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ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor de pretutindeni!
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Fiecare 1 Mai reprezintă o nouă 
treaptă pe care poporul nostru, liber 
și stăpîn pe destinele sale, o urcă 
pe drumul progresului, al bunăstării 
și fericirii.

NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN PREZENȚA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului, 

ieri a avut loc in Capitală

MAREA ADUNARE POPULARĂ 
CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarâșa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului, au participat, simbătâ 
dupâ-amiază, la marea adunare populară organizată de 
Comitetul municipal București al P.C.R. în cinstea zilei
de 1 Mai.

Sărbătorirea tradiționalei zile de 
1 Mai, zi a primăverii și a muncii, 
a solidarității internaționale a celor 
ce m.uncesc. a constituit .pentru toți 
cetățenii patriei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — un 
nou moment deosebit, prilej de a 
aduce un fierbinte omagiu Partidu
lui Comunist Român, continuatorul 
celor mai înalte tradiții revoluționa
re din țara noastră, care a făcut din

împlinirea aspirațiilor fundamentale 
ale poporului român suprema rațiu
ne a existenței sale, călăuzind des
tinele națiunii pe drumul glorios și 
luminos, al libertății, demnității și 
progresului, al edificării noii orîn- 
duiri, socialiste. în același timp, ea 
a prilejuit reafirmarea vibrantă a 
dragostei, stimei și recunoștinței nu
trite de toți fiii pămîntului româ
nesc față de revoluționarul și con

ducătorul iubit, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care și-a dedicat întrea
ga viață, încă din fragedă tinerețe, 
cauzei nobile a partidului, patriei și 
poporului, luptind cu abnegație și 
neînfricare împotriva exploatării și 
asupririi, pentru dreptate socială și 
națională, pentru independența, su
veranitatea și înflorirea țării, pentru 
bunăstarea și .fericirea națiunii, pen
tru triumful socialismului și comu
nismului în România, pentru făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune — 
o lume fără arme și fără războaie, 
o lume a păcii, înțelegerii și colabo
rării între popoare.

Desfășurindu-se sub semnul aces
tor sentimente protunde. intr-o at
mosferă de intensă satisfacție și min- 
drie pentru mărețele împliniri din 
viața țării, cinstirea zilei de 1 Mai a 
pus pregnant în lumină hotărîrea

tuturor cetățenilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate, de a urma, 
strîns uniți, cu 'devotament și încre
dere. eroicul nostru partid comunist, 
pe secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de numele și ac
tivitatea . căruia se leagă cea mai 
strălucită și rodnică perioadă din is
toria României, actionînd fără preget 
pentru înfăptuirea grandioaselor 
obiective stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului.

Toate aceste gînduri și simțăminte, 
cu care oamenii muncii, întreaga na
țiune întimpină ziua de 1 Mai și-au 
găsit o semnificativă expresie în pri
mirea entuziastă făcută conducătoru
lui partidului si statului nostru incă 
din primele momente ale sosirii la
(Continuare in pag. a IV-a)

CINSTIRE ȚĂRII, 
CINSTIRE MUNCII!

O nouă primăvară de 
muncă, de creație s-a aș
ternut peste țară. Veștile 
sosite din toate județele, 
din toate localitățile pa
triei aduc mărturii despre 
rodnicia acestei munci ce 
semnifică o întrecere ero
ică a poporului nostru cu 
timpul și cu el însuși. In 
aceste zile premergătoare 
începutului de armindeni, 
□ceste vești au avut ui 
numitor comun: „Fapte de 
muncă harnică în întîmpi- 
narea zilei muncii, a zilei 
de 1 Mai". Aceasta pune 
în lumină un adevăr ce s-a 
întipărit puternic în con
știința întregii noastre na
țiuni : acela că cea mai 
înaltă cinstire adusă ZILEI 
MUNCII este munca.

E 1 Mai și, ca în fiecare 
an, in această luminoasă 
zi din anotimpul regene
rării naturii, țara întrea
gă și-a îmbrăcat hainele 
de sărbătoare. Poporul 
nostru, înzestrat cu voca
ția faptei, și-a cîștigat, 
prin remarcabile realizări 
in toate domeniile vieții 
economico-sociale, dreptul 
de a se bucura din toată 
inima de această sărbă
toare. Bilanțul întrecer.i 
în cinstea zilei de 1 Mai 
1983 este rodnic. In spi
ritul hotărîrilor adoptate 
de Conferința Națională 
a partidului, al însuflețltoa- 
relor chemări și îndemnuri 
□dresate națiunii noastre 
socialiste de cel mai iubit 
fiu al poporului, al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-au înre
gistrat, în numeroase u- 
nități economice impor
tante depășiri de plan. Au 
fost realizate produse noi, 
avînd caracteristici tehni- 
co-calitative superioare. 
Au fost introduse tehnolo
gii avansate, care să de
termine considerabile re
duceri ale consumurilor e- 
nergetice și de materii 
prime. Investițiile de ener
gie umană sint tot mai 
mult și tot mai bine core
late cu efortul creator, cu 
gindirea cutezătoare.

E 1 Mai și țara întreagă 
și-a îmbrăcat hainele de 
sărbătoare. O sărbătoare 
a muncii, a păcii, a bucu
riei de a trăi într-o socie
tate nouă, a demnității și 
a dreptății. Desigur, nu a 
fost dintotdeauna așa. 
Deceniu după deceniu, 
începînd din 1890, de la 
prima demonstrație de 1 
Mai ce a avut loc în 
România, pînă în zorii re
voluției și construcției so
cialiste, Ziua muncii, ziua 
solidarității internaționa
le a celor ce muncesc, a 
fost cu precădere zi de 
luptă pentru o viață nouă, 
pentru o societate fără 
e-rolootatori și fără explo
atare. An după an, înce
pînd din 1921, partidul 
comunist a luptat pentru

Desen de Gh. CALARAȘU

ca sărbătorirea zilei de 1 
Mai să dobindească in 
primul rind un conținut 
politic, să fie expresia 
conștiinței muncitorimii 
privind forța sa, rolul său 
de factor determinant al 
cursului istoriei.

E 1 Mai și țara întrea
gă și-a îmbrăcat hainele 
de sărbătoare. O sărbă
toare ce a dobîndit in 
acești ani glorioși ai edi
ficării societății socialiste 
multilateral dezvoltate, un 
și mai pregnant conținut 
politic. Pentru că și acum 
Ziua muncii este zi de 
luptă. Desigur, o luptă cu 
un conținut nou, desfășu
rată in condiții absolut 
noi : lupta pentru o nouă 
calitate a muncii și a vie
ții, pentru o atitudine îna

intată față de muncă, față 
de răspunderile ce revin 
fiecărui cetățean al patri
ei la locul său de muncă.

S-au înscris, toți acești 
ani ai revoluției și con
strucției socialiste intr-o 
etapă de istorie densă, de 
mari înfăptuiri ; spiritul 
revoluționar a devenit 
starea firească a întregii 
societăți, a întregului 
nostru popor. Cu deosebi
re în perioada de după 
cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, cind s-au 
pus bazele celei mai 
rodnice etape din întrea
ga existență a patriei, 
cînd s-au prefigurat ma
rile deschideri ale Româ
niei pe înalte trepte de 
progres și civilizație socia
listă, tabloul economic,

politic, social și cultural al 
țării a cunoscut profunde 
prefaceri înnoitoare. Prin 
munca poporului, condus 
de partid, s-au dezvoltat 
cu rapiditate orașele și 
satele. Au fost ridicate, in 
toate județele, numeroase 
obiective industriale ce 
definesc actualul destin al 
țării. Multe rîuri au fost 
abătute din cursul lor se
cular, tăindu-și noi albii. 
S-au înălțat pretutinden; 
complexe moderne de 
locuințe, instituții de învă- 
țămint și cultură, spitale, 
baze turistice și sportive. 
Iar oamenii, stăpînii a tot 
ceea ce s-a clădit, oa
menii au cunoscut cele

(Continuare 
in pag. a V-a)

ÎN T ÎI A ZI DE MAI
Sub cerul însorit al primăverii. 
Armindenul, intîia zi de Mai I 
Din trunchiuri urcă sevele puterii 
In frunze și-n al florilor alai.

iar peste țară cîntec nou străbate 
Slăvind partidul marilor victorii, 
Pe cei ce-avînt dau muncii-n libertate 
Și noii vremi îi sint făuritorii,

Zidesc înalt uzine, șantiere, 
Și-aduc belșugul holdei îndoit, 
In true string milioane cai putere 
Din noaptea subterană de-antracit,

E-un freamăt a vieții bucurie 
Prin sate și orașe, în tot locul, 
Și inimi de bărbați la datorie 
Pe vetre de furnal peren țin focul.

Spre comuniste zări privind nainte
In faptă trecem visurile mari
Și de-ntii Mai trimitem un fierbinte,
Frățesc salut spre-ai lumii proletari.

Vlaicu BARNA
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(MUNCII- CUVENITA ÎNALTĂ PREȚUIRE
Societatea pe care noi o edificăm este o societate a muncii, 

a omului care muncește pentru el însuși, munca fiind unicul izvor 
al progresului, al făuririi vieții libere și fericite a poporului.

NICOLAE CEAUȘESCU
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Și-nfloritor pămîntul românesc!

Ilustrație de Eugen D1CH1SEANU
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/Jtă începem cu un fapt de muncă (iar faptul de 
muncă este cel mai comun, dar și cel mai 

“ profund fapt de viață) ale cărui semnificații 
întrec și nu întrec obișnuitul. Prin spectaculozitate 
pare ieșit din comun, prin trăirile celor ce i-au dat 
naștere este un mod curent de a gîndi pentru mi
lioanele de oameni ai muncii din România de azi.

