașului și dan
surilor germane se’ împletesc într-o 
armonioasă imagine, ce sugerează 
viața și munca înfrățită a tuturor 
locuitorilor țării — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
acțiunea.lor unită, pusă în slujba în
floririi necontenite a patriei.

Finalul spectacolului, caracterizat 
printr-o atmosferă de deosebită vi
brație, de fierbinte patriotism, reu
nește toate formațiile artistice parti
cipante, intr-un cuprinzător tablou, 
intitulat semnificativ „Pentru partid, 
pentru popor, pentru iubitul condu
cător". Se recită versuri, al căror 
conținut ilustrează cu limpezime sen
timentele tuturor cetățenilor Româ
niei socialiste : „Trăim aceste feri
cite zile / Inscrise-n viața-ntregului 
popor / Precum istoria inscrie-n file / 
Cu litere de aur mersul lor. / Sin* 
zile ce în inimă așteaptă / Si cr 
mărturii prin timp rămin / Căci i 
conduce-o forță înțeleaptă / Partidul 

.nostru Comunist Român".
în această atmosferă de puternică 

însuflețire, interpreții, împreună cu 
participanții, scandează cu înflăcăra
re numele partidului și al secretaru
lui său general, exprimindu-și pro
funda stimă și recunoștință față tie 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru, hotărîrea de a munci 
cu toată dăruirea pentru progresul 
continuu al României socialiste.

Grupuri de pionieri au urcat la pre
zidiu pentru a înmîna tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu îi îmbrățișează pe copii cu 
căldură, cu dragoste părintească.

în încheierea spectacolului. întrea
ga asistentă intonează „Internațio
nala".

Din partea conducerii de partid și 
de stat, artiștilor, tuturor celor ce au 
contribuit la realizarea spectacolului 
festiv dedicat zilei de 1 Mai le-a fost 
oferit un frumos coș cu flori.

(Agerpres)
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MAREA ADUNARE POPULARA CDNSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI
(Urmare din pa". I)
pe secretarul general al partidului 
cu sentimente de nețărmurită dra
goste, de profundă stimă și prețuire. 
La intrarea în Palatul sporturilor și 
culturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost sa
lutați cu puternice urale de mii și 
mii de oameni, b-au scandat înde
lung numele partlduiui, al secretaru
lui său general.

Pionieri și șoimi ai patriei fluturau 
eșarfe roșii și tricolore, rosteau cu 
înflăcărare numele secretarului ge
neral al partidului. Tineri și tinere 
au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu frumoase buchete de 
flori. Sînt clipe emoționante ce pun 
în lumină cu pregnanță dragostea 
nemărginită cu care oamenii muncii, 
întregul nostru popor ii înconjoară 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
conducătorul iubit, care. în fruntea 
partidului și a statului, acționează cu 
înaltă răspundere și consecventă 
pentru propășirea patriei socialiste, 
pentru creșterea prestigiului ei în 
lume, pentru binele celor ce mun
cesc.

Ora 17. împreună cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in prezidiul adu
nării au luat loc tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ilie Verdet, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Constan
tin Dăscălescu, Ion Dincă, Janos 
Fazekas, Ludovic Fazekas, Cornelia 
Filipaș, Petre Lupu, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion 
Pătan, Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Ștefan Voitec, Ștefan An
drei, Emilian Dobrescu, Petru Enache, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Suzana 
Gâdea, Ana Mureșan, Elena Nae, 
Constantin Olteanu. Cornel Onescu, 
Ion Ursu, Richard Winter, Marin 
Enache.

Din prezidiu au făcut parte, de a- 
semenea, vechi militanti al mișcării 
comuniste și muncitorești din țara 
noastră, reprezentanți ai unor orga
nizații de masă și obștești, ai unor 
mari întreprinderi din Capitală, mun
citori, personalități ale vieții noastre 
științifice și culturale.

în sală erau prezenți membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, membri de partid 
cu stagiu în 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 institu
ții bucureștene.

Au participat reprezentanți ai Fe
derației Sindicale Mondiale și ai 
Confederației Internaționale a Sindi
catelor Arabe, precum și reprezen
tanți ai unor centrale sindicale din 
R.P. Bulgaria, R.S. Cehoslovacă, 
Cuba. R.D. Germană. R.P. Mongolă, 
R.P. Polonă, R.P. Ungară. U.R.S.S., 
Angola, Franța, Irak și Siria.

La adunare au participat, de ase
menea, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București, membri ai 

corpului diplomatic, corespondenți ai 
presei străine.

Sala a îmbrăcat un aspect festiv, 
sărbătoresc.

Deasupra tribunei oficiale se 
afla portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, încadrat de drapele ro
șii și tricolore. Dedesubt e'a înscri
să urarea „Trăiască Partidul Co
munist Român, in frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“.

Pe un mare panou, așezat pe 
fundalul scenei, era reprezentat 
globul pămîntesc, străjuit de ramuri 
înflorite și de inscripția „1 Mai — 
Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, ziua frăției mun
citorilor de pretutindeni".

Pe laturile imensei Săli erau, de 
asemenea, înscrise urări scumpe în
tregului nostru popor : „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România — Pace !“, 
„Stima noastră și mîndria — 
Ceaușescu — România !“, „Trăiască 
unitatea de nezdruncinat a întregu
lui nostru popor, în cadrul Fron
tului Democrației și Unității Socia
liste !“, „Trăiască harnicul și talen
tatul nostru popor, constructor al so
cietății socialiste multilateral dez
voltate !“, „Trăiască patria noastră 
liberă și independentă. Republica 
Socialistă România !“.

O altă urare exprima dorința fier
binte a comuniștilor, a întregului 
nostru popor, de întărire a solida
rității și colaborării între partidele 
comuniste și muncitorești, între toa
te țările socialiste, intre forțele re
voluționare, progresiste, democratice 
și antiimperialiste.

Urările la adresa partidului și 
secretarului său general, a patriei so
cialiste și a eroicului nostru popor 
erau scandate cu însuflețire de miile 
de participanți la adunare.

în atmosfera de vibrant patriotism 
au răsunat solemn acordurile Imnului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. •

Deschizînd adunarea, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.,* pri
marul general al Capitalei, a spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Este pentru noi o mare cinste și 

onoare să salutăm, cu deosebită 
stimă și resoect, prezența Ia adunarea 
populară din Capitală dedicată săr
bătoririi zilei de 1 Mai — Ziua soli
darității internaționale a oamenilor 
muncii — a celui mai iubit fiu al po
porului nostru, conducătorul clarvă
zător și încercat al partidului și sta
tului, proeminentă personalitate a 
lumii contemporane, militantul revo
luționar consecvent pentru triumful 
cauzei socialismului, progresului și 
păcii in intreaga lume, "tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. (Aplauze puter

nice, uralc ; se scandează „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Salutăm, cu adine respect și înaltă 
considerație, prezenta la adunarea 
noastră a tovarășei Elena Ceaușescu. 
(Puternice aplauze).

Adresăm un anlut călduros celor
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului nostru prezenți la 
adunare. (Aplauze).

Folosim acest prilej pentru a saluta, 
de asemenea. pe reprezentanții 
corpului diplomatic, precum și pe 
oaspeții străini care iau parte la 
adunarea noastră populară. (Aplauze).

Anul acesta, sărbătorim ziua de 
1 Mai în condițiile in care întregul 
nostru popor, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
înfăptuiește neabătut hotărîrile Con
gresului al XII-lea, sarcinile calita
tiv superioare ale actualului cinci
nal, înregistrînd succese de seamă 
în măreața operă de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Oamenii muncii din Capitală, ac- 
ționînd cu toate forțele pentru în
deplinirea sarcinilor și angajamen
telor asumate în întrecerea socialis
tă, au realizat suplimentar o produc- 
ție-marfă industrială în valoare de 
peste 700 milioane lei. Au fost înde
plinite și depășite prevederile pla
nului la export, precum și livrările 
de mărfuri la fondul pieței. Ca ur
mare a reducerii consumurilor spe
cifice, am economisit 7 000 tone me
tal, aproape 20 milioane kWh ener
gie electrică și 28 mii tone combus
tibil convențional. Succese importan
te au fost obținute și în domeniile 
ocrotirii sănătății, , învățămîntului și 
culturii. Au fost, date în folosință 
4 200 apartamente. numeroase unități 
comerciale și alte obiective social- 
culturale.

în agricultură am executat la timp 
și în bune condiții lucrările din cam
pania de primăvară, mobilizînd toa
te forțele și resursele de care dispu
nem in vederea realizării întocmai a 
prevederilor programelor de auto- 
aprovizionare.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, că 
oamenii muncii din Capitală nu 
vor precupeți nici un efort pen
tru a îndeplini exemplar sarcini
le și angajamentele asumate pe acest 
an și pe întregul cincinal. în condi
țiile sporirii mai accentuate a efi
cientei întregii noastre activități — 
temeiul sigur al. creșterii neconteni
te a nivelului de trai al celor ce 
muncesc.

Astăzi, cînd sărbătorim Ziua soli
darității internaționale a celor ce 
muncesc, aducem un profund oma
giu Partidului Comunist Român și 
exprimăm cele mai vii mulțumiri, 
intreaga noastră recunoștință tova
rășului Nicolae Ceaușescu pentru 
neobosita activitate ce o desfășoară 

spre binele și fericirea poporului 
nostru, pentru unirea tuturor forțe
lor progresiste de pretutindeni în 
vederea înlăturării pericolelor deo
sebit de grave cu care este confrun
tată in prezent omenirea, a înfăp
tuirii dezarmării, și în primul rînd 
a dezarmării nucleare, pentru asigu
rarea securității, păcii și colaborării 
între popoare. (Aplauze îndelungate).

Despre semnificația zilei de 1 Mai 
a vorbit tovarășul Gheorghe Oprea, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim vice- 
prim-ministru al guvernului.

Adunarea populară consacrată Zi
lei internaționale a celor ce muncesc 
s-a încheiat intr-o atmosferă înălță
toare, de puternică însuflețire. Parti- 
cipanții au ovaționat îndelung pen
tru partid și secretarul său general, 
pentru harnicul și talentatul nostru 
popor, constructor al socialismului și 
comunismului, pentru patria noastră 
socialistă, liberă și independentă. 
Toți cei prezenți, dînd glas încrede
rii în partid, in secretarul său ge
neral, au scandat cu însuflețire 
„Ceaușescu — P.C.R.!“, „Ceaușescu și 
poporul !“, „Ceaușescu — România, 
pacea și prietenia !“. în această at
mosferă de vibrant patriotism, par- 
ticipanții la adunare au exprimat ho- 
tărîrea lor, a tuturor oamenilor 
muncii din patria noastră de a în
făptui obiectivele celui de-al XII-lea 
Congres, luminosul Program al par
tidului de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate pe pă- 
mîntul României, conștienți că fie
care nou succes, pe lingă semnifica
ția sa internă, dobindește și o semni
ficație internațională, contribuind la 
întărirea solidarității internaționale 
a, forțelor care luptă pentru progres 
șl libertate, pentru pace și colaborare 
intre popoare.

în continuare a avut loc specta
colul festiv consacrat zilei de 1 Mai.

La ieșirea din Palatul sporturilor și 
culturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu au fost în- 
tîmpinati cu aceleași sentimente de 
dragoste, stimă și respect, cu înde
lungi ovații, participantii reafirmin- 
du-și cu tărie angajamentul de a 
înfăptui neabătut politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
cu prietenie entuziastei manifestații 
de dragoste cu care erau înconjurați.