S-a întîmplat la Botoșani, la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb (cu doar zece ani de 
existență). Spre sfîrșitul anului trecut, întreprinde
rii i s-a propus fabricarea, pentru prima dată în 
țară, a unor utilaje și mașini de mare tehnicitate 
ce urmau să doteze o nouă capacitate productivă 
din județul Vîlcea. „E o mare șansă — și-au spus
— ne putem afirma cu produse de mare prestigiu". 
Sarcina a fost încredințată atelierului de prototi
puri condus de inginerul Iulian Macovei. Trecînd 
la lucru, cei de aici au constatat o serie de neajun
suri în documentațiile de execuție. Inerente, desi
gur, la proiectele unor mașini ce reprezentau nou
tăți absolute, de mare complexitate, cu mii de re
pere. Firește, au fost chemați proiectanții. „Reluăm 
schițele pentru verificare" — a spus careva dintre 
proiectanți. „Asta — a răspuns inginerul Macovei
— ar fi treaba cea mai simplă și cea mai bună, dar 
cum rămîne atunci cu termenele ? Că noi ne-am 
angajat să livrăm maș'.nile la timp. Și ce mai e 
pînă în iunie ?“ Nu s-au înțeles. Și atunci, cei de 
la Botoșani au tras aer în piept și au zis că vor 
revedea ei și documentațiile, pentru fiecare reper 
în parte ($țeva mii!), chiar aici, în uzină, pe mă
sură ce le vor introduce în fabricație. Știau bine 
la ce se angajau : muncă multă, chiar foarte multă, 
atentă și stăruitoare, pentru toți. S-a făcut și o 
propunere pentru suplimentarea forțelor cu oa
meni bine calificați de prin alte secții, dar nu s-a 
putut pentru că fiecare secție își avea planul și 
treburile ei. în schimb, celor de la prototipuri li

s-au alăturat, într-o muncă de zi și noapte, toți 
specialiștii din conducerea întreprinderii: directo
rii, inginerii-șefi, șefi de servicii. Cînd a fost ne
voie au lucrat și ca muncitori, la mașină, la pilă. 
Spre sfîrșitul lunii februarie prima dintre noile 
mașini — probată, pusă la punct! — a pornit spre 
Vîlcea. La începutul lunii aprilie, alte două. După 
care, de la Vîlcea a sosit primul mesaj : „Sînt bune, 
se poate trece la producția de serie !“. Dacă acolo, 
la Vîlcea, intră acum în producție, la timp, o nouă 
capacitate, cu mașini de mare noutate tehnică și 
executate impecabil, să nu uităm episodul, de ten
siune, dar și de mare frumusețe morală, consumat 
la Botoșani în iarna ce a trecut. întrebați acum de 
corespondentul nostru de la Botoșani, Silvestri 
Ailenei, dacă împrejurarea cu pricina a fost un 
moment de vîrf pentru colectivul uzinei, oamenii 
au răspuns că nu, deoarece autodepășirea — căci 
despre asta a fost vorba — este un proces dina
mic ; ceea ce este azi moment de vîrf este doar un 
punct de plecare spre ceea ce se poate realiza, încă 
mai bine, mîine.

Să ne oprim puțin și să reflectăm. Ce impuls, ce 
stimulent extraordinar i-a îndemnat pe acești oa
meni să forțeze limitele propriei munci, propriilor 
capacități și obișnuințe și să plonjeze într-o acțiune 
care le cerea efort maxim, și nu excludea, desigur, 
riscul nereușitei (pe care n-au vrut, cu nici un 
chip, să-l ia în seamă) ? Ambiția ? Desigur, și asta. 
Dorința afirmării ? Bineînțeles. Stimulentul mate
rial ? Declară că nu s-au gîndit la el. Mai presus 
de. toate ei au așezat respectul pentru muncă (pen
tru o muncă bine făcută), precum și conștiința da
toriei față de societate, față de un imperativ al 
dezvoltării noastre. Credința că sînt chemați să 
pună umărul, cu tot ce au, cu tot ce pot, la efor
tul general pentru a face din economia românească 
un organism puternic, modern și eficient.

Pentru cei mai buni, din partea

societății, însemnele cinstirii

Unor asemenea fapte societatea 
noastră le acordă prețuirea 
cea mai fierbinte. Unei ase
menea munci ii este rezervat 

?odiumul cel mai înalt al onoarei.
n acest spirit e conceput la noi te

meiul pentru care, la capătul unor 
etape ale îndeplinirii planurilor și 
programelor noastre, in momente 
de bilanț, din partea conducerii 
partidului și statului nostru, a pre
ședintelui țării, se acordă unor co
lective de oameni ai muncii, ca și 
celor mai merituoși dintre ei. nomi
nal, înalte distincții, titluri, ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România.

Iată o statistică a ultimilor ani :
Au fost acordate ordine ale Re

publicii Socialiste România ; în 
1981 (pentru rezultatele din 1980) 
colectivelor a 185 de întreprinderi, 
instituții, unități cooperatiste. în 
1982 (pentru realizările din anul 
anterior) unui număr de 176 colec
tive. în 1983 (pentru munca din 
anul trecut) unui număr de 207 co
lective din întreprinderi indus
triale. agricole, cooperatiste, de 
cercetare etc. Au primit înaltul 
titlu de „Erou al Muncii Socialiste", 
în 1981 — o organizație județeană 
de partid și o întreprindere indus
trială. în 1982 — un I.A.S., un 
C.A.P.. un institut de cercetări, o 
uniune județeană a cooperativelor 
de producție, achiziții și desfacere 
a mărfurilor. î.n 1983 : organizația 
de partid a municipiului București, 
două întreorinderi industriale, trei 
unități agricole (pentru a , doua 
oară, în ani consecutivi, I.A.S. 
Prejmer, C.A.P. Scornicești). trei 
institute de cercetări și proiectări 
(centru a doua oară consecutiv, 
ICECHIM).

Căror fapte le corespund aceste 
dovezi de înaltă prețuire din par
tea societății noastre ? Să ne oprim 
un moment Intr-un asemenea co
lectiv. Am ales unul care a primit 
titlul de „Erou al Muncii Socialiste" 
ceva mai de mult, în 1970, și care 
n-a încetat de atunci să se situeze 
mereu la cotele de muncă și dă
ruire ce țrau adus în prim-planul 
prețuirii : Întreprinderea de alu
miniu Slatina. Spicuim dintr-o 
transmisie a corespondentului nos
tru din județul Olt, Iancu Voicu : 
„Aici, la Slatina, se realizează me
talul secolului XX. metalul cu cale 
liberă spre ramurile de vîrf ale 
economiei noastre naționale, meta
lul cu bariere deschise spre toate 
meridianele exportului românesc, 
întreprinderea de aluminiu Slatina 
fusese trei ani consecutiv fruntașă 
pe ramură, fiind distinsă de tot 
atîtea ori cu «Ordinul Muncii» 
clasa I și cu «Steaua Republicii», 
în anul de vîrf, 1979, întreprinderea 
a primit înaltul titlu de «Erou al

Muncii Socialiste». A reușit atunci 
să depășească planul producției- 
marfă cu 450 milioane lei. 1979 a 
fost o treaptă. In următorii ani, în
treprinderea a fost din nou frun
tașă, reușind să-și realizeze 'ritmic 
sarcinile de producție. în actualul 
cincinal, aluminiștii slătineni urcă 
mereu pe scara afirmării : 1981 — 
locul II pe țară ; 1982 — locul I și 
din nou laurii muncii, conferirea 
«Ordinului Muncii» clasa I și inmî- 
narea Steagului roșu și a Di
plomei de onoare de unitate frun
tașă pe țară. Motivele depășirea 
planului producției fizice cu 7 800 
tone aluminiu primar, depășirea 
planului la export, realizarea celui 
mai scăzut consum de energie elec
trică și altele... Șirul înfăptuirilor 
ar putea continua cu noi cifre edi
ficatoare. Cine sint acești alumi- 
niști ? «Sîntem noi, cei peste 4 500 
de oameni care realizăm aluminiu 
și aliaje din aluminiu, care creștem 
odată cu cele trei uzine ale între
prinderii noastre. Fie că ne numim 
Vasile Matei, maistru la secția I 
electroliză, distins cu «Ordinul 
Muncii» clasa a III-a, fie că ne 
cheamă Marin Aldea, lăcătuș, dis
tins cu Medalia muncii. Marin 
Rusu, tehnician, distins cu «Ordinul 
Muncii» clasa a III-a, sau Gheorghe 
Ungureanu, maistru, decorat cu 
«Ordinul Muncii» clasa a III-a, fie 
că sîntem oricare dintre sutele de 
oameni distinși pentru fapte deose
bite de muncă, sîntem, în ansam
blu, un mare și unit colectiv munci
toresc animat de simțul datoriei, de 
spirit revoluționar. în acest an, în 
cinstea zilei de l Mai, etapă im
portantă în întrecerea socialistă, 
pe primul trimestru principalii in
dicatori de plan au fost depășiți. 
Ne situăm din nou pe primul loc 
In întrecerea socialistă pe țară. în 
Industria metalelor neferoase și 
rare»".

La ce reflecție ne invită rându
rile de mai sus ? In primul rînd la 
aceea că recunoașterea, din partea 
societății, a meritelor în munca 
unui om ori ă unei colectivități, re
prezentând un act ce așază valo
rile etice pe cuvenitele lor trepte 
in conștiința societății, este, tot
odată, și tocmai prin aceasta, cel 
mai puternic, cel mai prețuit sti
mulent, îndemnul spre noi și încă 
mai cutezătoare ascensiuni. Stimu
lentul moral se adresează sufletu
lui omenesc, sentimentelor pe care 
omul le implică în munca sa. Iar 
sentimentele acestea nu sînt altele 
decît cele ale participării la reali
zarea unor lucruri de reală însem
nătate pentru destinul societății 
noastre, cele ale împlinirii unei 
înalte datorii civice, patriotice, ale 
mîndriei de a te situa în prima li
nie a bătăliei pentru progres.

cerea socialistă nu numai la nivelul 
secției, ci și al întreprinderii, înde- 
plinindu-și planul pe 4 luni înainte 
de termen, echipa sa va realiza 
peste prevederi 115 tone piese for
jate pentru diferite utilaje. Dato
rită folosirii cu mare randament a 
«ciocanului» de 2 000 kg forță, pro
centajul de piese forjate ce se rea
lizau. pentru noi, de către alte 
unități din țară s-a redus de 'la 40 
la sută la sub 5 la sută I Recunoaș
teți că e ceva !»“.

Recunoaștem. Recunoaștem în 
faptele fruntașului in producție Va
sile Pascan modul de a fi și de a 
acționa și al altor mii și sute de mii 
de oameni ai muncii din întreaga 
țară. Astfel de oameni sint scoși în 
evidență și astfel de fapte sint ge
nerate de întrecerea socialistă, des
fășurată la scară de masă, devenită 
o mișcare de ample proporții și re
verberații în conștiința întregii na
țiuni. De la astfel de oameni și din 
astfel de fapte se adună marile 
realizări ale unor colective răsplă
tite de către statul și societatea 
noastră cu însemnele înaltei pre
țuiri. întrecerea socialistă stimu
lează ambiții, generează forță crea
toare de nou, gindul elevat al fru
museții și demnității muncii. La ca
pătul fiecărei etape a 'întrecerii 
tara întreagă ii cunoaște pe cei mai 
buni și realizările care i-au ridicat 
în atenția și cinstirea unanimă. 
După cum e știut, se decernează 
steaguri și diplome de fruntași pe 
fiecare ramură a activității în do
meniul producției materiale, în 
sfera vieții sociale (gospodărirea 
localităților, activități culturale 
etc.). înalte decorații, steaguri și 
diplome pentru locuri fruntașe în

întrecerea socialistă le găsim. în 
sute și mii de întreprinderi, insti
tuții. unități cooperatiste, organiza
ții de partid, de sindicat, de tineret, 
așezate la locuri de cinste, la ve
dere (uneori chiar pe frontispiciul 
unor clădiri, ca embleme ale des
toiniciei) pentru a le vorbi tuturor 
despre stăruința și seriozitatea în 
muncă, despre aspirația respectivu
lui colectiv spre performanțele 
muncii de înaltă calitate și efi
ciență.

Iată doar dintr-un singur județ 
— Alba — ce dimensiuni poate că
păta nobila competiție muncitoreas
că pentru realizări de vîrf. Ne scrie 
Ștefan Dinică, corespondentul 
„Scînteii" :

„Industria județului Alba a cu
cerit primul loc pe țară în între
cerea pentru îndeplinirea obiective
lor precedentului cincinal. în 1981 
(deci în actualul cincinal și încă 
din primul său an) locul II pe tară, 
în 1982 primul loc. Tradiție ? Da, 
poate fi vorba de o tradiție : a ela
nului, a răspunderii. E adevărat, 
recentă. Pentru că aproape 80 la 
sută din fondurile fixe existente au 
fost create în ultimii 15 ani.