Prin întreaga, sa desfășurare, marea 
adunare populară consacrată tradi
ționalei sărbători a zilei de 1 Mai a 
constituit o nouă și grăitoare mărtu
rie a unității întregului popor în ju
rul partidului, al secretarului său 
general, a hotărîrii clasei muncitoa
re, a țărănimii și intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, de a-și aduce 
contribuția lor tot mai importantă la 
înflorirea patriei socialiste, la în
făptuirea politicii noastre de înțele
gere, pace și prietenie cu toate po
poarele. (Agerpres)

Tineretul 7 ziua luminoasă 
de miine a patriei

E primăvară și, potrivit legilor fi
rii, cimpul ne fascinează cu simfonia 
exploziilor germinative. Recoltele 
viitoare depind in mod hotăritor de 
calitatea muncii oamenilor. Sînt, fără 
îndoială, numeroși acei factori în 
măsură să intensifice sau atenueze 
forța de regenerare a naturii. Dacă 
plouă ori nu plouă, dacă e frig ori e 
cald, dacă vîntul e aspru ori blind, 
iată cauze care pot să influențeze, in 
bine sau in rău, starea recoltelor. 
Dar cit privește asigurarea fertilită
ții pămîntului, determinante se dove
desc a fi strădania omului, conștiin
ța lui, in ultimă instanță fertilitatea 
minții lui. „Cum se prezintă cim
pul 7“ Iată întrebarea cea mai frec
vent rostită în aceste zile în care as
cultăm cu toții „bătăile de inimă" ale 
campaniei agricole. Și nu numai ță
ranul este interesat să știe cum se 
prezintă cimpul, ci și muncitorul, și 
savantul, și omul de artă. Pentru toil 
starea bună a cîmpului, in acest ano
timp cînd respirația pămîntului se 
numără printre cele mai tulburătoa
re fenomene ale naturii, e un motiv 
de speranță că recoltele vor fi bo
gate.

Ordinea istoriei repetă, adeseori, 
ordinea na,turii. Dinamica și etica 
marilor năzuințe umane sînt asemui
te unduirii armonioase a cîmpului în 
etapele procesului germinativ, cind 
plantele ies din starea latentă și trec 
la viața activă. Recolta va fi bună 
dacă s-a arat bine, dacă sămința a 
încolțit la timp, dacă Dămintul este 
îngrijit cum trebuie. Tot așa o so
cietate umană, o țară, un popor pot 
spera intr-un viitor bun dacă tinerii 
cresc sănătoși, inteligenți, cinstiți, cu 
dragoste de muncă și cu sete de cu
noaștere. '

„Cum se prezintă cimpul ?“ între
barea ne preocupă, în acest anotimp, 
pe toti, pentru că de starea cîmpului 
depinde soarta recoltelor.

„Cum se prezintă tineretul 7“ în
trebarea ne preocupă, de asemenea, 
pe toți, pentru că de starea tineretu
lui depinde într-o bună măsură vii
torul țării. Pe drept cuvînt se spune 
că ziua de miine a patriei va fi așa 
cum se formează, cum cresc tinerii 
de azi.

Tineretul este o puternică forță so
cială. Tineretul este viitorul însuși al 
națidnii noastre socialiste. Așa gîn- 
dește partidul, așa gindește secreta
rul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Dacă acum. în pragul 
sărbătoririi, la 2 mai, a Zilei tinere
tului, reafirmăm această concepție 
revoluționară cu privire la locul și 
rolul tinerei generații în societate, o 
facem atit pentru importanta ei deo
sebită, cit. și pentru bogatele-i sem
nificații. De aici se desprind răspun
derile ce revin partidului, intregii 
noastre societăți cu privire la forma
rea multilaterală, la educarea pentru 
muncă și viață a tuturor tinerilor tă
rii. Și se desprind marile răspunderi 
ce revin tineretului însuși, organiza
țiilor sale revoluționare în întreaga 
operă de edificare a noii societăți.

2 mai — Ziua tineretului. Sărbă
toare marcată in mod fundamental, 
in acest an, de împlinirea, în luna 
martie, a șase decenii de la făurirea 
U.T.C. și a unui sfert de veac de ac
tivitate a U.A.S.C.R. Mai stăruie incă 
în ițiimi și in conștiințe entuziasmul 
ce a dominat adunarea solemnă din 
Capitală. Și mai stăruie încă emoția 
puternică produsă de faptul că. de la 
tribuna acestei istorice adunări, to
varășul Nicolae Ceaușescu a adus un 
fierbinte omagiu tineretului, tradiții
lor sale revoluționare, patriotismului 
său înflăcărat, elanului și abnegației 
pe care și le afirmă, pretutindeni a* 
colo unde se muncește, unde se 
creează, printr-o contribuție activă la 
ridicarea patriei pe trepte tot mai 
înalte de progres și civilizație socia
listă.

Secretarul general al partidului 
nu a rostit insă o cuvintaFe festi-

2 MAI - ZIUA 
TINERETULUI

vă, ci una de lucru. A prezentat, în 
fața participanților la această vibran
tă sărbătoare a tinereții revoluționa
re, un tablou complet al marilor 
obiective, al preocupărilor majore 
din actualul cincinal. A vorbit despre 
cerința intensificării strădaniilor 
pdnlru dezvoltarea mai puternică a 
bazei energetice și de materii prime, 
pentru un progres mai rapid al agri
culturii; A arătat ce mare importan
ță au ridicarea continuă a nivelului 
tehnic al producției, aplicarea fermă 
a noului mecanism economico-finan- 
ciar, legarea mai strînsă a venitu
rilor colectivelor de oameni ai mun
cii de îndeplinirea planului la ex
port, de cantitatea și calitatea mun
cii, de creșterea rentabilității și a 
beneficiilor. De ce au fost evocate 
toate aceste probleme, care sint ale 
intregii țări, la o întîlnire cu tinere
tul ? Pentru că tinerii sînt implicați 
direct, împreună cu întregul popor, 
in soluționarea lor. „Toate proble
mele legate de dezvoltarea patriei 
noastre privesc — așa cum a preci
zat tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
întreg poporul. Dar ele privesc deo
potrivă tineretul, ca factor hotăritor 
in procesul de producție11.

Tineretul este chemat să contri
buie și mai activ la promovarea 
noului, la lupta împotriva a tot'ceea 
ce este vechi, perimat și nu mai co
respunde cerințelor actualei etape. 
Nu există nici un compartiment al 
vieții economico-sociale din patria 
noastră care să nu ofere tineretului 
un cadru larg de afirmare a spiritu
lui revoluționar, a romantismului re
voluționar, a voinței ardente de a 
descoperi noi domenii ale cunoaș
terii, de a făuri noi valori materiale 

și spirituale. Lui i se cere ca, în În
treprinderi industriale, in unități a- 
gricole, pe șantiere să-și spună un 
cuvint hotăritor in asigurarea noii 
calități a muncii. Și 1 se cere, tot
odată, o și mai mare participare la 
îmbunătățirea procesului de invăță- 
mint, a integrării sale cu cercetarea 
și producția ; la creșterea rolului ști
inței ca factor determinant al pro
gresului economic și social ; la per
fecționarea activității în cadrul for
melor instituționalizate de organiza
re și manifestare a democrației so
cialiste ; la realizarea unor opere li- 
terar-artistice de înaltă valoare spi
rituală, pătrunse de un autentic pa
triotism, de un profund umanism re
voluționar. Adresindu-se tinerilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a 
spus deschis că mai sint incă de în
vins greutăți, că lichidarea stării de 
înapoiere pe care am moștenit-o și 
făurirea unei civilizații materiale a- 
vansate ne solicită mari strădanii, că 
ascensiunea spre comunism, pe căi 
nestrăbătute încă de nimeni, nu este 
ușoară, imolicind muncă și iar mun
că, învățătură și iar învățătură.

Pentru tînăra generație, pentru or
ganizațiile sale revoluționare, toate 
aceste obiective, toate aceste pro
bleme se constituie intr-un program 
cuprinzător de muncă, dar și de pre
gătire pentru muncă și viață. Va fi 
acest program îndeplinit in mod 
exemplar ? Nu există nici un motiv 
ca răspunsul să nu fie afirmativ. 
Principala garanție o constituie fap
tul că organizațiile U.T.C. și A.S.Q. 
iși desfășoară activitatea sub direc
ta îndrumare a organelor și organi
zațiilor de partid. „Conducerea de 
către partid, subliniază cu îndreptă
țire tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
reprezentat și reprezintă sursa ine
puizabilă de energie caie a dinami
zat întotdeauna capacitățile revolu
ționare ale tineretului". Totodată, 
însă, garanția că acest program va fi 
pe deplin înfăptuit o constituie tine
retul insuși, generație matură care 
și-a probat deja, in atitea împreju
rări, competenta, forța de creație, 
dăruirea in muncă.

Cum se prezintă tineretul 7 Acum, 
de ziua lui, pe care o sărbătorim în 
acest anotimp dominat de fascinația 
simfonie a exploziilor germinative, 
avem toate motivele să afirmăm cu 
certitudine : „S-a. lucrat temeinic, 
recolta viitoare va fi bună !“.

Tineretul României socialiste, fără 
deosebire de naționalitate, căruia 
partidul și statul i-au asigurat posi
bilități nelimitate de a munci, de 
a învăța, dovedește, prin activitatea 
sâ concretă desfășurată în fabrici, pe 
ogoare, pe șantiere, in institute de 
cercetare științifică, in școli și facul
tăți, că este puternic legat de toate 
marile înfăptuiri ale prezentului. 
Munca pentru țară este semnătura 
pe care o scrie apăsat prin faptele 
sale tineretul in contul viitorului.

Adrian VASILESCU

Anotimpul faptei, 
anotimpul împlinirilor

Munca noastră ro
mânească e bine 
așezată pe teme

liile de aur și lumină 
ale dragostei de țară. 
Marii savanti, marii 
oameni de cultură au 
fost mari pentru că i- 

, deile și metaforele lor 
au fost rod iscat, prin 
muncă, din semințele 
tradiției naționale și 
universale — aplica
bile spre continua în
florire a patriei — și 
nu elucubrații, experi
mente sterile sau cre
ații artistice fără nici 
un sens.

fructe, de o vioară, un 
pahar sau alte ele
mente culese sau fa
bricate.

Desigur că elogiul 
muncii ca necesita
te și justificare so
cială și intimă este 
căutat mai intîi în 
folclor, in viața po
porului nostru. Acolo 
stă rădăcina sa pivo- 
tantâ. Nicăieri munca 
cinstită nu este mai 
sever delimitată de 
munca furată, munca 
de lene, intr-o etică 
rămasă încă neîntina-

De la Tales din Mi
let la Newton și apoi la 
Einstein, Max Planck 
sau Born — iar, la 
noi, de la anonimul 
meșter Manole la Pe
tre Pont, Babeș, Vlai- 
cu sau Coandă — mun

de Alexandru 
ANDRIȚOIU

ca spre ideea de virf 
șl apoi ideea de virf 

«v51icabilă muncii crea
toare și îmbelșugate a 
fost unica lege ce lea
gă visul de adevăr.

Sintem în primă
vară și-mi înfloreș
te, pe retină, ta
bloul lui Botticelli. 
Dar și cel al lui Breu
ghel bătrînul, cu mun
cile cîmpului. Dar. re
întors cu imaginile tot
deauna acasă, revăd, 
fără albume și expo
ziții, in pinacoteca su
fletului meu. tablouri
le lui Grigorescu, ale 
lui Ressu, mă odih
nesc pe cimp cu ta
bloul lui Comeliu Baba, 
fac periplul Hunedoa
rei cu ciclul de ta
blouri ale lui Piliuță 
și-mi' dau seama că 
pină și așa-zisele „na
turi moarte" pun pe 
pinză, de fapt, rodul 
unei munci încordate, 
numai că surprins in
tr-un moment de iner
ție, fie că e vorba de

tă și exemplară. Căci 
tocmai din acest izvor 
limpeSe ca lacrima se 
inspiră semețele idei 
ale clasicilor. Să ne a- 
mintim postulatul emi
nescian după care 
munca este principala 
avuție națională. Pos
tulat rămurit apoi cu 
de-amănuntul, de la 
fata care pune ață-n 
ac pină la exultarea 
imnică din „Ce-ti do
resc eu tie. dulce 
Românie !“. Toată o- 
pera Iui Coșbuc stă pe’ 
temelia muncii și lup
tei. Pentru că munca a 
trebuit apărată, stri
gătul lui „Noi vrem 
pămint" izvorind toc
mai din dialectica ce 
leagă munca de luptă. 
„Clăcașii" lui Goga tot 
de acolo vin. de unde 
vine și „Testamentul" 
arghezian sau „Mira- 
bila sămînță" a lui 
Blaga.