în 12 ani de cînd există și pro
duce, „Porțelanul" Alba Iulia a ob
ținut de 6 ori «Ordinul Muncii» pen
tru rezultate deosebite în întrecere. 
Pentru activitatea rodnică din anul 
trecut a dobindit din nou însem
nele cîștigătorului «Ordinul Mun
cii» clasa I.

Martie 1983. La Roșia Poieni a 
început, mai devreme, valorificarea 
zăcământului de cupru. Succes con
semnat în raportul muncitoresc 
consacrat zilei de 1 Mai".

Distincțiile — luminoase proiecții 

spre viitor

Cux sentimentul viu al participării 

la progresul multilateral al patriei

Iată, in primăvara acestui an, 
cu prilejul recentei sesiuni a 
Marii Adunări Naționale, unui 
mare număr de întreprinderi 

și instituții din toate sferele activi
tății economice și sociale li s-au 
conferit înalte distincții. între ele, 
distins cu titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste", Institutul de cercetare 
științifică și inginerie tehnologică 
pentru mașini-unelte și agregate 
„Titan" București. A fost actul prin 
care statul și societatea socialistă, 
cum era și firesc, au dat cuvenitul 
loc de onoare muncii deosebite a 
unui mănunchi de slujitori ai știin
ței și tehnicii, oameni dedicați im
perativului numărul unu al indus
triei românești — modernizarea, 
realizarea unor înalți parametri ai 
tehnicității și calității, ce se răs
frânge binefăcător asupra întregului 
mers al uneia dintre ramurile de 
bază ale industriei — construcția de 
mașini. Institutul fusese distins, 
anterior, trei ani consecutiv, cu 
„Meritul științific" clasa I. Pentru 
ce? Judecați și singuri :
• Și prin contribuția acestui in

stitut, România se situează acum 
printre primele zece țări din lume 
constructoare de mașini-unelte. 
în prezent. 90 la sută dintre ma- 
șinile-unelte ce se produc în Româ
nia sînt produse noi sau reproiec- 
tate (ieșite adică de pe planșetele 
institutului „Titan"), fiind competi
tive la nivelul tehnicii mondiale. 
Unele dintre ele, cum ar fi mașinile

de rectificat plan cu ax vertical și 
masă rotativă, au fost, de la pri
mele loturi de fabricație, exportate 
în țări cu tehnici de vîrf in dome
niul respectiv — R.F.G., S.U.A. și 
altele,
• Prin activitatea institutului, 

metalului prelucrat pentru fabrica
rea mașinilor-unelte concepute aici 
i se conferă o valoare de 10—15 ori 
mai mare,

• Începînd cu anul 1982, întregul 
import de completare pentru indus
tria mașinilor-unelte a fost ■ elimi
nat prin proiectarea. în institut, și 
introducerea în fabricație, a respec
tivelor piese, subansamble și agre- 
grate.
• Preocupări, încununate de suc

ces, in domenii de vîrf : generali
zarea tehnologiilor cu roboți indus
triali (celule flexibile implementate 
la întreprinderea de mașini-unelte 
și agregate București, la uzinele 
„23 August" și la „SARO" Tirgo- 
viște) ; instalații de înaltă tehnici
tate pentru industriile aeronautică, 
de microelectronică, metalurgică 
eta.

Aici, la „Titan", ca și în atîtea 
alte colective, nu se face economie 
de efort fizic și cerebral, gîndirea 
tehnică creatoare este la ea acasă, 
rodește din plin, oamenii trăiesc 
sentimentul plenitudinii, al mulțu
mirii că societatea noastră știe să 
dea efortului lor prețuirea ce i se 
cuvine.

Dealtfel, în preajma Zilei mun
cii — ne-a parvenit o ava
lanșă de știri, de peste tot, 
despre noi și noi fapte, unele 

cu totul remarcabile, născute din 
avîntul întrecerii socialiste. Pe la 
Vaslui, (corespondent Petru Necu- 
la) aflăm despre colectivul intre-' 
prinderii de rulmenți din Bîrlad 
(printr-o fericită coincidență, se 
împlinesc astăzi 30 de ani de exis
tență a acestei întreprinderi, prin
tre primele ctitorite în anii socia
lismului) că realizează anual 42 de 
milioane de rulmenți de 574 tipuri 
și în 1 018 variante și că, acum, pe 
primul trimestru al anului, colecti
vul și-a îndeplinit planul la toți in
dicatorii, realizînd peste plan rul
menți în valoare de 8 milioane lei. 
De la Brașov (corespondent Nicolae 
Mocanu) ni se vestește că la I.A.S. 
Prejmer (titlul de „Erou al Muncii 
Socialiste", primit în primăvara asta 
după ce mai obținuse o dată acest 
titlu și după ce. anterior, fusese 
distinsă de 7 ori cu „Ordinul Mun
cii" clasa I) pregătește pentru vara 
și toamna acestui an recolte mai 
mari decît cele de anul trecut. 
„Putem obține — argumentează 
directorul unității — chiar și 45 000 
de kg cartofi la ha, 3 900—4 000 de 
litri de lapte de la fiecare vacă fu
rajată... Se poate. Folosind mai 
bine întregul nostru potențial. Ceea 
ce și facem". De la Oradea (cores
pondent loan Laza) aflăm că la în
treprinderea „înfrățirea" ziua de 
1 Mai a fost întimpinată cu un suc
ces deosebit. Indicația dată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, cu pri
lejul vizitei de lucru din vara anu
lui trecut, anume de a se trece la 
fabricarea unor mașini de mai înal
tă tehnicitate, devine acum o reali
tate a producției, intr-un timp re
cord. Ponderea produselor noi va 
fi, anul acesta, de 40 la sută, va
loarea metalului astfel folosit cres- 
cînd de 15 ori față de mașinile cla
sice. O veste și de la minerii Văii 
Jiului (corespondent județean Sa
bin Cerbu) : la Lupeni, brigada lui 
Aurel Manda, lucrind cu un com
plex mecanizat, a obținut cel mai 
înalt randament cunoscut aici pînă 
acum : 18—20 de tone de cărbune
cocsificabil pe post. Explicația : 20 
de oameni ai brigăzii sînt policali-

ficați. Complexul n-a înregistrat 
nici o oră de stagnare.

Și tot astfel, sute și sute de vești. 
Vom încheia cu una din Cimpina 
(corespondent Constantin Că- 

. praru) : r-
„La întreprinderea «Neptun» din 

Gîmpina sosise un mesaj de la un 
beneficiar din Occident. Unitatea 
era întrebată dacă poate să execute 
și să livreze în maximum o lună de 
zile, nu mai mult, un număr re- 
strîns de reductoare de un anumit 
tip. Dacă se accepta termenul (pre
cizare specială), firma străină era 
gata să încheie contractul. Terme
nul impus era extrem de scurt, dar 
a fost acceptat. Comanda a fost în
credințată colectivului secției scu- 
lărie. avînd oamenii cei mai expe
rimentați. Maistrului comunist Ion 
Barbu i s-au încredințat proiectul 
și comanda. «Am studiat documen
tația filă cu filă, reper cu reper, 
cotă cu cotă, spune acum maistrul 
Barbu. Apoi am ales șase oameni, 
meseriașii cei mai buni, stăpîni pe 
cîteva meserii. Consultîndu-mă cu 
ei, am organizat întreaga muncă, 
pînă la cel mai mic amănunt. Bă
ieții au dovedit elan, au muncit 
bine, cu atenție și spor. Ne-am 
bucurat și de concursul celorlalți 
sculeri». Echipa lui Ion Barbu a 
reușit să termine reductoarele co
mandate în numai trei săptămîni. 
Control, probe, rodaj. Beneficiarul 
a primit reductoarele și a transmis 
întreprinderii mulțumiri. Ba. mai 
mult. Pentru calitatea ireproșabilă 
a reductoarelor, el a înaintat o 
nouă comandă, mai puțin urgentă, 
dar mult mai mare.

— E un fapt într-adevăr, cu totul 
deosebit ? — l-am întrebat pe scu
lerul-șef, Florian Badea.

— Nu, doar un fapt de întrecere 
socialistă".

Ce este întrecerea ? Iat-o, în plin 
exercițiu, scoțînd din adîncul fibrei 
umane aurul cel mai curat al dă
ruirii, al faptei închinate propășirii 
țării, mai binelui general. In iriză
rile înaltelor distincții vedem re
flexele unor asemenea fapte șl mo
duri de a gîndi. simți, acționa. 
Muncii, muncii adevărate, societa
tea noastră îi rezervă locul cel mai 
înalt de pe podiumul de onoare.

Mihai CARANFIL 
Ilie ȘTEFAN

Nobila competiție muncitorească 

a autodepășirii

A fi fruntaș ! Iată un sentiment 
care generează putere și min- 
drie. cutezanță și satisfacții. 
Fruntașul in producție, adică 

cel care, îndeplinind exemplar toa
te condițiile cerute de riguroasele 
criterii ale întrecerii socialiste, 
produce mai mult, de o calitate mai 
bună, cu mai mici consumuri de 
materiale și energie, la mai reduse 
prețuri de cost, a devenit în Româ
nia un luminos punct de referință. 
Un etalon uman. De înalt rang 
moral.

„După un clasament riguros în
tocmit, forjorul Vasile Pascan de la 
întreprinderea „UNIO" se situează 
printre fruntașii în întrecerea so
cialistă pe anul 1982 și continuă să 
rămînă în frunte și pe primele 
4 luni ale acestui an — transmite 
corespondentul nostru din județul 
Satu Mare. Octav Grumeza. Mihai 
Pop, „Erou al Muncii Socialiste", șe
ful secției forjă, ni-1 descrie în fe
lul următor : «De 7 ani consecutiv 
Vasile al nostru deține titlul de 
fruntaș, clasat pe locul I in între
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Veniți cu toți, tovarăși, la marea sărbătoare 
a muncii și-a frăției — hotar neîntinat — 
atîta timp cit glia mănoasă rîde-n soare 
și-avem în frunte astăzi pe cel mai dîrz Bărbat I

Veniți în primăvară, ca o coloană vie, 
cînd porțile Amiezii în față se deschid, 
să ridicăm în slavă eterna Românie, 
încrezători în lupta și-n fapta ta, Partid I

loan VASIU

Sensul împlinirii noastre
Partidul — sensul unic al împlinirii noastre, 
cu litere de aur în cartea țării-nscris, 
cînd urcă ciotîrlia spre zările albastre 
un imn de fericire, de pace și de vis.

Cenaclul „Liviu Rebreanu
Orăștie

* 
V
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MAREA ADUNARE POPULARA CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

• CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
EMIL BOBU

membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C. C. al P. C. R.
Mult iubite și stimate tovarășe 

Nicolae Ceaușescu,
Mult stimată tovarășă Elena 

Ceaușescu,
Stimate tovarășe și stimat! to

varăși.
Sărbătorim astăzi tradiționala zi de 

1 Mai — Ziua muncii, a solidarită
ții internaționale a celor ce muncesc, 
cu satisfacția și mindria de a trăi și 
munci ca cetățeni ai unei patrii so
cialiste libere, independente și su
verane.

Eroica noastră clasă muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, întregul nostru popor, 
sub conducerea înțeleaptă ă ,Parti
dului Comunist Român, dau viață 
obiectivelor mărețe stabilite de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului, obțin noi și 
însemnate succese în făurirea socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Cu acest prilej sărbătoresc, oamenii 
muncii din patria noastră își reafir
mă solidaritatea deplină cu muncito
rii de pretutindeni, cu toate forțele 
progresiste și democratice in lupta 
lor pentru libertate socială și națio
nală, pentru independență și suvera
nitate. pentru colaborare și pace în
tre toate națiunile lumii.

în conștiința națiunii noastre so
cialiste, toate marile împliniri, care 
au dat o nouă înfățișare patriei, 
succesele remarcabile pe care le-am 
dobindit prin muncă eroică. îndeo
sebi după cel de-al IX-lea Congres 
al partidului, poartă amprenta con
cepției originale, profund științifice, 
a activității revoluționare a celui 
care și-a dedicat întreaga viață și 
activitate slujirii cu devotament 
nemărginit a intereselor fundamen
tale ale poporului, inălțării Româ
niei pe noi culmi de progres și civi
lizație, secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. (Aplauze puternice, 
se scandează „Ceaușescu — P.C.R.!").

De peste cinci decenii, viata de 
luptă și de muncă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se identifică cu 
activitatea tumultuoasă a partidului, 
cu transformările revoluționare 
profunde din istoria patriei noastre, 
cu înfăptuirea celor mai înalte idea
luri de libertate și propășire neîn
treruptă a națiunii române. Prin ac
tivitatea sa teoretică și practică, prin 
spiritul creator, revoluționar, prin 
capacitatea de largă cuprindere a 
proceselor edificării socialismului, 
secretarul general al partidului a 
adus o contribuție de inestimabilă 
valoare la dezvoltarea creatoare a 
teoriei revoluționare a socialismului 
științific, la elucidarea și rezolvarea 
celor mai stringente probleme ale 
contemporaneității.

Aniversind ziua de 1 Mai. gindu- 
rile și sentimentele de înaltă stimă 
și respect ale națiunii noastre socia
liste se îndreaptă pline de recu
noștință către conducătorul partidului 
și statului, care întruchipează cele 
mai înalte virtuți ale poporului român , 
și care reprezintă chezășia înfăptui
rii programelor noastre îndrăznețe de 
viitor, asigurării independentei și su
veranității patriei, eminentul luptă
tor revoluționar, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. (Vii aplauze, urale înde
lungate, se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“).

în acest an, sărbătorirea zilei de 
1 Mai coincide cu aniversarea a 90 
de ani de la crearea Partidului So
cial-Democrat al Muncitorilor din 
România, expresie politică și organi
zatorică a cristalizării conștiinței de 
clasă a proletariatului din țara noas
tră. partid la temelia căruia a stat 
teoria cea mai avansată a epocii — 
socialismul științific, fundamentat de 
Karl Marx, de la a cărui naștere se 
împlinesc 165 de ani.

Făurirea partidului clasei munci
toare a marcat o etapă nouă în des
fășurarea procesului revoluționar din 
țara noastră, în dezvoltarea luptelor 
sociale. Stat major marxist al prole
tariatului. el s-a situat in fruntea 
maselor populare în bătăliile împo
triva exploatării și asupririi, pentru 
o viață mai bună, pentru libertate 
socială și națională.

Continuator demn și consecvent al 
celor mai înaintate tradiții de luptă 
ale clasei muncitoare, ale poporului 
nostru. Partidul Comunist Român — 
centru vital al întregii națiuni — 
conduce cu înțelepciune și fermitate 
revoluționară măreața operă de con
struire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in România, 
pentru edificarea pe pămîntul stră
bun al patriei a orînduirii comu

niste. (Aplauze puternice, se scan
dează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
1 Mai — Ziua muncii.— ne oferă 

un minunat prilej de a evidenția 
rezultatele remarcabile obținute de 
oamenii muncii, de întregul popor, 
sub conducerea încercată a partidu
lui, în toate domeniile construcției 
socialiste. Este un prilej de înaltă 
satisfacție să constatăm că în anii 
socialismului producția industrială a 
crescut de 50 de ori, producția agri
colă de 3,5 ori, venitul național de 
circa 15 ori, iar veniturile reale ale 
oamenilor muncii de la orașe și sate 
iau spp’rit'ae 6,4 ori.

S-au creat zeci și zeci de noi plat
forme industriale în toate județele, 
noi centre muncitorești și orășenești; 
în acești ani au fost puse în func
țiune noi și importante capacități 
industriale odată cu dezvoltarea pu
ternică a celor existente. A crescut 
numărul orașelor și municipiilor, s-a 
realizat un mare volum de construc
ții social-culturale.

Dezvoltarea armonioasă a industriei 
în toate zonele țării, puternica în
florire și modernizare a agriculturii, 
a invățămintului, cercetării științi
fice, culturii și ocrotirii sănătății 
constituie temelia participării active 
la viața socială și politică a tuturor 
cetățenilor, fără deosebire de na
ționalitate, a ridicării neîntrerupte a 
nivelului de trai material și spiritual 
al oamenilor muncii.

în primii doi ani ai actualului cin
cinal. așa cum s-a relevat la Plenara 
C.C. al P.C.R. din martie anul acesta, 
în pofida unor lipsuri și greutăți, a 
unor influente ale crizei economice 
mondiale, economia românească a 
continuat să se dezvolte. Astfel, în 
1982. față de 1981, fondurile fixe au 
crescut cu 9 la sută, iar avuția na
țională, pe ansamblu, cu 7 la sută ; 
în 1982 s-a înregistrat o creștere a 
personalului muncitor cu 120 000 de 
oameni, ceea ce apare cu atit mai 
semnificativ cu cît pe plan interna
țional, în multe țări asistăm la re
ducerea ocupării forței de muncă, iar 
în țările capitaliste dezvoltate la o 
creștere puternică a șomajului, cane 
afectează zeci de milioane de oameni.

în primele patru luni ale anului în 
curs au fost obținute noi rezultate în 
realizarea prevederilor de plan, a 
sarcinilor majore ale etapei actuale, 
condiție esențială a înfăptuirii obiec
tivului fundamental stabilit de Con
gresul al XII-lea privind trecerea 
țării noastre la un stadiu superior de 
dezvoltare, la o nouă calitate a mun
cii și a vieții.

Toate acestea sînt rodul. îmfăptui- 
rii politicii științifice a partidului, al 
abnegației cu care clasa muncitoare, 
țărănimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii acționează pentru a- 
plicarea integrală in viată a' hotărîri- 
lor Conferinței Naționale a partidu
lui, a importantelor programe spe
ciale adoptate pentru dezvoltarea ac-_- 
tivității și creșterea eficientei eco
nomice in sectoarele de bază ale eco
nomiei naționale.

Pentru aceste mărețe realizări, 
pentru hărnicia și priceperea cu care 
întregul popor dă viață, politicii parti
dului, ridicării pe trepte tot mal 
înalte ale civilizației socialiste în 
patria noastră, adresăm, cu acest 
prilej, în numele conducerii de partid 
și de stat, personal al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul general 
al partidului, președintele Româ
niei, cele mai calde felicitări clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualită
ții, tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate. împreună 
cu urarea de noi și noi succese în 
îndeplinirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al XII-lea al partidului. 
(Aplauze puternice, urale, se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
Pornind de la cerințele formulate 

cu atita claritate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. este necesar să acționăm 
cu toată răspunderea pentru folo
sirea cu eficientă sporită a bazei teh- 
nico-materlale de care dispunem, 
trecerea la o nouă calitate a muncii 
în toate domeniile și sectoarele de 
activitate, realizarea ritmică a pro
ducției nete și fizice, creșterea com
petitivității produselor românești oe 
piața mondială, întărirea autocondu- 
cerii muncitorești și autogestiunii 
economico-financiare.

în prezent, întregul efort creator 
al oamenilor muncii din industrie 
trebuie să se concentreze în direc
ția dezvoltării mai rapide a bazei 
proprii energetice și de materii pri

me în vederea înfăptuirii obiectivu
lui stabilit privind asigurarea inde
pendenței energetice a țării. De ase
menea, trebuie să se acționeze cu 
hotărire pentru reducerea consumu
rilor, valorificarea superioară a tu
turor materialelor recuperabile și re- 
folosibile, întărirea ordinii și disci
plinei în toate compartimentele.

Oamenii muncii de la sate sînt che
mați să acționeze cu toată hotărârea, 
așa cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și la recenta plenară a 
Comitetului Central al partidului, 
pentru dezvoltarea intensivă a agri
culturii. utilizarea rațională a între
gului fond, funciar și a bazei tehnico- 
materiale......_ ... . ., ..,

Este necesă'r ca toate forțele din 
domeniul agriculturii să fie concen
trate acum pentru întreținerea co
respunzătoare a culturilor, folosirea 
la întreaga capacitate, zi și noapte, 
a sistemelor de irigații, îmbunătăți
rea întregii 'activități din zootehnie.

Mecanizatorii, toți lucrătorii de 
pe ogoare, întreaga noastră țărăni
me trebuie să acționeze cu hotărire 
pentru asigurarea unor producții ve
getale și animale cît mai mari,, pen
tru sporirea avuției naționale și îm
bunătățirea aprovizionării populației 
cu produse agroalimentare.

Răspunzînd cerințelor politicii 
partidului, oamenii muncii de pe 
șantierele de construcții trebuie să 
asigure darea în funcțiune la timp 
și la parametrii proiectați a obiecti
velor economice și sociale, contribu
ind astfel la întărirea potențialului 
economic al țării.

Realizarea obiectivelor din indus
trie, agricultură, construcții, trans
porturi, din cercetarea științifică, 
din învățămîn.t și cultură solicită 
eforturi susținute din partea specia
liștilor. a tuturor celor ce lucrează 
în aceste domenii pentru realizarea 
în cele mai bune condiții a sarcini
lor izvorîte din documentele de 
partid și de stat. (Vii și îndelungi 
aplauze).

Stimați tovarăși,
Prin înfăptuirea obiectivelor isto

rice ale procesului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate in România, ne aducem tot
odată contribuția la creșterea pres
tigiului și influenței socialismului in 
lume.

Pornind de la unitatea indisolubi
lă dintre politica internă și externă, 
partidul și statul nostru promovează 
pe plan internațional o politică ac
tivă și constructivă de largă colabo
rare între toate națiunile, de pace și 
securitate care corespunde întru to
tul intereselor fundamentale ale cla
sei muncitoare, țărănimii, intelectu
alității, întregului nostru popor. .

La baza activității sale internațio
nale, România așază ferm princi
piile deplinei egalități in drepturi, 
respectului independenței și suvera
nității naționale, neamestecului ' in 
treburile interne și avantajului re
ciproc, nerecurgerii la forță și la a- 
menințarea cu forța, dreptului fie
cărui popor de a fi stăpin pe pro
priile destine, de a se dezvolta li
ber și independent, acționind cu 
consecvență pentru afirmarea și res
pectarea lor în raporturile interna
ționale.