Ajunși în calen
darul libertății’ noas
tre, lucrurile stau 
(și e firesc să stea 
așa) mai adinei și mai

clare, sub nimbul de 
flacără purii a revolu
ției socialiste, al cărui 
fruct de aur îl făurim, 
toți citi trăim aici, 
prin muncă, prin efort, 
căci, așa cum spune 
mereu președintele 
României socialiste, ni
mic nu ne-a pjeat din 
cer, totul s-a întemeiat 
și se mtemeiază pe 
munca brațelor noas
tre, a clasei muncitoa
re, pe gindirea ei re
voluționară. ne știința 
cea mai înaltă, pe în
vățătură și pe dragos
tea fierbinte față de 
tară. Aceste nepieri
toare izvoare ale mun
cii inspiră astăzi con
deiele poeților, tabloul 
clocotitor al vieții de 
aici și de acum este 
surprins pe pinzele 
pictorilor.

E primăvară și vise
le sint mai îmbelșu
gate și mai limbezi — 
ca bolta, ca apele. Ne 
amintim frumos de 
savanți și artizani — 
de cei ce dău fiziono
mie culturii și civili
zației prin muncă cre
atoare și deschizătoare 
de noi orizonturi. Ca 
primăvara ce deschi
de, in natură, noi ori
zonturi. Ne măsurăm 
credința civică, cre
dința în noi înșine, re
alitățile și perspecti
vele muncii noastre în 
ceea ce am dat socia
lismului românesc, pa
triei. pe aceeași teme
lie a muncii pe care o 
preconiza Eminescu, o 
ridicau spre zare Vlai- 
cu și Coandă. o arcuia 
peste ape Saligny.

Totul stă însă în e- 
cuatia mereu actuală a 
felului în care vom 
corespunde și vom 
răspunde postulatelor 
de ieri, de azi și de 
totdeauna ale muncii 
noastre românești.
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Moștenirea străbunilor: Munca!
Printre-ai mei, năzuit-am un loc 
unde-n zori, la amiază ori seara, 
să m-adun lîng-o vatră de foc ; — 
și-am găsit acel loc : este Țara.

Am pornit pe ogorul scăldat 
cu sudori de străbuni, -și porunca 
le-am urmat-o, căci ei mi-au lăsat 
moștenirea lor nobilă : Munca.

Să nu-nvie trecutul de fum 
al urgiei ți-al marții rapace, 
am găsit că al vieții bun drum 
este singurul drum către Pace.

Visul meu s-a-mplinit pe pămînt: 
Țară am. Ei îmi dărui credința. 
Pacea ei o slujesc și o cînt 
și o apăr cu toată ființa I

Edgar CLOOS
muncitor, uzina electrică Bod — 
județul Brașov
îrr românește de Victor Tulbure

Uniți și înfrățiți prin muncă

\ 
\
\

strucția unei deveniri 
sociale pătrunse de 
umanismul revoluțio
nar al democratismu
lui socialist.

De mai bine de trei
zeci de ani cutreier 
țara în lung și in lat, 
fiind astfel unul din 
martorii care am con
semnat în toti acești 
ani, prin activitatea 
mea de scriitor și de 
ziarist, viața și mun
ca infrățită a tuturor 
fiilor patriei. Prezen
tul nostru continuă o 
tradiție istorică, căci 
oricite vicisitudini s-ar 
fi pus în calea muncii 
și luptei comune a 
maselor populare, ori

biectiv ca o relație 
dialectică.

In această muncă și 
luptă comună, unită și 
înfrățită s-a configu
rat în decursul veacu
rilor, ca un ecou al 
aspirațiilor maselor 
populare, un puternic 
curent de idei, expri
mat incepînd cu ope
re folclorice și pină la 
operele unor gînditori 
sau scriitori, români, 
maghiari, germani, de 
alte naționalități, care 
în pofida și împotriva 
unor ideologii natio- 
nalist-șovine a con
solidat nobila idee a 
frăției, a respectului 
reciproc, a comunității

orînduiri bazate pe 
democrație socialistă, 
devine nu numai prin
cipala avuție a colec
tivității, care asigu
ră progresul de civili
zație, de cultură, pre
cum și al tuturor fac
torilor care contribuie 
la fenomenul complex 
al calității vieții, ci și 
un puternic și nesecat 
izvor de umanism, .te 
determină relația din
tre om și om, fie el 
de orice naționalitate. 
Fiecare dintre fiii pa
triei dobindește perso
nalitate umană, isi 
dezvoltă anumite ca
racteristici specifice 
tocmai prin munca 
unită și infrățită, va
loarea sa exprimîn- 
du-se prin munca sa. 
Unitatea și frăția din
tre națiunea română 
și naționalitățile con
locuitoare din Româ
nia se bazează pe ega
litatea in dreoturi, ga
rantată de legile tării 
izvorâte din politica 
națională a partidului, 
dreatul la muncă fiind 
piatra unghiulară a 
tuturor drepturilor tu
turor cetățenilor Re
publicii Socialiste 
România. Este o reali
tate istorică de ne
contestat că de pe 
acest postament trai
nic al muncii unite se 
dezvoltă noua noastră 
spiritualitate, în ca
drul căreia particula
ritățile culturale ale 
poporului român se ar
monizează cu cele ale 
naționalităților conlo
cuitoare, intrucit în
tre ele există o cores
pondență organică atit 
tradițională, cit și ac
tuală. Unitatea și fră
ția noastră se întăresc 
și prin munca spiri
tuală, ca o continuare 
firească a muncii ge
nerale de construcție 
a patriei. Unitatea și 
frăția tuturor fiilor 
patriei, fie ei români, 
maghiari, germani sau 
de altă naționalitate, 
sînt rodul muncii 
noastre comune, che
zășia împlinirilor noas
tre de viitor.

Este firesc ca 
de sărbătoarea 
muncii, a solida

rității celor ce mun
cesc, atunci cînd în
semnele naturii ves
tesc, prin arborarea 
frumuseții, reînnoirea 
eternă a firii, să mă 
gînddsc la urfitatea și 
frăția tuturor . fiilor 
patriei, la umanismul 
ce se manifestă în a- 
cest spirit de unitate 
și frăție, la munca în
frățită, comună a ro
mânilor, maghiarilor, 
germanilor și a celor
lalte naționalități ale 
României socialiste. în 
primul rînd la munca 
lor, la munca noastră, 
solul fertil dătător de 
seve pline de forță 
mereu primăvăratică, 
ce caracterizează uni
tatea și frăția oameni
lor muncii, fie ei pro
ducători de bunuri 
materiale sau spiri
tuale. Firescul acestei 
unități și frății este 
însumarea calitativ-so- 
cială a unui lung pro
ces istoric, a unor 
lupte și a unor expe
riențe milenare, care 
dovedesc în mod in
dubitabil caracterul de 
destin istoric al nece
sității acestei frății și 
unități. Partidul Co
munist Român a fost 
și rămine acea forță 
politică care din mo
mentul ființării sale a 
tras in mod consec
vent și creator con
cluziile istoriei, mili- 
tind pentru eliberarea 
socială a tuturor fii
lor patriei, pentru ega
litatea lor in drepturi, 
pentru un mod social 
de existență umană în 
care munca fiecăruia 
să constituie baza re
lațiilor interumane, re
lații de frăție și uni
tate, de stimă recipro
că și de respect față 
de trăsăturile speci
fice, cu caracter etnic, 
ale fiecărui om al 
muncii, care se armo
nizează prin diversi
tatea lor in concertul 
unitar și înfrățit al 
operei comune : con

E țara azi corolă de lumină,
E CEAUȘESCU-OMUL un vis înaripat, 
E glia strămoșească o tînără grădină 
Din seva căreia ne-am întrupat.

în fruntea țării
Dați drumul cîntului să zboare 
Cînd mugurii pe ram plesnesc, 
Sâ-I poarte-n zi de sărbătoare 
In naltul anotimp, muncitoresc.

E fruntea lui senină și brațul oțelit,
E gîndul lui la pace, la muncă-n libertate, 
în anii de restriște prin lupte s-a călit 
Și azi, în fruntea țârii, ne este demnitate.

Emilian CORICI
Gura Motrului — Mehedinți

**
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cite încercări de dez
binare naționaliste și 
șovine ar fi întreprins 
clasele dominante și 
marile puteri asupri- 

, toare, oricite „capca
ne" — ca să întrebu
ințez un termen de fi
lozofie istorică — s-ar 
fi constituit in de
cursul plin de contra
dicții al procesului is
toric de pe meleaguri
le țării noastre, ma
sele populare au ago
nisit o zestre istorică 
inestimabilă, și anu
me că numai munca 
și lupta lor comună, 
unită și înfrățită asi
gură existenta lor, 
dăinuirea lor in isto
rie. Istoria este nu
mai in mică parte con
semnarea mișcărilor 
virfurilor piramidei 
sociale, a păturilor su
prapuse și deținătoare 
ale pîrghiilor puterii, 
ea este în același 
timp și în primul rind 
istoria mișcării marilor 
mase populare, care 
au acumulat în de
cursul veacurilor ex
periența luptei și mun
cii comune, unite și 
înfrățite, condiția pri
mordială a eliberării 
lor sociale, a păstrării 
identității lor naționa
le, căci acestea se ca
racterizează în mod o-

de destin istoric al tu
turor fiilor acestor 
.meleaguri. Noi toți, 
împreună, sintem moș
tenitorii de dreot atit 
ai zestrei de experien
ță istorică, cit și ai 
celei culturale, pe ea 
se clădește tot ce du
rează astăzi oamenii 
muncii care constru
iesc împreună, uniți și 
înfrățiți, patria socia
listă comună. Istoria 
a făcut să avem ace
lași pămint natal, pe 
care toți fiii săi îl iu
besc cu aceeași dra
goste și ardoare, dă
ruire și pasiune. Nimic 
nu dovedește mai mult 
această dragoste decit 
munca noastră, activi
tatea constructivă în 
toate domeniile socia
le. munca în uzine, pe 
ogoare, în domeniul 
științei, al cercetării, 
al creației artistice ți 
literare. Practica ates
tă din plin că miezul 
gindirii lui Marx, și a- 
nume că munca are un 
rol ontologic în deve
nirea speciei umane, 
precum și în perpe
tuarea sa prin exis
tența socială, este o 
legitate. Experiența 
noastră confirmă că 
munca în condițiile 
existentei sociale spe
cifice țării noastre, de 
construcție a unei

cinema
Q Unde ești, dragoste ? : SCALA 
(11 03 72) — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 18;
13; 21
B Gemenii : TIMPURI NOI (15 61 10) 
— 9; 11; 13,15: 15,30; 17,45; 20.
B Inghițitorul de săbii : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, FLOREASC\ (33 29 71) — 9;
11; 13; 15,30; 17,45; 20, FLAMURA
(85 77 12) — 9; 11; 13.15; 15,30; 17,45; 20. 
B Program de desene animate — 9; 
11; 13; 15,15; 1 mai — Destine ro
mantice — 17,30; 19,45, 2 mai — Des
tinația Mahmudia — 17,30; 19,45 :
DOINI (16 35 33).
n Orgolii: GRI VITA <17 08 58) — 9;
11.15; 13,33; 15.45; 13; 20, .AURORA
(33 04 66) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.
FI Destinația Mahmudia : LIRA 
(317171) — 15,30; 13; 20, MUNCA — 
17,33; 19,30.

B Pădurea spinzuraților : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 12; 16; 19.
B Semnul șarpelui: BUZEȘTI (50 43 58)
— 18,15; 20.
B Maria Mirabela : MUNCA (21 50 97)
— 15,30.
B Angela merge mai departe : PA
CEA (60 30 85) — 15,30; 17,30; 19,30, 
VIITORUL (11 48 03) — 15,30; 17,30;
19,30.
B Grăbește-te incet : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
B Comoara din lacul de argint : FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
B Doi oameni in oraș : EFORIE 
(13 04 83) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
B Cununa Petriei : DRUMUL SĂRII 
(31 28 13) — 16; 18; 20.
B Orchestra fără nume : COTRO- 
CFNI (49 48 48) — 15,30; 17,45; 20.
B Popeye marinarul — 15,30, Voiam 
să fiu prima — 17; 19 : FLACARA 

20 33 40).
B în spațiu : PATRIA (11 86 25) — 9; 
11,30; 14; 17; 19,30, FESTIVAL (15 63 84)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. 