în promovarea neabătută a aces
tor principii, larg îmbrățișate de 
opinia publică internațională, de po
poarele iubitoare de pace și progres, 
in elaborarea și înfăptuirea întregii 
politici externe, pătrunsă de un 
înalt umanism și clarviziune, care 
au dus la creșterea fără precedent 
a prestigiului țării noastre pe toate 
meridianele, un rol determinant îl 
are secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialiste 
România, personalitate proeminentă 
a lumii contemporane, luptător dîrz 
pentru triumful cauzei păcii și 
prosperității în întreaga lume, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. (Aplauze 
puternice, urale, se scandează înde
lung „Ceaușescu — pace !").

Țara noastră situează pe primul 
plan al activității sale externe dez
voltarea și aprofundarea colaborării 
reciproc avantajoase, a prieteniei și 
solidarității cu toate țările socialiste, 
în primul rînd cu cele vecine. în 
acest sens, acționăm pentru extin
derea schimburilor comerciale, a co
operării economice și tehnico-știin- 
țifice cu statele membre ale C.A.E.R., 
cu celelalte țări socialiste, pentru 
consolidarea unității și coeziunii, a 
solidarității și conlucrării lor — con
diție fundamentală a triumfului cau
zei generale a socialismului și păcii 
în lume.

România diversifică și întărește 
relațiile de prietenie și colaborare 
cu țările in curs de dezvoltare, atît 
pe plan economic, cît și politic, 
adîncește continuu participarea la 
mișcarea de nealiniere, întreține ra
porturi cu statele capitaliste dezvol
tate, cu toate țările, indiferent de 
orînduirea socială.

în condițiile evoluției complexe a 
vieții internaționale, caracterizată de 
pericolul fără precedent pe care il 
constituie escaladarea înarmărilor, 
activitatea externă a României este 
orientată statornic spre realizarea 
destinderii, dezarmării, securității și 
păcii.

România acționează pentru desfă
șurarea de negocieri fructuoase care 
să ducă realmente la încetarea cursei 
înarmărilor și realizarea de progre
se în domeniul dezarmării, în primul 
rînd al dezarmării nucleare, pentru 
oprirea amplasării de noi arme' cu 
rază medie de acțiune în Europa, 
pentru reducerea numărului acestora 
și retragerea celor existente.

Țâra noastră militează consecvent 
pentru’ firialteareâr grabnică' și pozi
tivă a lucrărilor reuniunii de la Ma
drid. pentru convocarea unei confe
rințe a statelor participante. în sco
pul întăririi încrederii și dezarmării 
în Europa, al continuării procesului 
făuririi securității și extinderii cola
borării pe continent. în acest context. 
România desfășoară o vie activitate 
pentru dezvoltarea colaborării bi și 
multilaterale între țările balcanice, 
pentru transformarea Balcanilor în- 
tr-o zonă a colaborării și păcii, libe
ră de armele nucleare.

în același timp, țara noastră acordă 
o atenție deosebită prevenirii con
flictelor militare, eliminării stărilor 
de tensiune și a focarelor de război, 
reglementării pe cale exclusiv pașni
că. prin tratative, a tuturor proble
melor litigioase dintre state, creșterii 
rolului O.N.U. în viața internaționa
lă. România sprijină cu consecventă 
eforturile pentru lichidarea subdez
voltării. pentru înlăturarea inechității 
din schimburile economice interna
ționale și a practicilor imperialiste în 
domeniul creditelor și dobînzilor care 
afectează grav cauza progresului ță
rilor în curs de dezvoltare și stabili
tatea economică generală, pentru edi
ficarea unei noi ordini economice.

în lumea contemporană, care se 
confruntă cu probleme dramatice, 
deosebit de complicate, a căror evo
luție imprevizibilă poate împinge 
omenirea în pragul unei catastrofe, 
se impune cu tărie manifestarea si 
mai puternică a solidarității clasei 
muncitoare de pretutindeni, cimen
tarea unității ei de acțiune, a tu
turor forțelor democratice, iubitoare 
de pace, profund interesate să asi
gure un viitor sigur, fericit, genera
țiilor de azi și de mîine.

în această zi de sărbătoare, clasa 
muncitoare, națiunea noastră socia
listă adresează salutul lor de spiida- 
ritate militantă participanților la 
amplele mișcări pentru pace din în
treaga lume și își exprimă convinge
rea că. acționind unit, popoarele dis
pun de capacitatea de a bara calea 
războiului, de a impune guvernelor 
și parlamentelor măsuri care să 
conducă la oprirea cursului periculos 
al încordării și înarmărilor, la stăvi
lirea tendințelor imperialiste de îm
părțire a sferelor de influentă, să 
asigure accesul liber, neîngrădit la 

valorile științei și culturii univer
sale, progresul -și prosperitatea po
poarelor.

în. vederea înfăptuirii acestor înal
te deziderate ale umanității, parti
dul nostru’ dezvoltă continuu rela
țiile cu partidele comuniste și mun
citorești, cu mișcarea revoluționară 
internațională, acționind neîncetat 
pentru făurirea unei unități de tip 
nou, întemeiată pe deplina egalitate 
și neamestecul in treburile interne, pe 
dreptul fiecărui partid de a-și ela
bora de sine stătător, independent, 
linia sa politică.

Totodată, partidul nostru conlu
crează strîns cu partidele socialiste 
și social-democrate,’ cu alte forma
țiuni politice de guvernămînt și miș
cări de eliberare națională, cu for
țele democratice și antiimperialiste 
de pretutindeni. în lupta pentru a 
preintîmpina izbucnirea războiului, 
pentru a determina un climat sănă
tos în viața internaționala, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă.

Cu prilejul zilei de 1 Mai. adresăm 
clasei muncitoare,•toamenilor tMft 
dîn ințreagg .lu.nje/ciuțuro.r poșoarâ#::. 
lqr, chemarea fierbinte de a nu pre
cupeți nici un efort, de a-si aduce 
întreaga contribuție la creșterea și 
întărirea rîndurilor marelui front al 
păcii, înțelegerii și colaborării, la 
triumful. înaltelor idealuri ale uma
nității. (Aplauze puternice, se scan
dează „Ceaușescu — pace !“).

Stimați tovarăși.
Sărbătorind ziua de 1 Mai, Ziua 

muncii, toți fiii patriei noastre socia
liste, libere și independente — fără 
deosebire de naționalitate — strîns 
uniți în Frontul Democrației și Uni
tății Socialiste, se angajează, in fața 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să 
muncească cu însuflețire, cu răspun
dere și devotament pentru transpu
nerea în viață a Programului parti
dului de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate, pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XII-lea și ale Conferinței. Naționale, 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru de ridicare a 
țării pe noi culmi de progres si civi
lizație. pentru triumful idealurilor 
socialiste, de pace și progres în în
treaga lume. (Vii și puternice a- 
plauze, se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trăiască 1 Mal, 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 ! (în
delungi aplauze, urale puternice, se 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Trăiască harnicul și talentatul po
por român, constructor al societății 
socialiste1 multilateral dezvoltate 1 
(Aplauze prelungite, urale. se scan
dează „Ceaușescu și poporul !“).

Trăiască solidaritatea și colabo
rarea între partidele comuniste și 
muncitorești. între toate țările socia
liste. între, toate forțele revoluțio
nare. progresiste, democratice și 
antiimperialiste 1 (Aplauze puternice, 
urale).

Trăiască lupta unită a popoarelor 
pentru pace și colaborare pentru o 
lume mai dreaptă si mai bună oe 
planeta noastră 1 (Aplauze puternice, 
urale, se scandează „Ceaușescu — 
pace ’“).

Spectacol festiv
După încheierea adbnării consacra

te sărbătoririi zilei de 1 Mai a avut 
loc un spectacol festiv, la .care și-au 
dat concursul artiști de frunte ai tea
trelor din Capitală, formații și an
sambluri muzicale și coregrafice, ar
tiști amatori din întreprinderi și in
stituții. pionieri și șoimi ai patriei. 

’ Conceput ca un amplu montaj li- 
terar-muzical-coregrafic. spectacolul 
s-a constituit, prin întreaga desfă
șurare de energii și talente reunite 
pe scena sălii Palatului Sporturilor și 
Culturii. într-o impresionantă frescă 
a prezentului luminos al patriei noas
tre socialiste, dind glas voinței de 
nestrămutat a poporului român, 
strîns unit în jurul partidului, al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. de a transpune în 
viață hotăririle istorice ale Congresu
lui al XII-lea și Conferinței Națio- 

• nale,.ale P,Q(R.. de a merge neabătut 
. pe drumul construirii socialismului și 

^ c'omUfîKmului pe'p'ărnîtitid României, 
de a face totul pentru triumful idea
lurilor de pace și indeperdență ale 
tuturor popoarelor, de a-.si aduce o 
.contribuție sporită la instaurarea 
unui climat de destindere, securitate 
și colaborare între toate' națiunile 
lumii.

Pe scenă se derulează secvențe ce 
redau cu mare forță emoțională ima
gini ale făuririi, în urmă cu nouă 
decenii, a partidului politic al mun
citorimii române — Partidul Social 
Democrat al Muncitorilor din Româ
nia — creării, la 8 mai 1921, a Parti
dului Comunist Român — moșteni
torul autentic al celor mai înaintate 
tradiții de luptă ale clasei noastre 
muncitoare — ale marii ■ demonstra
ții antifasciste și antirăzboinice ce a 
avut Ioc la 1 mai 1939 în organizarea 
și sub conducerea unor încercați mi
litant! comuniști. între care s-a aflat, 

'afirmîndu-și încă din acei am de fra
gedă. tinerețe spiritul revoluționar, 
marile calități organizatorice, curajul 
și eroismul comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sînt prezentate, apoi, momente din 
cronica anilor construirii orînduirii 
noi, socialiste, fiind omagiate căl
duros strălucitele victorii pe care 
poporul român, liber și stăpin pe des
tinele sale, le-a cucerit, prin muncă 
eroică, în perioada istorică parcursă 
de la victoria revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă. activitatea neobosi
tă. abnegația și spiritul de dăruire 
ale tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate — expre
sie a voinței de neclintit de a înfăp
tui politica Partidului Comunist Ro
mân, ce corespunde pe deplin inte
reselor și aspirațiilor lor fundamen
tale.