B Ziua cea mai lungă : LUCEAFĂ
RUL (15 87 67) — 9; 12,15; 15,45; 19.
B Atenție la pana de vultur : BUCU
REȘTI (15 61 54) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30, FAVORIT (45 31 70) — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, EXCEL
SIOR (65 49 45) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18 * 20 15
B ’ Supe’rpolițistul : STUDIO (59 53 15)
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
B Cei șapte fantastici : VICTORIA 
(16 28 79) — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20, FERENTARI (80 49 85) — 15,30;
17,30; 19,30.
B Școala curajului (III) : DACIA 
(50 35 94) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, MIORIȚA (14 27 14) — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20.
B Tess : MELODIA (12 06 88) — 9;
12,30; 16; 19,15, CULTURAL (83 50 13)
— 9; 12,30; 16; 19,15.
B Cinci pentru infern : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15, MODERN (23 71 01) — 9; 11,15; 
13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
B Lanțul amintirilor : GLORIA 
(46 47 75) — 9 ; 12.30 ; 16 ; 19,30, TO
MIS — 9,; 12,30 ; 16 ; 19,30.

' B Emigrantul s POPULAR (35 15 17)
— 15; 17,30; 19,45.
B Despărțirea: ARTA (213186) — 9; 
12; 16; 19.
B Omul puma : GIULEȘTI (17 55 46)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, COS
MOS (27 54 95) — 9,30; 11,30; 13,30;
15,30; 17,30; 19,30.

teatre
B Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Filumena Marturano — 17;
20, (sala Atelier) : Ifigenia — 19.
B Opera Română (13 18 57) : Rlgoletto 
— 19.
B Teatrul de operetă (13 98 48) : Se
cretul lui Marco Polo —, 19,30.
B Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra** 
(sala Schitu . Măgureanu, 14 75 46) : 
Mobilă și durere — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Tartuffe — 
19.

B Teatrul Mic (14 70 81) : Evul mediu 
intîmplător — 19,30.
B Teatrul Foarte Mic (14 09 05) ; Co
piii lui Kennedy — 20.
B Teatrul de comedie (16 64 60) : Con
curs de frumusețe — 19,30.
B Teatrul ,,Nottara“ (59 31 03) : De 
ce dormi, iubito ? — 15, Pensiunea 
doamnei Olimpia — 19,30, (sala Stu
dio) : Sentimente șl naftalină — 15, 
Ploaia și anchetatorul — 19.
B Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Woyzeck — 19,30.
B Teatrul „Constantin Tănase** (sala 
Savoy, 15 56 78) ; Belmondo al II-lea 
— 16, Vorba lui Tănase •— 19.30, (sala 
Victoria, 50 58 65) ; Frumosul din 
pădurea zăpăcită... — 19,30.
B Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Andorra ■— 18,30.
B Teatrul „Ion Vasilescu* (12 27 45) : 
Siciliana — 19,30.
B Circul București (1101 20) ; Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova** — 
16; 19,30.

2 MAZ
■ Teatrul Național (14 7171, sala 

mică) : O scrisoare pierdută — io, 
Hagl Tudose — 15, Coana Chirița — 
20, (sala Atelier) : Act venețlan — 
10,30; 19,30, Gimnastică sentimentală 
— 15.
■ Opera Română (13 18 57) : Madame 
Butterfly — 11, Seară vleneză — t9.
■ Teatrul de operetă (13 98 48) : M.v 
Fair Lady — 10,30, Mam’zelle Ni- 
touche — 19,30.
■ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Gin-Rummy — 10, O zi de odihnă — 
15, Mobilă șl durere — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : Cabala bi- 
țoțllor — 10.30, Furtuna — 19,30.
■ Teatrul Mic (14 70 81) ; Niște ță
rani — 10,30, Pluralul englezesc —
19,30.
■ Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Stop 
pe autostradă — 11, Lecția de en
gleză — 20.
■ Teatrul *de comedie (16 64 60) : 
Turnul de fildeș — 10,30, Sentimen
tal tango — 19,30.
■ Teatrul „Nottara“ (59 31 03, sala 
Magheru) ; Micul infern — 10, Noi, 
subsemnați! — 19,30, (sala Studio) : 

Sărbătoare princiară — 10,30, Copiii 
soarelui — 19.
■ Teatrul Giulești (sala Majestic,
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 10,
Ordinatorul — 15, Nu ne naștem toți 
la aceeași virstă — 19,30.
■ Teatrul „Constantin Tănase'1 (sala 
Savoy, 15 56 78) : Boema, slăbiciunea 
mea ! — 16. (sala Victoria, 53 53 65); 
Frumosul din pădurea zăpăcită... —
19,30, (la Teatrul de vară Herăstrău): 
Vorba Iul Tănase — 19.
■ Teatrul evre esc de stat (20 39 70) : 
Hasle orfana — 11, Intr-un ceas bun
— 18,30.
■ Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata 'moșului cea harnică
— 11, La ftntina dorului — 19.
■ Teatrul „Ion Vasiljtscu" (12 27 45) : 
Siciliana — 16; 19,30.
■ Teatrul „Ion Creangă* (50 26 55) : 
Recreația marc — 10,30.
■ Teatrul „Țăndărică" (15 23 77) : 
Șoricelul și păpușa — 11.
■ Circul București 11 01 20) : Specta
colul „Circul Mare din Moscova" —■ 
10; 16; 19,30. "
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
dumneavoastră telegramă de 
naștere, 
față de

Chiar în condițiile mai grele determinate de vremea

Am primit cu deosebită plăcere aleasa 
felicitare adresată cu ocazia zilei mele de 
totodată, sentimentele dumneavoastră sincere 
dintre țările și popoarele noastre prietene.

Ne alăturăm satisfacției dumneavoastră 
relațiilor bi’aterale în interesul celor două țări, spre 
popoarelor irakian și român, pentru cauza păcii juste care să garanteze 
libertatea popoarelor regiunii noastre și să le întărească independenta.

Vă dorim multă sănătate, fericire și succes în activitatea dumneavoastră 
consacrată fericirii și bunăstării poporului român prieten.

SADDAM HUSSEIN
Secretar general al Comandamentului Regional 

al Partidului Baas Arab Socialist, 
Președintele Republicii Irak

prin care exprimați, 
dezvoltarea relațiilor

instabila, oriunde mașinile pot intra în brazdă

față de această dezvoltare a 
binele și bunăstarea LA INSÂMINȚARI Si SE LUCREZE CU TOATE

EORȚELE, FÂRĂ ÎNTRERUPERE!

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc Excelenței Voastre In modul cel mai sincer pentru amabilele 
felicitări adresate cu ocazia zilei mele de naștere și, la rindul meu, exprim 
aceleași bune urări.

HIROHITO

în Editura politicâ a apârut:

NICOLAE CEAUȘESCU
„Opere a 1 ese“

Volumul 2 - (1971-1975)

Cronica zilei

TELEGRAME EXTERNE
Vizita în Japonia a delegației C.C. al II.T.C.

condusă de tovarășul Nicu Ceaușescu, 
secretar al C.C. al U.T.C.

Vineri', tovarășul Virgil Cazacu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de activiști ai C.C. 
al P.M.U.P., condusă de tovarășul 
Lucjan Piantkowski, adjunct de șef 
de secție la C.C. al P.M.U.P., care, 
la invitația C.C. al' P.C.R., a efectuat 
o viz:’’ In țara noastră.

Cu’\ st prilej au fost evocate 
relațiile pe multiple planuri dintre 
P.C.R. și P.M.U.P., dintre România 
și Polonia, exprimindu-se dorința ca 
acestea să se dezvolte continuu, in 
spiritul stimei și respectului reciproc, 
în interesul popoarelor român și po
lonez, ai cauzei socialismului, păcii 
și independenței naționale, al cola
borării și cooperării între popoare.

La primire, care s-a desfășurat 
Intr-o atmosferă caldă, prietenească, 
a participat Dumitru Turcuș, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent, de asemenea, Bo- 
leslaw Koperski, ambasadorul R. P. 
Polone la București.

♦
Ambasadorul Olandei la București, 

Adrien Mansvelt, a oferit vineri o 
recepție cu prilejul Zilei 
Regatului Țărilor de Jos.

Au participat Nicolae 
viceprim-ministru al 
Petre Gigea, ministrul 
Ion Ursu, prim-vicepreședinte al 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, Aurel Duma, ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, reprezentanți ai altor 
ministere și instituții centrale, oa
meni de artă și cultură.

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

★
Vineri a avut loc dezbaterea știin

țifică cu tema „Securitatea interna
țională și problemele păcii", organi
zată de Academia de științe sociale 
și politice și Asociația de științe po
litice din Republica Socialistă Româ
nia. la care au participat cadre di
dactice. cercetători, specialiști, lucră
tori din instituții centrale.

naționale a
Constantin, 
guvernului, 
finanțelor,

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la sorti lunară 

din 30 aprilie 1982

Au fost analizate aspecte ale fe
nomenelor de agravare a vieții inter
naționale, datorită politicii de men
ținere și reîmpărțire a zonelor de in
fluență, accentuării acțiunilor de for
ță și de amenințare cu forța, marilor 
schimbări pe plan mondial, pe fun
dalul cărora se produc ciocniri și 
momente de încordare.

Dezbaterea a subliniat caracterul 
realist, dinamic și novator al concep
ției tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii 
România, cu privire la 
securității și păcii în etapa actuală, 
prin eforturi generale susținute pen
tru soluționarea problemelor litigioa
se interstatale numai prin tratative 
și abolirea cu desăvirșire a căii mi
litare. a folosirii forței și amenințării 
cu forța in relațiile internaționale, 
în acest sens, a fost subliniată con
tribuția importantă pe care o aduc la 
cauza securității și păcii politica ex
ternă a țării noastre de dezvoltare a 
relațiilor cu toate statele lumii, acti
vitatea neobosită și noile inițiative 
de pace ale președintelui României.

★
în zilele de 29 și 30 aprilie, la 

București au avut loc convorbiri în
tre o delegație a Ministerului Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale și o delegație a 
Ministerului Comerțului al Statelor 
Unite Mexicane. în cadrul cărora au 
fost analizate probleme privind dez
voltarea cooperării economice româ- 
no-mexicane și posibilitățile de lăr
gire și diversificare a schimburilor 
bilaterale de mărfuri.

La încheierea convorbirilor. Doina 
Ardare. adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Hector Her
nandez Cervantes, adjunct al minis
trului comerțului, au semnat un pro
tocol la Acordul încheiat între guver
nele Republicii Socialiste România și 
Statelor Unite Mexicane privind dez
voltarea relațiilor comerciale între 
ce'e două țări pe perioada 1982—1985.

La semnare au luat parte Alexan
dru Mărgăritescu. ministru secretar 
de stat la Ministerul Comerțului Ex
terior și Cooperării Economice Inter
nationale. alte pe-soane oficiale.

A fost de față Luis Wybo Alfaro, 
ambasadorul Statelor Unite Mexicane 
la București. (Agerpres)

Socialiste 
asigurarea

• Și in zilele de 1 ți 2 mai, peste tot unde condițiile permit, 
să fie folosită fiecare oră bună de lucru in cimp • Specialiștii 
ți cadrele de conducere din unități să urmărească permanent 
starea terenului, dirijind imediat utilajele pe terenurile zvîntate 
• Din unitățile care termină semănatul, mijloacele mecanice să 
fie redistribuite operativ in cele unde lucrările sînt intirziate.

trPloile din ultimele zile au cuprins 
aproape toate zonele țării. După cum 
ne-a informat tovarășul Octavian 
Berbecel, de la Institutul de meteo
rologie și hidrologie, cele mai" mari 
cantități de precipitații au fost în
registrate in sud-estul Olteniei și în 
partea de vest a Munteniei, unde au 
totalizat 25—40 litri de apă pe metrul 
pătrat. în restul Munteniei și Olteniei 
cantitățile de apă căzute au fost de 
10—25 litri pe metrul pătrat, iar în 
estul Bărăganului și Dobrogea ele au 
ajuns doar la 3—8 litri. în Moldova, 
apa din ploi a însumat 6—12 litri pe 
metrul pătrat, iar in centrul și vestul 
Transilvaniei — 3—11 litri. în Banat 
și Crișana, unde se înregistrează 
băltiri, nu a plouat decît sporadic. 
Ploile au fost binevenite pentru 
partea de vest a Munteniei și Olte
nia, unde solul avea un deficit de 
umiditate. în aceste condiții, cultu
rile semănate mai înainte au răsărit 
și se dezvoltă normal. Răsărirea în 
masă a porumbului va avea loc în 
jurul datei de 15 mai. Mai trebuie 
adăugat că umiditatea și creșterea 
temperaturii solului favorizează dez
voltarea griului, care se prezintă 
mult mai bine decît in alți ani, în
deosebi în sudul țării. Deși în unele 
zone mai cad precipitații, aria ploi
lor se deplasează spre est. După o 
lungă perioadă de timp, în ultimele 
24 de ore temperatura a crescut cu 
2—4 grade, ceea ce constituie un fe
nomen meteorologic pozitiv.

Desigur, înrăutățirea vremii a îm
piedicat în anumite zone ale țării 
desfășurarea normală a insămînțări- 
ior. Totuși, chiar și în aceste condiții

mai grele, determinate dfc timpul 
instabil, acolo unde utilajele au putut 
intra in brazdă — îndeosebi in unele 
județe din Transilvania și Moldova 
— ieri s-a lucrat intens la semănat. 
Astfel, la cele 20 de județe care au 
încheiat însămînțarea porumbului, 
s-au adăugat ieri și județele Satu 
Mare, Bihor, Caraș-Severin și Gorj.

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare, mai sint de însămințat 
aproximativ 800 000 hectare cu dife
rite culturi, din care circa 336 000 
hectare cu porumb. Suprafețe mai 
mari mai sint de semănat in județele 
din nordul și estul țării. Acum tre
buie să se însămințeze și porumbul 
de pe' loturile de hibridare, precum 
și cel ce se cultivă pe terenurile de 
pe care se recoltează furajele pentru 
masă verde.

Mai mult ca oricînd se impune 
acum ca fiecare oră și zi bună de

lucru in cîmp să fie folosite din plin 
la pregătirea terenului și semănat. 
De aceea, infruntindu-se greutățile 
create de evoluția timpului, este 
nevoie ca și in zilele de 1 și 2 mai 
să se.lucreze fără răgaz și bine or
ganizat. Aceasta trebuie să fie in 
momentul de față replica fermă a 
agricultorilor la capriciile vremii ! 
Esențial este ca specialiștii și cadrele 
de conducere din unitățile agricole 
și consiliile agroindustriale să urmă
rească permanent starea terenurilor, 
să ia măsuri operative pentru dirija
rea formațiilor de mecanizatori pe 
tarlalele zvîntate. Important este, 
totodată, ca mijloacele mecanice 
aflate în cadrul aceluiași consiliu 
agroindustrial să fie trimise cit mai 
repede din unitățile care termină 
semănatul în cele unde lucrările sînt 
întirziate.

Timpul este înaintat și, de aceea, 
nici un efort nu trebuie precupețit 
de către mecanizatori, cooperatori și 
specialiști, de oamenii muncii din 
agricultură pentru a încheia grabnic 
însămințările și celelalte lucrări 
agricole, dovedind întreaga răspun
dere pentru respectarea normelor 
tehnice de calitate și densitate.

TOKIO 30 (Agerpres). — în con
tinuarea vizitei pe care o întreprin
de in Japonia, tovarășul Nicu 
Ceaușescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., s-a întîlnit cu Yoshio Saku- 
rauchi, ministrul de externe al Ja
poniei. Cu acest prilej au fost a- 
bordate probleme ale relațiilor bi
laterale româno-japoneze, precum și 
unele asoecte ale situației interna
ționale. Ministrul japonez a dat o 
înaltă anreciere poziției României, 
activității președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru statornicirea în 
viața internațională a unor raporturi

bazate pe stimă, respect reciproc și 
colaborare multilaterală. S-a relevat 
necesitatea sporirii eforturilor tutu
ror statelor pentru soluționarea, pe 
cale pașnică, a problemelor complexe 
cu care se confruntă omenirea, evi- 
dențiindu-se rolul tot mai impor
tant pe care trebuie să-l albă ță
rile mici și mijlocii. în acest con
text s-a apreciat faptul că tinere
tul lumii poate și trebuie să acțio
neze mal ferm pentru asigurarea 
unui climat de pace, prietenie și 
înțelegere intre popoare.

VARȘOVIA

Ședința Consiliului Militar pentru Salvare Națională
® Adoptarea unor măsuri în domeniul normalizării vieții sociale

JUDEȚELE BIHOR. CARAȘ-SEVER1N Șl GORJ AU TERMINAT
SEMĂNATUL PORUMBULUI

Comitetele județene de partid 
Bihor, Caraș-Severin și Gorj anunță, 
prin telegrame adresate C.C. al 
P.C.R,. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
încheierea la 30 aprilie a insămîn- 
țării porumbului pe toate suprafețele 
planificate.

în telegrame se exprimă hotărirea 
oamenilor muncii de pe ogoarele ju
dețelor respective de a acționa cu 
toată hotărirea, cu responsabilitate

comunistă, pentru îndeplinirea indi
cațiilor și orientărilor date de secre
tarul general al partidului pentru în
făptuirea unei noi și profunde revo
luții in agricultură, pentru mobiliza
rea tuturor forțelor materiale și u- 
mane de care dispun, în vederea 
sporirii producțiilor vegetale și a- 
nimale, a realizării exemplare a pro
gramului de autoconducere și auto- 
aprovizionare teritorială.

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — 
După cum informează agenția P.A.P., 
la Varșovia a avut loc ședința Con
siliului Militar pentru Salvare Na
țională, prezidată de generalul de 
armată W. Jaruzelski, care a făcut 
o apreciere a situației din țară, a 
relevat progresul înregistrat în do
meniul normalizării vieții sociale. în 
legătură cu aceasta. Consiliul Mili
tar pentru Salvare Națională a apro
bat propunerile de atenuare în con
tinuare sau de anulare, cu începere 
de la 2 mai 1932, a unor restricții 
legate de starea de asediu.

în același timp, consiliul a însăr
cinat organele de stat corespunză
toare să acționeze cu hotărîre îm
potriva acelor persoane care abuzea
ză de încrederea autorităților și nu 
respectă prevederile stării de asediu 
și, de asemenea, să reintroducă re
stricțiile stării de asediu în cazuri

de instigare la excese și dezordini 
publice și de organizare a lor.

Potrivit indicațiilor președintelui 
Consiliului Militar pentru Salvare 
Națională. Ministerul Afacerilor In
terne a dispus să fie eliberate 800 
persoane internate, iar alte 200 să fie 
eliberate condiționat.

S-au anulat, totodată, restricțiile 
de circulație pe teritoriul întregii 
țări, obligativitatea obținerii de au
torizații privind convocarea și orga
nizarea de adunări de către comite
tele cetățenești pentru renaștere na
țională și comitetele de locatari, de 
conferințe și cursuri, limitarea cir
culației in unele puncte de frontieră.

începînd cu data de 10 mai 1982, 
se vor restabili comunicațiile telefo
nice între voievodate pe teritoriul 
întregii țări.

Se introduc, de asemenea, o serie 
de facilități pentru străinii care vizi
tează Polonia.

încheierea Congresului Partidului Popular 
Revoluționar Laotian•» «>

Tovarășul Kaysone Phomvihane - reales în funcția de secretar

BULETIN RUTIER
Recomandări pentru zilele de 1 șl 2 mal # 

de la Inspectoratul General al Miliției, Direcția circulație
Pentru buna desfășurare a depla

sărilor se recomandă o judicioasă 
planificare a călătoriilor, astfel încît 
să nu se recurgă la exces de viteză, 
principala cauză a accidentelor. Este 
bine să se folosească și șoselele pa
ralele cu cele de mare trafic. Astfel, 
de la București la Brașov, in afară 
de traseul Ploiești — Cimpina, pot 
fi folosite traseele Cheia — Bratocea 
— Săcele sau Tîrgoviște — Moroieni. 
Se recomandă cu insistentă evitarea 
pe cit posibil a deplasărilor pe timp 
de noapte. De asemenea, se reco
mandă corelarea vitezei cu condițiile

meteo-ruitiere și evitarea depășirilor 
succesive.

Deosebită atenție se impune la tre
cerea prin sate și pe lingă locurile 
de popas. Să se evite cu desăvirșire 
conducerea sub influența alcoolului, 
înainte de plecarea la drum să se 
asigure starea tehnică a autovehicu
lelor, iar pe parcurs folosirea centu
rii de siguranță.

Factorii de resort din garaje si 
autobaze să la măsuri pentru a asi
gura paza autovehiculelor proprietate 
socialistă, prevenind cursele ilegale și 
parcarea mașinilor la domiciliile șo
ferilor.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
GIMNASTICA : Campionatele internaționale 

ale României

t /
general al 1

VIENTIANE 30 (Agerpres). — La 
Vientiane au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al III-lea Congres al Partidu
lui Popular Revoluționar Laoțian. 
Congresul a aprobat Raportul politic 
al Comitetului Central și direcțiile 
principale ale dezvoltării economice 
a Laosului pe perioada 1981—1985.

,C. al P.P.R.L.
Congresul — relatează agenția 

T.A.S.S, — a ales noul Comitet 
Central al partidului. în prima sa 
plenară. Comitetul Central l-a re
ales pe Kaysone Phomvihane in 
funcția de secretar general al C.C. 
al P.P.R.L.
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1 21026 30 20 000
1 33582 123 20 000
I 35046 77 20 000
1 08797 112 20 000
1 73397 81 20 000
1 01709 133 15 000
1 19380 128 15 000
1 51480 131 15 000
1 98387 80 15 000
1 37235 89 15 000
1 04906 67 15 000
1 86801

Ter
mina
ția se
riei 0- 
bliga- 
țiuni- 

lor

59 15 000

100 618 146 5 000
100 602 28 3 000
100 461 91 3 000

1 000 94 145 1 000
1 000 19 70 800
1 000 19 137 800
1 000 23 81 800
1 000 42 76 800
1 000 33 87 800
1 000 06 63 800
1 000 13 92 800
1 000 69 70 800
1 000 14 93 800
1 000 94 136 800
11 327 TOTAL: 10 790 000

De la ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂRILOR 

DE STAT ANUNȚA :
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viață pentru luna 
aprilie 1982 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :
1. V.V.X. 2. C.Y.R.
4. X.U.R. S. M.W.Z.
7. H.C.P. 8. J.L.J.

Toți asigurații cărora 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS, pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

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

f

r

3. F.B.Q.
6. D.Z.M.

le-au ieșit

a
Timpul probabil pentru zilele de 2, 1 

șl 4 mai. In țară : Vremea va fi în ge
neral instabilă, vor cădea ploi locale, 
mai ales averse, cu precădere in zo
nele deluroase. La munte, precipitații
le vor fi mixte. Temperaturile maxime 
vor fi cuprinse intre 10 șl 20 de grade, 
ușor mai ridicate In sudul țării, iar mi
nimele noaptea intre zero și 10 grade. 
In depresiuni se va produce ceață. In 
București : Vremea va fi ușor insta
bilă, dar se va încălzi treptat. Cerul va 
fi schimbător, favorabil ploii sub for
mă de aversă. Temperaturile maxime 
ziua vor fi cuprinse intre 18 șl 22 de 
grade, iar minimele noaptea între 4 și 
8 grade. (Corneliu Pop, meteorolog de 
serviciu).

în Sala sporturilor din Rm. Vîl- 
cea a început vineri cea de-a 25-a 
ediție — jubiliară — a campiona
telor internaționale de gimnastică ale 
României, competiție la care parti
cipă sportivi și sportive din 14 țări.