Cu voioșia, candoarea și elanul pro
prii virstei lor. formații artistice 
compuse din tineri, din pionieri și 
șoimi ai .patriei, alcătuind un amplu 
tablou alegoric intitulat sugestiv 
„Muncim și învățăm", au dat glas 
sentimentelor de dragoste și recu
noștință ale celor mai tinere vlăstare 
ale țării față de partid și secretarul 
său general, pentru minunatele con
diții de viață și de învățătură create: 
„Cinstind măreața muncii sărbătoare 
Din inimă iubirea ne rostim :

Recunoștință clasei, muncitoare 
Urmași destoinici ne-angajăm să-i 

fim.
In țara muncii și a omeniei

Să creștem demni jurăm sub tricolor ; 
Spre gloria și înflorirea României 
Spre comunism pășim cutezători !“

Cuprinzătoare sinteză artistică, 
spectacolul festiv dedicat sărbătoririi 
zilei de 1 Mai a reprezentat, în ace
lași timp, un înălțător imn închinat 
Partidului Comunist Român, dind 
expresie, totodată, sentimentelor de 
profundă dragoste și recunoștință ale 
întregului nostru popor, de la cele 
mai tinere vlăstare ale patriei pînă 
Ia cele mai virstnice generații, față 
de secretarul general al partidului, 
președintele țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru neobosita sa acti
vitate revoluționară consacrată bine
lui și propășirii necontenite a națiu
nii noastre, cauzei socialismului și 

.'■păcii : ■ '.Al
„E comunist ,de tîțifir, de vrere 

proletară 
A indurat prigoana;''dar n-a fost

in zadar. 
De cinci decenii luptă să fie bine-n 

țară, 
■Iar țara își cinstește eroul legendar. 
A fost mereu .in luptă, in primele

ei rîndurl, 
Cincizeci de ani in slujba poporului 

iubit. 
Sub fruntea lui inaltă se frământară 

ginduri 
Și-i clocotea in suflet un dor 

nemărginit. 
E Ceaușescu omul izbinzilor supreme. 
Cincizeci de ani — o viață de om

și un destin. 
Din primii ani, romantici, in noua ■ 

noastră vreme 
El a vegheat să fie belșug și cer 

senin.
Poporul il alese pentru aceste toate 
Conducător, in urmă cu optsprezece

ani, 
Iar munca lui inseamnă progres

și demnitate, 
Prin el sîntem mai liberi, mai demni, 

mei suverani.
li datorăm atitea ! Cele mai mari 

victorii 
Din toată existența țării pe care o 

iubim.
Iar epoca aceasta de strălucite glorii 
Noi .Era Ceaușescu», pe drept,

o denumim".
Finalul spectacolului festiv este 

marcat de intonarea de către artiști, 
precum și de către toți cei prezenți 
în sală; a imnului de luptă și solida
ritate al muncitorilor de pretutin
deni — „Internaționala".

întreaga sală, artiștii și spec
tatorii. scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu 
— România", „Ceaușescu și poporul", 
cuvinte ce reprezintă în inimile și 
conștiința națiunii simbolul dragos
tei adinei pe care întregul popor 
o nutrește față de patria . noastră 
scumpă, față de încercatul nostru 
partid, față de cel ce conduce cu 
clarviziune destinele țării pe calea 
luminoasă a socialismului și comu
nismului.

Din partea conducerii de partid și 
de stat, artiștilor, tuturor celor care 
au contribuit la realizarea spectaco
lului festiv dedicat sărbătoririi zilei 
de 1 Mai le-a fost oferit un frumos 
coș cu flori.
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MAREA ADUNARE POPULARA 
CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

(Urmare din pag. I)
Palatul Sporturilor și Culturii din 
Capitală, unde a avut loc adunarea 
populară.

Ora 17. Pe platoul din fața palatu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîm- 
pinați cu deosebită căldură de nu
meroși bucureșteni.

Tineri si tinere, pionieri, șoimi ai 
patriei le oferă cu multă dragoste 
buchete de flori. Se scandează 
neîntrerupt „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
Coruri reunite intonează cîntecul atît 
de scump tuturor „Partidul — 
Ceaușescu — Romania".

Aceeași ambianță însuflețită o re
găsim la intrarea în sală, unde tova
rășul Nicolae Ceaușescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului sînt 
salutați cu puternice aplauze și urale. 
Participanții la adunare aclamă în
delung pentru partid și secretarul său 
general.

în ovațiile asistenței, în prezidiul 
adunării iau loc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
tovarășii Constantin Dăscălescu, Iosif 
Banc, Emil Bobu, Lina Ciobanu, Ion 
Coman, Nicolae Constantin, Ion 
Dincă, Ludovic Fazekas, Alexandrina 
Găinușe, Petre Lupu, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu, Constantin Olteanu, 
Gheorghe Oprea, . Gheorghe Pană, 
Ion Pățan, Dumitru Pnpesou, 
Gheorghe Rădulescu, Ilie Verdeț, 
Ștefan Voitec, Ștefan Andrei, Ștefan 
Bîrlea, Miu Dobrescu, Petru Enache, 
Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, Ana 
Mureșan, Elena Nae, loan Totu, Ion 
Ursu, Richard Winter, Gheorghe 
Stoica.

Iau loc, de asemenea, în prezidiu 
vechi militanți ai mișcării comunis
te și muncitorești din țara noastră, 
conducători ai organizațiilor de 
masă și obștești, ai unor mari între
prinderi din Capitală, muncitori, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale.

în sală se aflau membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, reprezentanți 
ai unor instituții centrale, ai organi
zațiilor de masă și obștești, generali 
și ofițeri, activiști de partid și de 
stat, oameni ai muncii din între
prinderi și instituții bucureștene.

Erau de față șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic, co
respondenți ai presei străine.

Sala este împodobită festiv.
Deasupra tribunei oficiale se 

află portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, .încadrat de <drapele roșii 
și tricolore, sub care ,se găsește în
scrisă urarea" „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu”.

Pe laturile sălii se puteau citi, în
scrise pe mari eșarfe, cuvintele cu 
profunde rezonanțe în conștiința și 
sufletul națiunii : „Ceaușescu — 
P.C.R.”, „Ceaușescu și poporul”, 
„Ceaușescu — România, Pacea și 
Prietenia”, precum și urările 
„Trăiască eroica noastră clasă mun
citoare !“, „Trăiască țărănimea pa
triei noastre „Trăiască intelec
tualitatea patriei noastre !“, „Trăias
că unitatea de nezdruncinat a în
tregului nostru popor în cadrul 
Frontului Democrației și Unității So
cialiste !“, „Trăiască patria noastră 
liberă și independentă. Republica 
Socialistă România !“.

Era înscrisă, de asemenea, urarea 
adresată cu prilejul acestei zile săr
bătorești : „Trăiască 1 Mai. ziua so
lidarității internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției muncitorilor 
de pretutindeni”.

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

Luind cuvîntul, tovarășul 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, a 
spus :

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimați tovarăși,
Vă rog să-mi îngăduiți ca, în nu

mele participanților la adunarea 
populară consacrată sărbătoririi zi
lei de 1 Mai, al comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din Capitală, 
să adresăm, din adîncul inimii, în 
semn de nemărginită dragoste și 
prețuire, un cald salut celui mai de 
seamă fiu al poporului român, con
ducătorul iubit și stimat al partidu
lui și statului nostru, strălucită per
sonalitate a vieții politice contempo
rane, militant revoluționar consec
vent pentru cauza socialismului, 
pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră, tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Avem deosebita cinste și onoare să 
salutăm, cu profundă stimă și respect, 
prezența la adunarea noastră a tova
rășei Elena Ceaușescu. remarcabil om 
politic și savant de renume mondial, 
a cărei prestigioasă activitate repre
zintă un înalt exemplu de slujire 
devotată a patriei si poporului.

Adresăm un călduros salut celor
lalți tovarăși din conducerea partidu
lui și statului, prezenti la adunare.

Salutăm, de asemenea, oaspeții 
străini și pe reprezentanții corpului 
diplomatic care participă la adunarea 
noastră.

Stimați tovarăși,
în spiritul îndelungatelor și glorioa

selor sale tradiții revoluționare, po
porul român sărbătorește, anul acesta, 
măreața Zi a solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, angajat cu 
toate forțele în înfăptuirea sarcinilor 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului pentru realizarea-yunei ca
lități noi, superioare m toate dome
niile de activitate.

în întrecerea socialistă desfășurată 
în cinstea zilei de 1 Mai, oamenii 
muncii din Capitală au realizat peste 
prevederile planului o producție 
marfă în valoare de 1,2 miliarde lei 
și o producție netă de peste 800 mi
lioane lei. Aceste rezultate au fost 
obținute pe seama creșterii producti
vității muncii. în condițiile reducerii 
cu aproape 9 lei a cheltuielilor mate
riale prevăzute lâ 1 000'Iei produc
ție marfă și a modernizării accen
tuate a întregii producții. Au fost 
realizate 4 000 de apartamente, nu
meroase unități comerciale și alte 
obiective social-culturale. In agri
cultură au fost executate la timp și 
în bune condiții lucrările prevăzute 
pentru această perioadă, ca o premisă 
liotărîtoare în vederea realizării 
sarcinilor cuprinse in programele de 
autoaprovizionare.

La marea sărbătoare a muncii, ne 
angajăm solemn, in fața partidului și 
poporului, a secretarului general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, că vom acționa și în viitor 
cu toată hotărîrea pentru a ne înde
plini exemplar sarcinile pe acest an 
și pe întregul cincinal, pentru a con
tribui, într-o măsură sporită, la con
tinua dezvoltare economico-socială a 
patriei.

Despre semnificația zilei de 1 Mai 
a vorbit tovarășul Emil Bobu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Marea adunare populară s-a înche
iat într-o atmosferă înălțătoare. 
Participanții au scandat cu însu
flețire. minute în șir. „Ceaușescu- 
P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, 
„Ceaușescu — România, stima noas
tră și mîndria !“, „Ceaușescu-Pacei”. 
în aceste momente sărbătorești erau 
reafirmate vibrant nețărmurita încre
dere a națiunii în partid și în secre
tarul său general, în politica internă 
și externă a partidului și statului, 
sentimentele de aleasă dragoste și 
stimă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit, care 
acționează cu înaltă răspundere pen
tru binele și fericirea celor ce mun
cesc, pentru propășirea patriei noas
tre socialiste, pentru creșterea presti
giului ei în lume. S-a dat. totodată, 
expresie voinței oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — a tuturor cetățenilor 
țării,, de a înfăptui exemplar hotărâ
rile Congresului al XII-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului, de a 
transpune în viață luminosul Pro
gram de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, de 
a milita cu fermitate revoluționară 
pentru împlinirea idealurilor de li
bertate. independență, pace și progres 
ale tuturor popoarelor.

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

La sfirșitul spectacolului, un grup 
de pionieri și șoimi ai patriei au 
oferit flori tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu.

întreaga sală a ovaționat din nou 
pentru partid și secretarul său ge
neral, pentru patria noastră socia
listă, pentru harnicul și talentatul 
popor român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu au răs
puns cu căldură manifestărilor en
tuziaste ale participanților.

în aclamațiile puternice ale asis
tenței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși- din conducerea partidului și 
statului părăsesc sala, parcurgînd 
apoi pe jos frumoasa esplanadă a 
Parcului Tineretului.

Pe-ntregul traseu sînt întîmpinați 
de mii de locuitori ai orașului — 
bărbați și femei, vîrstnici și tineri —

Adunări festive în județe
Sub semnul luminoaselor tradi

ții de luptă, ziua de 1 Mai a fost 
marcată, în orașele de reședință ale 
tuturor județelor țării, prin însufle- 
.țitoare adunări. festive, în cadrul 
.cărora participanții au adoptat en
tuziaste telegrame adresate C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Oameni ai muncii de toate vîr- 
stele și profesiile, fără deosebire de 
naționalitate, au adresat un profund 
omagiu secretarului general al par
tidului, exprimînd, totodată, întrea
ga lor recunoștință, cele mai fier
binți urări de viață îndelungată în 
fruntea partidului și a statului, 
pentru binele și fericirea întregii 
noastre națiuni.