In prima zi s-a disputat concursul 
masculin la individual compus, în
trecerea fiind dominată de eimnaș- 
tii români, situați pe primele trei 
locuri in clasamentul general. Vic-

FOTBAL : Astăzi,

toria a revenit lui Emilian Nicula, 
cu ^7,40 puncte, urmat de Kurt Szi- 
lier — 57,35 puncte și Valentin Pîn- 
tea — 56,80 puncte. Locul patru a 
fost ocupat de sportivul bulgar Pla- 
men Petkov, cu 56,10 puncte.

Campionatele continuă astăzi cu 
desfășurarea concursului feminin, 
programat cu începere de la ora 
15,30.

21,50
22,10

19,00
19,30
20,00

LONDRA 30 (Agerpres). — In 
cadrul manifestărilor prileju te 
de centenarul nașterii lui Ni
colae Titulescu, la Ambasada 
română din Londra a fost orga
nizată o expoiiție documentară 
de fotografii din viața și activi
tatea diplomatului român.

Expoziția conține, de aseme
nea, fotografii și documente 
care oglindesc politica externă 
activă a României socialiste, 
contribuția deosebită a președin
telui Nicolae Ceaușescu la lupta 
pentru edificarea unui sistem de 
cooperare și securitate in Eu
ropa, înfăptuirea dezarmării, 
dezvoltarea colaborării și înțe
legerii internaționale.

Au participat M. L. Rifkind,

subsecretar de stat parlamentar 
la M.A.E. britanic, membru al 
guvernului, lordul Noel Baker, 
laureat al Premiului Nobel pen
tru pace, care l-a cunoscut și a 
conlucrat cu Nlcolăe Titulescu 
in perioada in cdfrd dfeista a fost 
președinte al Ligii Națiunilor.

ROMA 30 (Agerpres). — Zia
rul „L’Umanită", organ al Par
tidului Socialist-Democratic Ita
lian, a publicat, recent, un am
plu articol consacrat vieții și ac
tivității diplomatului român da 
renume internațional, Nicolae 
Titulescu, „personalitate care a 
făcut din colaborarea intre po
poare idealul său politic șt de 
existență".

(Agerpres)

România—Cipru
Astăzi, la Hunedoara, selecționata 

de fotbal a țării noastre intilnește 
in preliminariile Campionatului eu
ropean (grupa a 5-a), reprezentati
va Ciprului. întîlnirea va începe la 
ora 17,15 și va fi 
Hoxha (Albania), 
celor două echipe :

România : Moraru 
gulescu, Ștefănescu,

arbitrată de A.
Iată formațiile

Lyssandrou, 
Kezzou, Vro- 
Yangoudakis. 
radio și tele- 

, pe progra-

— Rednic, Ior- 
_ . Bogdan — Ți-

cleanu, BoliJni, Bălăci — Gabor, Că- 
mătaru, Văetuș.

Cipru : Constantinou, Lagos, Erot-

AUTOMOBILISM
Deltei" se va desfășura 
de 1 și 2 mai la Tulcea. 
treia ediție a acestei curse 
în campionatul automobi-

„Raliul 
in zilele 
Cea de-a 
se înscrie 
listic național. La această întrecere 
și-au anunțat participarea 20 de echi
paje din 16 județe ale tării. Vor fi 
parcurși 369 km pe traseul Tulcea —

kritou, Papadopoulos, 
Pantzaras, Demetriou, 1 
chimis, Theophanous,

Posturile noastre de 1 
viziune vor transmite, 
mul 1, cu începere de la ora 17,10, 
desfășurarea acestui joc.

★
Tot astăzi, la Limassol, are loc 

meciul de fotbal dintre echipele de 
tineret ale celor două țări, contind 
pentru preliminariile Campionatului 
european.

„Raliul Deltei"
Frecăței — Niculițel — Luncavița — 
Horia — Babadag — Tulcea. cu opt 
controale orare și zece probe spe
ciale. Startul primului echipaj se va 
da din centrul orașului Tulcea, sîm- 
bătă, 1 mai, ora 9. (Neculai 
hulesei).

HOCHEI : Campionatul mondial
Campionatul mondial de hochei pe 

gheață s-a încheiat la Helsinki cu 
victoria echipei U.R.S.S., care a in
trat pentru a 18-a oară în posesia 
titlului. Pe locul secund s-a clasat 
echipa Cehoslovaciei, urmată de 
selecționatele Canadei și Suediei. In 
ultimul joc, echipa U.R.S.S'. a ter
minat la egalitate, 0—0, cu 
Cehoslovaciei.

în clasamentul golgeterilor, primul 
loc a fost ocupat de canadianul

cea a

In atenția depunătorilor pe libretele de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme

Ami-

mar- 
mon-

Wayna Gretzky, cu 14 puncte 
cate. Iată echipa campionatului 
dial alcătuită de ziariștii care au 
urmărit această competiție : Jiri 
Kralik — portar (Cehoslovacia); Alek
sei Kasatonov (U.R.S.S.), Viaceslav 
Fetisov (U.R.S.S.) — fundași ; Ser- 
ghei Makarov (U.R.S.S.), Wayne 
Gretzky (Canada) șl Bill Barber 
(Canada) —' înaintași. Cupa „Fair
play" a fost decernată echipei Ceho
slovaciei. -

Clștigurile revin întregi obligaț'u- 
nilor de 200 de lei. în valoarea ciș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite ciști- 
gătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din se
riile 000001—099999. care au numerele 
curente cuprinse intre 81—150, la 
confruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia in consi
derare.

în zilele de 27 și 28 aprilie a.c. 
au avut loc în Capitală trage
rile la sorți pentru trimestrul 
1/1982 în vederea atribuirii cîș- 
tigurilor la libretele de econo
mii cu dobîndă și cîștiguri în 
autoturisme.

La tragerea la sorți a librete
lor de economii cu dobîndă și 
ciștiguri în autoturisme, emise 
de unitățile C.E.C. din Capitală, 
s-au acordat 314 ciștiguri în au
toturisme Dacia 1300, iar la tra
gerea la sorți a libretelor 
de unitățile ~ 
care a avut 
aprilie a.c„ 
ciștiguri in 
1300.

Listele oficiale cu numerele 
libretelor de economii ieșite 
ciștlgătoare la tragerile mențio-

C.E.C. din 
loc la data 

s-au acordat 
autoturisme

emise 
țară, 

de 28 
1608 

Dacia

nate mai sus se pot consulta de 
către depunători la unitățile 
C.E.Q din întreaga tară.

După cum este cunoscut. Casa 
de Economii și Consemnați uni 
anunță în scris pe fiecare cîști- 
gător pent?u a se prezenta la 
sucursalele și filialele C.E.C. în 
vederea efectuării formelor de 
intrare în posesia ciștigului ob
ținut.

în cazul în care titularul li
bretului ieșit ciștigător la o tra
gere la sorți nu se prezintă 
unitatea C.E.C. in termen de 
de zile, ciștigul respectiv 
creditează in fișa de cont a 
bretului, avînd același regim 
și depunerile efectuate de către 
titulari, aceștia putînd dispune 
oricind după dorință de ciștigul 
obținut.

la
30 
se 
li- 
ca

TRANSPORTUL IN COMUN 
IN ZILELE DE 1 Șl 2 MAI

în vederea asigurării unor condiții 
cit mai bune de transport in comun 
la manifestările prilejuite de sărbăto
rirea zilelor de 1 și 2 mai, întreprin
derea de transport București a luat 
o serie de măsuri după cum urmează:

• în zilele de 1 și 2 mai. mijloa
cele de transport in comun vor cir
cula după program de zi de sărbă
toare. în aceste zile se asigură trans- 
portulL,spre toate zonele de agre-

. ment. potrivit programului anunțat. 
Totodată, va funcționa parcul maxi
mal de taximetre.

• Exploatarea de transport taxi
metre aduce, de asemenea, la cunoș
tința posesorilor de autoturisme pro
prietate personală că in zilele de 1 
și 2 mai autoturismele defectate pot 
fi tractate. Solicitările se primesc la 
telefon 12 18 68 si 053.

StMBATA 1 MAI 1982 
PROGRAMUL 1
A venit întîi de Mal — emisiune 
de cîntece patriotice și revoluțio
nare
Prinos de dragoste și bucurie — 
emisiune pentru (tineret
Ride iarăși primăvara — program 
muzical-folcloric
Arc peste timp la Băleni — repor
taj
Telex
Flori de mai. Ediție specială a emi
siunii „La sfîrșit de săptămină" 
Aprilie — cronica evenimentelor 
politice

17.10 Fotbal : România—Cipru, in pre
liminariile Campionatului euro
pean. Transmisiune directă de la 
Hunedoara.

19,00 Telejurnal
19.30 Omagiu clasei muncitoare
20,00 1 Mal sărbătoresc. Spectacol mu- 

zical-literar-coregrafic
21,00 Film serial : „Lumini și umbre". 

Episodul 9 
Telejurnal
Melodii îndrăgite
PROGRAMUL 2
Telejurnal
Omagiu clasei muncitoare
1 Mai sărbătoresc. Spectacol mu- 
zical-literar-coregrafic

21,00 Pagini muzicale de mare popu
laritate

21.50 Telejurnal
22.10 Muzică ușoară

DUMINICA 2 MAI 1982
PROGRAMUL 1

8.30 Partid, lumina tinerațil. Program 
muzlcal-literar dedicat Zilei tine
retului

9,00 De strajă patriei
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Viața satului 
11,45 Lumea copiilor 
13,00 Telex 
13,05 Album 

muzică, 
sport B
Tom și Jerry B 17,40 — Pagini din 
comedia cinematografică româ
nească : „Comedia fantastică" (par
tea I). Producție a Casei de filme 
Cinci. Scenariul și regia : Ion Po- 
pescu-Gopo
Itinerar elen — reportaj 
Micul ecran pentru cel mici : 
„Frumoasă nl-i copilăria" 
Telejurnal
Trăim a vîrstei noastre primăva
ră. Program dedicat Zilei tinere
tului

20.50 Film artistic : „Mireasa din tren". 
Premieră TV. Producție a Casei 
de filme Cinci. Scenariul D.R. Po
pescu. Regla : Lucian Bratu 
Telejurnal
Studioul muzicii ușoare
PROGRAMUL 2
Concert de prinz 
Clubul tineretului
Teatru TV : „Minunea din Aldeni" 
de Ion Băieșu. Adaptare TV 
Desene animate
Serată muzicală TV 
Telejurnal 
Telerama
Serată muzicală TV (continuare) 
Varietăți... varietăți
Telejurnal
LUNI 3 MAI 1982
PROGRAMUL 1
Emisiune în limba maghiară 
1001 de seri
Telejurnal
Cincinal '81—’85. Resurse, priori
tăți — direcții de acțiune 
Semnături in cartea muncii
Sub flamuri de partid. Cîntece 
patriotice și revoluționare
Cadran mondial : Dezarmare — 
dezvoltare, un imperativ al zilelor 
noastre
Roman foileton ; „La barraca" — 
episodul 8
Telejurnal 
Studioul muzical
PROGRAMUL 2
Cenacluri ale tineretului 
Documentar TV ; „Tinerețea șan
tierelor"
Treptele afirmării 
Cîntul tinereții noastre 
1001 de seri 
Telejurnal 
Sentimentul de patrie. Versuri 
lectura autorilor 
La inceput de săptămtnă

duminical. în cuprins : 
umor, reportaje, dans, 

14,00 — Desene animate :

19,00
19,30

13,00
14,00
15,15

20,50
21,05

21,20

21,45

22,25
22,35

15,00
15,50

16,20
17,20
17,50
20,00
20,30 în
20,55 1
22,25 Telejurnal

LOTO
87 26 8 18I : 2 24 63Extragerea

23 68.
Extragerea

31 57 77 61.
Fond total , _

lei, din care 488 589 lei report la 
categoria I.

a II-a : 74 37
de cîștiguri :

83 39 81
1 396 123

Noi evoluții în conflictul anglo - argentinian
BUENOS AIRES 30 (Agerpres) — 

Argentina a adus la cunoștință Sta
telor Unite că ultimele propuneri 
privind rezolvarea crizei Malvinelor 
(Falkland) sint nesatisfăcătoare și a 
cerut noi clarificări, anunță agenția 
argentiniană de presă T.E.L.A.M. 
Intr-un comunicat oficial al juntei 
militare argentiniene, dat publicității 
la Buenos Aires, se arată, printre al
tele : „începînd de joi. Argentina 
consideră drept ostile orice mane
vre engleze, inclusiv prezența nave
lor comerciale și de pescuit care na
vighează in interiorul zonei de 200 
de mile depărtare de litoralul argen
tinian. de insulele Malvine. Georgia 
și Sandwich de Sud. Începînd de joi, 
orice avion militar sau civil britanic 
care va survola spațiul aerian ar
gentinian va fi considerat ostil și 
vor fi ' luate măsuri în consecință", 
se spune in comunicat.