în telegrame se subliniază că o- 
magierea întîiului de Mai are loc 
anul acesta în condițiile în care toți 
cei ce muncesc de la orașe și sate 
acționează cu abnegație revoluțio
nară, cu înaltă răspundere patrio
tică pentru îndeplinirea neabătută 
a sarcinilor de excepțională însem
nătate stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, de plenara C.C. al P.C.R. 
din martie a.c., pentru transpunerea 
în Viață a orientărilor și indicațiilor 
de inestimabilă valoare teoretică și 
practică date de secretarul general 
al partidului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în telegrame se menționează că, 

care le oferă cu afecțiune flori și ii 
ovaționează îndelung. Reîntîlnirea cu 
conducătorul iubit și stimat al parti
dului și statului constituie pentru 
bucureștenii prezenți un nou și fe
ricit prilej pentru a-i adresa, direct și 
cald, profunda dragoste și recunoș
tință pentru tot ceea ce a făcut și 
face ca înfățișarea Capitalei, a țării 
întregi, să devină mereu' mai prospe
ră, ca viața oamenilor, a întregii na
țiuni să fie tot mai îmbelșugată, ca 
România socialistă să aibă un rol 
activ pe arena mondială și să ocupe 
un loc demn în rîndul națiunilor 
lumii. Dind glas acestor simțăminte, 
mulțimea scandează neîntrerupt, cu 
înflăcărare, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu 
— România, stima noastră și mîn
dria !“, „Ceaușescu — Pace !“. For
mații artistice interpretau cîntece în
chinate partidului și secretarului său 
general, patriei noastre socialiste. 
Echipe de copii, de tineri și tinere ex
primau, prin vers, melodie și dans, 
bucuria tuturor cetățenilor țării, 
fără deosebire de naționalitate, 
de a munci și trăi liberi și fe
riciți, în strinsă frăție, în patria lor 
liberă și înfloritoare.

Băieți și fete, în costume populare, 
invită pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu să 
se prindă în horă, care încheie, po
trivit tradiției, această manifestare 
sărbătorească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu salută apoi, 
încă o dată, cu prietenie miile de 
bucureșteni prezenți.

Locuitorii Capitalei înconjoară din 
nou pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și pe tovarășa Elena Ceaușescu, la 
plecare, cu cele mai calde simțămin
te de dragoste și stimă. Puternice 
aplauze, urale și ovații fac să vi
breze văzduhul frumoasei zile de pri
măvară.

Prin întreaga ei desfășurare, 
manifestarea a oferit o imagine a 
bucuriei și optimismului cu care po
porul român, liber și stăpîn pe soarta 
sa, sărbătorește ziua de 1 Mai, re- 
levînd, totodată, cu elocvența celei 
mai vii realități, unitatea indestructi
bilă a națiunii în jurul partidului și 
al secretarului său general, unitate 
ce dă forță și trăinicie orânduirii 
noastre socialiste.

sub conducerea organizațiilor de 
partid, oamenii muncii de lș orașe 
și sate au obținut realizări de seamă 
in întrecerea socialistă desfășurată 
în cinstea zilei de I Mai. Sînt, ast
fel, evidențiate succesele importan
te obținute de mineri și petroliști, 
care s-au angajat cu toate forțele 
în marea bătălie pentru asigurarea 
independenței energetice a țării, 
realizările constructorilor de mașini 
și chimiștilor, ale constructorilor de 
pe șantiere, ale muncitorilor din 
transporturi, ale oamenilor muncii 
de la sate, care acționează cu abne
gație pentru executarea la timp și 
în condiții de calitate a tuturor lu
crărilor agricole de sezon.

Exprimîndu-și întreaga lor ade
ziune la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru, par
ticipanții la adunări asigură Comi
tetul Central al partidului, pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu, cel mai iu
bit fiu al poporului, eminent condu
cător revoluționar al patriei noastre 
spre înfăptuirea destinului ei comu
nist, luptător consecvent și neînfri
cat pentru progresul omenirii, pen
tru triumful păcii în lume, că nu-și 
vor precupeți eforturile, angajîn- 
du-se să acționeze cu toate ener
giile în scopul înfăptuirii obiective
lor luminoase înscrise în Programul 
de făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

2 MAI - ZIUA TINERETULUI
Ca în fiecare an, la 2 mai, tineretul patriei, întregul 

nostru popor va sărbâtori o zi scumpâ tuturor - ZIUA 
TINERETULUI. Sărbătoare marcată în acest an de ecoul 
profund pe care l-a avut in rîndul tinerei generații a 
țării chemarea adresată la Conferința Națională de 
secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ca tinerii patriei să-și lege numele - prin 
fapte tot mai grăitoare, pe șantiere, in fabrici și uzine, 
in întreaga producție materială și spirituală - de lupta 
desfășurată de întregul nostru popor pentru înfăptuirea 
cu succes a cincinalului calității și eficienței, pentru 
realizarea unei calități noi, superioare, în toate sec
toarele de activitate, pentru ca țara noastră să treacă, 
la sfirșitul acestei perioade, din rîndul țărilor în curs 
de dezvoltare în rîndul țărilor mediu dezvoltate. Che
mare in care stăruie emoția puternică produsă de fap
tul că, de la tribuna înaltului forum a! comuniștilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — prietenul și ctitorul noi
lor idealuri ale tinerei generații - a adus un fierbinte 
omagiu tineretului patriei, tradițiilor sale revoluționare, 
patriotismului său, elanului și abnegației pe care le

afirmă, prin fapte, pretutindeni acolo unde muncește, 
unde se plămădește viitorul luminos al patriei. Che
mare care e străbătută ca un fir roșu și de marile răs
punderi ce-i revin tineretului în făurirea acestui viitor : 
de a-și incorpora întreaga energie și elanul tineresc, 
prin spirit revoluționar, competența profesională și în
drăzneala comunistă, în lupta pentru promovarea nou
lui in toate sferele vieții materiale și spirituale, pentru 
înlăturarea a tot ce este vechi și perimat, pentru înfăp
tuirea hotărîrilor Congresului al XII-lea, a Programului 
partidului, de făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.

Iar faptele probează la tot pasul - cu forța de ne
clintit a argumentelor - că tineretul României socialis
te, fără ‘deosebire de naționalitate, dovedește o dată 
în plus, prin activitatea concretă pe care o desfășoară 
în fabrici, pe ogoare, pe șantiere, in institute de cerce
tare științifică. în școli și facultăți, că este la înălțimea 
sarcinilor încredințate de partid. Că în munca pentru 
propășirea țării și înflorirea ei își pune permanent o 
tinerească semnătură de onoare.

Tinerii brigadieri - eroi și oameni 
obișnuiți în bătălia pentru înflorirea 

continuă a patriei
Așteptam în gara din Tg. Jiu să 

luăm trenul spre, Rovinari. Pe peron
— oameni multi.' Involuntar, cu gân
dul la scopul călătoriei noastre, ne 
apar în memorie acordurile unui cîn- 
tec ce s-a cîntat cu atîta patos tine
resc pe aceste meleaguri. Un cîntec 
al cărui ecou a străbătut ani de zile 
Valea Jiului de la Bumbești pînă la 
Livezeni : „Hei-rup I, Hei-rup !“... 
„Noi sîntem brigadieri” și in fața că
ruia stîncile munților se prăvăleau 
parcă mai ușor pentru a face loc 
înălțării unui drum de fler. Ciți ani 
au trecut de atunci ? Parcă a fost ieri
— e gata să-ți răspundă memoria 
împrospătată de acordurile cîntecu- 
lui. Nu, de atunci, de la construcția 
de către tinerii brigadieri a liniei fe
rate Bumbești-Livezeni. au trecut 35 
de ani — îți răspunde implacabil 
timpul !

ȘANTIERUL, CA ȘCOALA A 
TRADIȚIEI. Și iată că din nou pe 
meleagurile Gorjului răsună, ca o fi
rească tradiție, acordurile acestui 
cîntec. într-o zonă în care bătă
lia cu natura pentru a-i smul
ge una din prețioasele bogății, căr
bunele, nu e cti nimic mai puțin 
aspră. Te avertizează acest lucru, 
încă de la intrarea în sediul Șantie
rului Național al Tineretului Rovi
nari, imaginea panoramică ce ți se 
înfățișează. Zeci de excavatoare ale 
căror cupe brăzdează zi și noapte 
cerul. Zeci de benzi transportoare pe 
care cărbunele circulă cu o viteză 
care sugerează prin ea însăși graba 
oamenilor de aici de a da țării cît 
mai mult cărbune. Sute de mașini, 
dintre cele cu cea mai mare capaci
tate, care își încrucișează mereu dru
murile cărînd dintr-un loc în altul 
munți de steril, pentru ca masa de 
cărbune să iasă la suprafață.

în această bătălie pentru mai mult 
cărbune, pentru realizarea indepen
denței energetice a țării s-au înca
drat, cu peste 5 ani în urmă, și tine
rii veniți pe Șantierul Național al 
Tineretului de la Rovinari. Ce repre
zintă pentru ei șantierul ? Dacă la 
început răspunsurile primite de la ti
nerii cu care am stat de vorbă ne-au 
apărut ca simple declarații născute 
sub impulsul clipei, puse cap la cap 
ele aveau să se constituie într-o ade
vărată biografie nu a unui tînăr sau 
altul, cu destinul lui particular, ci a 
tineretului însuși, a locului său în 
viața patriei.

ȘANTIERUL, CA ȘCOALA A 
MUNCII. Așa-1 vede, și nici nu-și 
închipuie că ar putea avea o altă ra
țiune, Dumitru Mirițoiu, comandant- 
adjunct al Ș.N.T. Rovinari. Și ape

lează pentru argumentare la fapte. 
„Șantierul nostru a luat ființă în anul 
1978 din inițiativa personală a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretarul 
general al partidului. Și tot dinsul i-a 
definit și misiunea: «să ajute la spo
rirea producției de cărbune în bazi
nul Gorjului»”. Aflăm că șantierul a 
pornit la drum cum pornesc toate 
șantierele. De la zero, de la un cîmp 
viran căruia i s-a zis șantier, dar cu 
o mare „construcție” — entuziasmul 
primilor veniți. Și primii entuziaști 
au fost 380 de tineri. Iar primul 
„oraș” s-a numit „tabără” și se am
plasa, ca toate „orașele-mișcătoare”, 
cît mai aproape de locul de muncă. 
Sarcină de producție pentru primul 
an — excavarea a 2 000 mc masă mi
nieră. „Cum puteam să n-o depășim 
cînd ea ne fusese transmisă personal 
de către secretarul general al parti
dului ?“ Dumitru Mirițoiu n-are de- 
cît 25 de ani, dar gîndește ca un om 
care parcă și-ar fi petrecut toată 
viața pe șantiere. îl întrebăm ce pro
fesie are, din ce județ este. Răspun
de scurt : „din Vîlcea”. Apoi depla
sează repede discuția spre ce-au 
realizat brigadierii de aici în cei 5 
ani de existență ai șantierului. Ci
frele sint de-a dreptul impresionante. 
Au excavat peste 15 milioane mc ste
ril și au realizat 2 milioane tone 
producție de cărbune. După care ne 
prezintă șantierul „în dinamica deve
nirii sale” — cum zice el. Aflăm ast
fel că forțele șantierului au crescut 
de la 380 de tineri în 1978 la aproape 
1 700 în 1983. în 1981 și 1982 Șantierul 
Național al Tineretului Rovinari a 
ocupat de două-ori consecutiv locul I 
în întrecerea utecistă cu celelalte 
șantiere. în toți acești ani, la panoul 
de onoare al întrecerii s-au perindat
— ca în orice întrecere tinerească, în 
care toți au ambiția să fie în frunte
— mulți fruntași. Numele a trei din
tre ei revin mereu. Pentru că n-au 
lipsit niciodată : Ion David, condu
cător auto, Virginia Ișfan, excavato- 
ristă, Constantin Leonte, conducă
tor auto.