Guvernul argentinian a protestat 
oficial împotriva a ceea ce denumeș
te „act de agresiune din partea Marii 
Britanii, instituirea unei blocade 
asupra Malvinelor" (Falkland) — 
transmite agenția I.P.S. Documentul 
emis de guvernul argentinian a fost 
prezentat Consiliului de Securitate al

O.N.U. de către reprezentantul Ar
gentinei, ambasadorul Eduardo Roca.

LONDRA 30 (Agerpres). — Minis
terul britanic al Apărării a anunțat 
că începînd de Vineri, ora 11 GMT, 
a intrat în vigoare blocada aeriană 
și navală instituită pe o rază de 200 
mile marine in junii Insulelor Mal
vine (Falkland) pentru a izola tru
pele argentiniene aflată în arhipelag 
— informează agenția Reuter.

Exprlmînd poziția guvernului con
servator in problema crizei Malvine-, 
lor — transmite agenția Associated 
Press — primul ministru, Margaret 
Thatcher, a declarat. în Parlament, 
că respinge propunerile opoziției la
buriste privind acceptarea unei me
dieri din partea O.N.U. sau a Curții 
Internaționale de Justiție de la Haga. 
Marea Britanic, a precizat Margaret 
Thatcher, va continua presiunile mi- 
Țitare asupra Argentinei.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvint al Foreign Office-ului, citat 
de agenția France Presse, a declarat 
vineri, după intrarea in vigoare a 
blocadei, că obiectivul Marii Brita
nii „este căutarea unei soluționări 
diplomatice a crizei Malvinelor".

Agențiile de presa j
e scurt

ACORD DE COLABORARE. La Atena a fost semnat vineri acordul 
de colaborare între Agenția română de presă - Agerpres și Agenția ate
niană de presă A.N.A. Acordul a. fost semnat de Ion Cumpănașu, direc
tor general al Agerpres, și de Andreas Christodoulidis, director general 
al A.N.A. Cu prilejul semnării, directorul general al Agerpres a avut o 
întrevedere cu Dimitris Maroudas, subsecretar de stat pentru presă și 
informații, purtător de cuvint al guvernului grec, în cadrul căreia au fost 
discutate probleme privind colaborarea între cele două agenții de presă.

CONVORBIRI CHINO-LU- 
XEMBURGHEZE. La Beijing au 
avut loc convorbiri între premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chine
ze, Zhao Ziyang, și primul minis
tru al Luxemburgului, Pierre Wer
ner, aflat intr-o vizită oficială la 
Beijing. Schimbul de păreri ce a 
avut loc s-a referit la probleme 
internaționale și la dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări.

NOUL PREȘEDINTE AL SAL
VADORULUI. Bancherul Alvaro

Magana a fost ales președinte pro
vizoriii al Salvadorului de către 
Adunarea Constituantă a țării. El 
va rămîne în funcție pînă la alege
rile prezidențiale programate 
viitor.

ATENTAT TERORIST. în 
a fost comis vineri un nou 
tat terorist, căruia i-a căzut 
mă Pio La Torre, secretar regional 
al Partidului Comunist Italian 
pentru Sicilia, care a fost împușcat 
mortal la Palermo.

anul

Italia 
aten- 
victi-

OLANDA NU VA PUTEA ACCEPTA NOILE RACHETE, Primul ministru 
al Olandei, Andreas Van Agi, întors dintr-o vizita în S.U.A., a declarat 
că, în cursul unei convorbiri avute cu Walter Stoessel, adjunct al secre
tarului de stat american, a comunicat Statelor Unite că țara sa nu se va 
angaja anul acesta să instaleze pe teritoriul olandez rachete nucleare 
ale N.A.T.O. Van Agt a precizat, totodată, că S.U.A. au insistat din nou 
ca Olanda să se ralieze deciziei N.A.T.O. privind producerea și instalarea 
de noi rachete nucleare.i r
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Pe toate meridianele globului

1 MM B2 SUB SEMNUL WftTII $1 SOLIDARITĂȚII DE LUPTĂ
A POPOARELOR PENTRU APĂRAREA RONOLOI SUPREM: PACEA

„Problema fundamentală a zilelor noastre este aceea 
a războiului sau păcii. In fața tuturor popoarelor, a 
forțelor înaintate de pretutindeni stă astăzi imperativul 
arzător al unirii eforturilor pentru oprirea agravării în
cordării internaționale, a cursului spre confruntare și 
război, pentru reluarea și continuarea politicii de des
tindere și pace, de colaborare și independență"

NICOLAE CEAUȘESCU
■

 BOMBSi ț

^^piMrami«

/.*'»"• <?’,■> V ■••-.;>: $ ,¥.? Sa ■ ■ -țc^ > ■

,1
* : - ? <

RÂZB°,ULUl
Inițiativele de pace ale României, 

în consens cu năzuințele întregii umanități
|w i

«1U|

Clasa muncitoare, oamenii muncii, forțele 
progresiste de pretutindeni sărbătoresc anul 
acesta Intîiul de Mai în condiții internațio
nale deosebit de complexe, cînd încordarea 
o ajuns la un grad din cele mai primej
dioase, cînd în lume s-au acumulat uriașe 
arsenale nucleare, care ar putea distruge tot 
ce a creat întreaga omenire de-a lungul mi
leniilor. Nimic mai firesc, de aceea, că, in 
aceste condiții, ziua unității și frăției celor 
ce muncesc este marcată pe întreg globul 
sub semnul unității și frăției de luptă pentru 
înlăturarea primejdiei de război ce planează 
asupra umanității, pentru dezarmare, pentru 
apărarea bunului celui mai de preț — pacea.

Dintotdeauna, pe stindardul de luptă al 
clasei muncitoare, alături de cuvintele „pîine” 
și „libertate” s-a aflat cuvintul „pace". Și 
acum — mai ales acum I — revendicările ma
selor muncitoare din diverse țări ale lumii 
pentru condiții mai bune de viață și de mun
că, pentru drepturi și libertăți democratice 
se împletesc organit cu exprimarea fermă a 
voinței de pace, de a se împotrivi cursei 
aberante a înarmărilor, de a preîntîmpina 
războiul. Aceasta cu conștiința clară că ar
mele, in primul rind cele nucleare, odată 
intrate în funcțiune, ar anula orice drepturi 
și libertăți, ar anuld, înainte de toate, drep
tul suprem al popoarelor, dreptul la viață.

Așa se explică ampla mobilizare din ulti
mul timp a celor mai ample și mai diverse 
forțe politice și sociale împotriva înarmărilor, 
pentru dezarmare și pace. O demonstrează 
cu prisosință șirul neîntrerupt al impresionan
telor acțiuni - mitinguri, marșuri, ștafete ale 
păcii, simpozioane — ce se desfășoară prac
tic pe întreg globul și care în aceste zile 
cunosc o intensificare tot moi puternică.

In rindul acestor forțe, România socialistă, 
poporul român îți fac cu putere auzit glasul, 
pronunțindu-se cu hotărîre împotriva ampla
sării de noi rachete în Europa, pentru înce
tarea înarmărilor, in primul rind a celor nu
cleare, pentru trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare. Inițiativa de amplă rezonanță 
internațională a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a făcut ca voința de pace a poporului român 
să-și găsească afirmare pregnantă în lupta 
solidară cu celelalte popoare," cu forțele 
înaintate din întreaga lume. Apelurile foru
rilor celor mai înalte de partid și de stat ale 
României, demersurile președintelui Nicolae 
Ceaușescu, marile demonstrații și întruniri, 
adunări, marșuri și ștafete, desfășurate pe tot 
cuprinsul țării — de la Dunăre pînă în Bu
covina și Maramureș - își găsesc firească 
continuare in noile acțiuni care, așa cum 
spunea șeful statului român, secretarul gene
ral al partidului nostru, urmează să se inten
sifice in preajma sesiunii speciale a O.N.U.

consacrate dezarmării, în strînsă legătură cu 
acțiunile de pace din Europa și de pe alte 
continente.

In spiritul solidarității internaționaliste ce 
caracterizează întreaga existență a Partidului 
Comunist Român, ca o trăsătură definitorie 
a muncitorimii române, întregul nostru popor 
salută cu căldură, de 1 Mai, clasa munci
toare, partidele comuniste și muncitorești, 
forțele progresiste de pretutindeni, față de 
care este alături cu trup și cu suflet in lupta 
pentru- dezarmare, pace și progres. Alături 
de zecile și sutele de mii de manifestanți 
pentru pace participanți la marile acțiuni de 
la Paris și Copenhaga, Bruxelles și Roma, 
Washington sau Atena, Helsinki sau Tokio, 
din nenumărate alte orașe din diverse țări 
ale lumii.

Iar chemarea la unitatea de luptă pe care 
secretarul general al partidului nostru, pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, o adresează tuturor acestor forțe 
este însoțită’ de legămîntul solemn că, în 
strînsă solidaritate, comuniștii români, între
gul nostru popor își vor aduce întreaga con
tribuție la cauza făuririi unui viitor al păcii, 
înțelegerii, colaborării și progresului — spre 
care năzuiesc, au năzuit dintotdeauna și nă
zuiesc astăzi mai mult decît oricînd oamenii 
muncii de pretutindeni, toate națiunile pla
netei.

MAREA BRITANIE:

Inițiative 
muncitorești 

pentru crearea 
de „zone fără arme 

nucleare"
în Marea Britanie cunoaște o am

ploare c.escindă mișcarea împotri
va amplaSarii de noi arme nucieare 
pe teritoriul țării, pentru încetarea 
cursei înarmărilor cuprinzind ca
tegorii sociale din cele mai di
verse, in mod deosebit pături mun
citorești. O acțiune semnificati
vă in acest sens sînt „taberele 
păcii" instalate la principalele baze 
de rachete nucleare, prin care 
participanții urmăresc împiedicarea 
ampiasării in Marea Britanie a ra
chetelor americane „Cruise". La 
Manchester, mare.e centru indus
trial, muncitoresc din vestul An
gliei s-a desfășurat zileie aces
tea cea de-a doua conferință a re
prezentanților municipalităților care 
au declarat teritoriile orașelor lor 
„zone denuclearizate". Conferința a 
hotărît intensificarea luptei Împotri
va instalării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune in Europa, pentru 
dezarmare nucleară. Pină in pre
zent, 170 de orașe din țară, inclu
siv Londra, au fost declarate „zone 
denuclearizate".

S.U.A.:

„Punctul zero“, 
o amplă acțiune- 

avertisment
Acțiunea s-a intitulat „Ground 

zero" — adică „punctul zero", vrind 
să sugereze epicentrul unei posi
bile explozii nucleare — și a durat 
șapte zile. „Șapte zile care au 
răscolit America" — cum scria zia
rul „Los Angeles Times". Cu aceșt 
prilej, savanți, scriitori, oameni po
litici, activiști sindicali și obștești 
au luat cuvintul la adunările des
fășurate in 750 de orașe, 350 de u- 
niversități și circa o mie de școli 
pentru a prezenta numerosului au
ditoriu efectele pe care le-ar putea 
avea un război nuclear în Statele 
Unite. Și in aceeași săptămină, 
zeci de mii de americani au parti
cipat la marșuri de protest pentru 
* atrage atenția asupra pericolului 
„apocalipsului final".

Iar aceasta a fost doar una din 
multiplele și variatele acțiuni în
treprinse- în ultimul timp pe tot 
cuprinsul Statelor Unite, prin care 
se cere administrației să acționeze 
în vederea opririi cursei înarmări
lor nucleare și începerii neîntîrzia- 
te de negocieri pentru dezarmare.

R. F. GERMANIA:

Și militarii 
ce împotrivesc 

armelor nucleare
De la micile burguri pînă la ma

rile centre industriale și portuare 
ale R.F.G.. „marșurile de primă
vară" cuprind tot mai largi forte

populare, care își exprimă împo
trivirea față de proiectele de am
plasare a noi tipuri de rachete cu 
rază medie de acțiune. în rîndurile 
celor citorva milioane de partici
pant! s-au regăsit. în număr tot 
mai mare, social-democrați. libe
rali, comuniști, ecologiști, reprezen

tre pancarte — reproduceri ale ce
lebrului tablou „Guernica" al lui. 
Pablo Picasso, simbol al luptei îm
potriva războiului. Manifestații si
milare au avut loc și în alte centre 
ale țârii, ca Valencia, Barcelona și 

/ Sevilla.

Desen de Traian VAS Al

tanți ai bisericilor și chiar militari 
ai Bundeswehr-ului, care spun 
„NU!" armelor nucleare. Și este 
cu atit mai semnificativ faptul că 
inșiși militarii, — printre ei se află 
chiar și ofițeri superiori — care cu
nosc cel mai bine ororile unei e- 
ventuale conflagrații, se pronunță 
ferm pentru încetarea cursei înar
mărilor. Recent, militanții pen
tru dezarmare au format 100 de 
coloane de demonstranți care s-au 
îndreptat, in impresionante mar
șuri. spre localitățile vest-germane 
în apropierea cărora se află baze 
militare ale N.A.T.O. sau urmează 
să fie amplasate noi rachete nu
cleare.

SPANIA:

DA, pentru locuri 
de muncă!

NU, blocurilor 
militare!

Piața Moncloa din Madrid, unde 
se află sediul guvernului, a deve
nit neîncăpătoare pentru mulțimea 
adunată la marea demonstrație or
ganizată din inițiativa a peste 200 
de formațiuni politice și obștești 
sub lozinca „Pentru pace, dezar
mare și libertate". S-au adunat 
aici peste jumătate de milion de 
oameni, nu numai locuitori ai Ma
dridului, ci și cetățeni sosiți din 
provinciile tării, cu autobuze sau 
trenuri speciale. Pe pancartele 
purtate de ei se putea citi : „NU, 
războiului, DA, locurilor de mun
că", „Afară eu bazele militare stră
ine", „NU, blocurilor militare, NU, 
intrării Spaniei in N.A.T.O.". Prin

ITALIA :

Comuniștii - 
în primele rînduri 

ale acțiunilor 
pentru oprirea cursei 

înarmărilor
La chemarea partidului comu

nist, peste 200 000 de oameni ai 
muncii din toate regiunile Italiei au 
participat zilele trecute la o uria
șă demonstrație, organizată la Mi
lano, împotriva proiectului de am
plasare la baza Comiso, din Sici
lia, a 112 rachete nucleare de tipul 
„Cruise". „Obiectivul nostru princi
pal — a arătat secretarul general 
al P.C.I., Enrico Berlinguer — este 
de a pune capăt cursei înarmă
rilor".

Aeroportul militar Magliocco, din 
Sicilia, în jurul căruia au început 
lucrările de construcție a silozu
rilor pentru amplasarea noilor ra
chete nucleare americane a devenit 
ținta principală a amplei mișcări de 
protest a partizanilor păcii italieni. 
La una din demonstrațiile recente au 
participat la Comiso (localitate din 
apropierea aeroportului), peste 50 000 
de persoane, venite din toate regiu
nile Italiei, precum și numeroase 
delegații din alte țări unde urmea
ză să fie amplasate noile tipuri de 
rachete : R.F.G., Marea Britanie și 
Olanda. Participanții au cerut res
pingerea planurilor N.A.T.O. de 
înarmare nucleară și sistarea de 
către guvernul italian a livrărilor 
de materiale pentru construirea 
celei mai mari baze nucleare ame
ricane din Europa.

ELVEȚIA :

„Să construim 
o lume a păcii!”
Care alegorice, mari panouri viu 

colorate, pancarte cu inscripții care 
condamnă pe promotorii curseț 
înarmărilor, lozinci scandate în fa
voarea păcii și dezarmării — sint 
elemente mereu mai prezente în 
orașele „țării cantoanelor", unde 
un mare număr de cetățeni, repre- 
zentind toate categoriile sociale, 
forțe sociale progresiste, democra
tice s-au înrolat în rîndurile luptă
torilor pentru preîntîmpinarea unei 
catastrofe nucleare. Numai la de
monstrația de la Berna au partici
pat circa 40 000 de persoane — cea 
mai mare demonstrație populară 
din Ultimii ani. „Nu, războiului !“, 
„Europa — fără arme și rachete 
nucleare", „Să construim o lume a 
păcii" — iată doar citeva din lozin
cile înscrise pe pancartele demon
stranților. în același timp, peste 
100 000 de elvețieni ău semnat 
„Chemarea pentru pace. împotriva 
morții atomice", care va fi adre
sată celei de-a doua sesiuni spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării.

FRANȚA :

Socialiștii 
și comuniștii 

în strînsă unitate
înlăturarea spectrului distrugerii 

nucleare este un obiectiv de luptă 
care raliază în Franța toate for
țele democratice, în frunte cu 
partidele de guvernămint — socialist 
și comunist. Partizani ai păcii din 
11 departamente ale Franței și-au 
dat întîlnire în Piața centrală din o- 
rașul Bourget, departamentul Cher, 
unde au organizat o amplă demon
strație contra escaladării armamen
telor și a planurilor N.A.T.O. de in
stalare a noi rachete nucleare în ță
rile Europei occidentale. „NU, de
menței nucleare", „Pace pentru co
piii noștri!" — scandau participanții 
la demonstrație. „Orice conflict nu
clear în Europa va duce implicit 
la un război mondial. Iată de ce 
este necesar să se mobilizeze ma
sele largi din țara noastră și din 
lume spre a lupta pentru pace, de
zarmare și destindere" — a decla
rat la miting Guy Pain, membru 
al Consiliului National al Mișcării 
Franceze pentru Pace. Manifestări 
similare au avut loc la Lyon și în 
alte orașe franceze. In întreaga 
țară se desfășoară campania de 
strângere a semnăturilor pe „Ape
lul de la Paris", al cărei moment 
culminant îl va constitui Festiva
lul internațional al tineretului pen
tru pace și prietenie, ce va avea 
loc la Nîmes între 21 și 23 mai.

OLANDA;

Poziția hotărîtă 
a muncitorimii

Descărcarea navei „American 
Ranger", transportind 1 200 tone de 
muniții pentru trupele americane 
din R.F.G., in portul olandez Del-
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CUVÎNT DE PACE ROMÂNESC
■ ■ *

In mai să vină fiecare om
ograda să și-o schimbe-ntr-o grădină 
și-n fața casei să planteze-un pom 
al Păcii și al Vieții în lumină.

Să-i crească rădăcinile-n pămînt 
iar virfu-n cer, rotat și plin de ramuri 
ca niște miini care frâțește-n vînt 
se-ntind spre toate ale lumii neamuri.

Noi umbră vrem de pom, nu de atom. 
Nu ramu-ncenușat, ci nins de floare.

Cel ce urăște pomii nu e om 
căci suflet rău și negru-ntr-însul are.

Om lingă om, veniți din orice plai, 
cu inflorite crengi, pe-ntinsul firii, 
ca să încingem globul nostru-n mai 
c-un briu al vieții și al înfrățirii I

Așa, din vatra sacrei omenii 
Carpații-și strigă-n patru zări solia 
Durabilă acum și-n veșnicii : 
zici Pace, Ceaușescu zici și România I

Victor TULBURE
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„In numele vieții, în numele rațiunii"

numeroase țari ale lumii se înmulțesc in aceste zile ac iunile de masă, așa cum este cazul cu aczas'ă de 
monstrație din R.F.G. împotriva spectrului distrugerii nucleare, pentru salvgardarea civilizației umane

fzijl a fost anulată datorită refuzu
lui hotărît al muncitorilor portuari. 
Compania însărcinată cu transbor- 
darea munițiilor este suprasolicitată 
— și-â motivat refuzul conducerea 
firmei. Pină nu de mult, transpor
tul acestor muniții se făcea pe căile 
ferate olandeze, după ce erau des
cărcate in portul Delfzijl. Dar, ca 
urmare a puternicelor . acțiuni de 
protest organizate în Olanda, înce- 
pînd din luna ianuarie a acestui an, 
transporturile în cauză au fost sis-. 
tate. încă un fapt ce arată forța 
mișcării pentru pace din Olanda, 
a cărei amploare a fost ilustrată cu 
deosebire de gigantica manifesta
ție antinucleară desfășurată în 
Piața Muzeului din Amsterdam, 
dominată de lozincile : „Afară cu 
armele nucleare din Europa !“, „NU, 
cimpurilor de bătaie pe pămintul 
Europei!". O petiție împotriva ar
mei cu neutroni a fost semnată de 
1 200 000 persoane. Sub presiunea 
mișcării pentru pace, guvernul a 
amînat sine die hotărîrea de a am
plasa 48 de rachete de croazieră pe 
teritoriul național.

ȚĂRILE SCANDINAVE:

„Nordul Europei 
să devină regiune 
denuclearizată!“

Un marș al partizanilor păcii din 
SUEDIA, început la Phaparando, în 
nordul tării, din inițiativa organi

zațiilor de femei, urmează să se 
încheie la 15 mai. la Goteborg, 
printr-un mare miting al luptăto
rilor pentru pace din toate țările 
nordice. Marșul se desfășoară sub 
deviza „Nordul Europei — zonă 
denuclearizată..."

Teritoriul FINLANDEI este stră
bătut în aceste zile de un tren neo
bișnuit. decorat cu drapele și lo
zinci. „Pasagerii" sînt scriitori și 
pictori, cineaști și compozitori, 
poeți și artiști, care, prin această 
inițiativă originală, și-au propus 
să promoveze ideea denuclearizării 
Europei de nord. „Trenul păcii" 
va străbate peste 3 009 de km, o- 
prindu-se în 14 orașe, unde vor 
avea loc dezbateri, se vor deschide 
expoziții, se vor prezenta filme și 
piese de teatru consacrate apărării 
păcii...

în DANEMARCA, înfruntind vis
colul. peste 20 000 de cetățeni au 
manifestat pe străzile din Copen
haga, purtind pancarte pe care 
scria : „Nu, planurilor rachetelor 
N.A.T.O.!". „Nordul — fără arme 
nucleare!"...

O „Săptămină a acțiunilor în fa
voarea dezarmării" s-a încheiat zi
lele trecute în NORVEGIA. în pro
gramul manifestării. Inițiat de miș
carea norvegiană pentru pace, a 
figurat și strângerea de semnături 
pe o petiție ce va fi înaintată par
lamentului norvegian, cerînd in
terzicerea folosirii armelor nuclea
re de pe teritoriul Norvegiei și par
ticiparea activă a guvernului nor

vegian la eforturile în vederea 
denuclearizării Europei de nord.

JAPONIA ;

„Omenirea 
să nu mai cunoască 
o nouă Hiroshimă"
Hiroshima. Nagasaki... Din cele 

două orașe, victime ale bombarda
mentelor atomice din 1945. au por
nit. incă de la 1 martie, impresio
nante coloane de demonstranți, în 
drum spre Tokio. unde se vor 
reuni la sfirșitul lunii mai într-o 
uriașă manifestație populară pen
tru pace. Coloanele străbat sute și 
mii de localități ; participanta vor
besc oamenilor despre pericolul 
grav al cursei înarmărilor și le cer 
să semneze apelul pentru „Ha- 
zetsu" — adică pentru abolirea ar
melor nucleare. De pe acum, peste 
32 milioane persoane s-au alăturat 
și au semnat acest apel, pînă la în
ceputul lunii iunie, cînd se va des
chide sesiunea specială a O.N.U. 
consacrată dezarmării, numărul 
semnăturilor urmînd să atingă 60 
de milioane. Organizatorii estimea
ză că delegația partizanilor păcii 
din Japonia va duce la New York, 
unde se va ține cea de-a doua 
sesiune specială a O.N.U. consacra
tă dezarmării, semnăturile a circa 
jumătate din populația țării.