ȘANTIERUL, CA ȘCOALA A 
ÎNALTEI CALIFICĂRI. Așa îl de
finește Gheorghe Leonte. un tînăr 
de 22 de ani. De ce ? „Simplu — 
zice. Pentru că șantierul m-a în
vățat să sar peste etape. în 1980 
am venit, chemat de fratele meu, 
să lucrez aici. N-aveam, la 20 de ani, 
nici o meserie. Aici, cum am venit, 
am fost luat «în primire» pentru 
școala de calificare. Acum am o me
serie foarte frumoasă. Sînt mecanic 
auto”. Dar aveam să aflăm că nu 
orice fel de mecanic auto. Ci ciștigă- 
torul concursului „pentru cel mai 

bun mecanic auto” al șantierului. Un 
caz izolat, un caz fericit ? Mirițoiu 
zîmbește. „înseamnă că nu cunoaș
teți profilul șantierului nostru. Aici, 
la Rovinari, avem nevoie de forță de 
muncă de cea mai înaltă calificare. 
O asemenea forță de muncă solici
tăm de la organizațiile U.T.C. din 
țară și o asemenea forță de muncă 
primim. Iar atunci cînd n-o avem, o 
pregătim aici pe șantier. Leonte este 
doar unul din cei peste 600 de tineri 
care au învățat o meserie — unii au 
învățat chiar două — pe șantier. 
Exemple — cite doriți !“

ȘANTIERUL, CA ȘCOALA A FA
MILIEI. Diferite, deosebit de diferite 
sînt biografiile tinerilor la venirea 
pe șantier. Dar șantierul, ca un mare 
pedagog, șlefuiește totul. Și biogra
fiile devin și complete și exemplare. 
Toth Iozsef din județul Covasna a 
venit aici, la 18 ani, ca un tînăr „ră
mas fără familie”. Acum? Are o mare 
familie care își propune cu el, cum 
zice tovarășul Mirițoiu „mari pla
nuri”. Care, pe scurt, ar avea urmă
toarele „stații” : calificarea într-o 
meserie, completarea studiilor și că
sătoria. „Să nu vă mirați că ne ocu
păm de căsătoriile tinerilor — ne ex
plică adjunctul comandantului de 
șantier. Dacă principala sarcină a 
Ș.N.T. Rovinari o constituie partici
parea la creșterea producției de căr
bune. alta, la fel de importantă, este 
să-i legăm definitiv pe tineri de me
seria de mineri, să-i stabilizăm in 
Gorj”. Și iată că aici, la Rovinari, 
șantierele naționale ale tineretului se 
îmbogățesc cu o nouă tradiție. Pro
prie și ea vîrstei tinere. Aceste șan
tiere devin și loc de întemeiere a 
unor familii „cu adevărat romantice”, 
cum se exprimă autorii unei astfel de 
familii — soții Ion și Victoria David. 
El, clujean get-beget. Ea, gorjeancă. 
Ce vor fi de acum încolo ? „Mineri 
în Gorj. Pentru că aici am primit și 
locuință — ne spune Ion. Pentru că 
de meseria de miner și de aceste 
locuri ne-am legat pentru toată via
ța”. Cu unele posibile deosebiri, ase
menea declarații am fi putut să pri
mim de la toate cele peste 70 de fa
milii întemeiate pe șantier. De la 
cele ale Anei și Constantin Rusu (ea 
— sudoriță, el — conducător auto), 
Porumbiței și Marin Casapu (ea — 
excavatoristă, el — conducător auto), 
Măriei și Marin Gonț și multe, multe 
altele...

Pe scurt, acesta este șantierul tine
retului. O școală a vieții. O școală a 
tuturor școlilor.

Constantin PRIESCU 
Dumitru PRUNA

Idealul socialismului - flacăra mereu vie 
în lupta pentru o societate nouă în Romania 

FILE DE GLORIOASA ISTORIE, ÎNSCRISE PE FALDURILE SĂRBĂTOREȘTI ALE ZILEI DE 1 MAI
1 Mai este o zi cu adinei și pu

ternice semnificații in istoria lup
telor revoluționare ale clasei mun
citoare din România, ale poporului 
român. De la primul 1 Mai sărbă
torit în țara noastră, în anul 1890, 
cînd se intensifica lupta clasei 
muncitoare din România pentru 
organizare politică și profesională, 
pînă în prezent, cînd edificăm, sub 
conducerea partidului comunist, 
societatea socialistă multilateral 
dezvoltată, această zi-.simbol a să
dit în conștiințe încrederea în forța 
muncitorimii, în vocația construc
tivă a întregului nostru popor.

„AI nostru este viitorul"
Constantin Miile scria în „Mun

ca”, subliniind sensurile politice ale 
zilei de 1 Mai, că „o altă forță s-a 
ridicat in țară, o altă clasă de oa
meni are dreptul la viață politică și 
socială; clasa muncitoare are te
meinice baze și adinei rădăcini im- 
plintate in inima poporului". Mun
citorii au ieșit' în stradă cîntind 
„Deșteaptă-te române” și purtînd 
pancarte pe care își aveau înscrise 
revendicările. Mai mult decît atît, 
muncitorii au înțeles că pot să do
mine strada și că acesta este un 
mijloc eficient de luptă politică.

Și in 1891, și in 1892, de 1 Mai, 
muncitorii, în numeroase localități, 
împreună cu țăranii, cu alte cate
gorii ale populației, au organizat 
ample acțiuni cu un profund ca
racter politic. Clubul muncitorilor 
din București, „Partida muncitori
lor”, cum se mai numea, pornea de 
la ideea-că „1 Mai însemnează mă
surarea pe cale pașnică și legitimă 
a două puteri : poporul și bogății, 
munca și capitalul". Ca să ciștige 
această luptă, poporul trebuia să 
fie unit „Voi toți care doriți o 
lume mal bună și mai dreaptă, se 
sublinia intr-un manifest lansat la 
1 Mai 1892, de către partida mun
citorilor, voi toți trebuie să răs

pundeți la chemarea noastră și să 
veniți in număr cit mai mare ca să 
sărbătorim ziua de 1 Mai".

Zi ce nu era ca oricare alta. 
După cum se spunea intr-un alt 
manifest, tot din acel an, „Cea 
mai frumoasă, cea mai înălțătoare 
sărbătoare o sărbătoHm de 1 Mai 
— ziua muncii".

S-au împlinit, în primăvara aces
tui an, nouă decenii de la făurirea 
partidului politic al clasei munci
toare din România. Acest impor
tant eveniment din primăvara anu
lui 1893 a marcat o etapă nouă în 
desfășurarea procesului revoluțio
nar din țara noastră în dezvolta
rea luptei politice pentru o nouă 
societate. Obiectivele cele mai ar
zătoare ale Partidului Social-De
mocrat al Muncitorilor din Româ
nia (P.S.D.M.R.) erau garantarea 
dreptului muncitorimii de a se în
truni și a se organiza, dezvoltarea 
industriei naționale, aceasta fiind 
considerată o condiție fundamen
tală a progresului societății, înfăp
tuirea reformei agrare, organizarea 
pe baze noi a muncii țăranilor, vo
tul universal, gratuitatea învăță- 
mîntului, egalitatea deplină în 
drepturi între cetățenii țării, fără 
deosebire de naționalitate. Toate 
aceste obiective au devenit lozinci 
de luptă ale primei manifestații de 
1 Mai ce a avut loc în condițiile 
în care muncitorimea din țara 
noastră se găsea organizată într-un 
partid politic.

Un fapt cu profunde semnificații 
privind începutul afirmării munci
torimii in soluționarea principale
lor . probleme ale societății româ
nești : manifestul pe care P.S.D.M.R. 
l-a lansat la 1 Mai 1893 chema la 
puternice acțiuni de luptă, la ma
nifestări care să exprime forța cla
sei muncitoare. Masele au răspuns 
cu entuziasm și cu încredere la 
această vibrantă chemare. într-un 
articol intitulat „După serbare”, 
Anton Bacalbașa scria : „Atît nu- 

merlcește, cît și moralicește, parti
dul este mal tare, și mai bine or
ganizat decit partidele burgheze. 
Care partid burghez este în stare 
să grupeze oricind și fără intimi
dări, ori făgăduieli, atîta lume

An după an, muncitorimea devi
ne mai puternică, se afirmă cu mai 
multă vigoare pe arena istoriei 
României. An după an, sărbători
rea zilei de 1 Mai devine tot mai 
mult o tribună de luptă. De multe 
ori, lupta s-a dat pentru însuși 
dreptul de a sărbători această zi 
istorică. Așa a fost în 1895, cînd 
guvernul a încercat zadarnic să-i 
oprească pe muncitori să demonstre
ze. Sau în 1896, cînd P.S.D.M.R. 
chema muncitorimea la „postul de 
onoare”, pentru a învinge împotri
virea celor ce voiau să oprească 
demonstrația de 1 Mai.

An după an, sărbătorirea zilei de
I Mai a fost racordată la marile 
evenimente ale țării. Pentru că în
săși lupta clasei muncitoare, sub 
conducerea partidului ei politic, se 
înscria puternic în istoria țării. 
Iată, la 1 Mai 1907, ziarul „Româ
nia muncitoare” scria că „această 
zi, cea mai mare, cea mal sfintă 
sărbătoare a muncitorilor din în
treaga lume, găsește în ăst an pe 
muncitorii din țara noastră în do
liu și adine îndurerați". Peste
II 000 de țărani fuseseră împușcați 
pentru că au îndrăznit să se ridice 
la luptă ca să-și facă dreptate. în 
aceste condiții, au fost lansate ma
nifeste în care se arăta că „1 Mai 
1907 nu este zi de sărbătoare, ci 
de doliu". Cum nu a fost zi de 
sărbătoare nici 1 Mai 1917, cînd o- 
parte a țării se afla sub ocupație 
germană. Muncitorimea, masele 
populare au manifestat atunci sub 
lozinca : „Totul pentru țară, totul 
pentru popor".

Dar muncitorii au înțeles, au 
știut că viitorul le aparține. Cu 
acest gînd, cu încredere deplină că 
ei sînt cei chemați să determine 

cursul istoriei, au pășit, umăr la 
umăr, la marile demonstrații prile
juite de Ziua muncii. La o astfel 
de demonstrație, care a avut loc 
în București, la 1 Mai 1920, fiind 
prezenți peste 80 000 de oameni, un 
grup de tineri, purta o uriașă pan
cartă pe care scria cu litere mari, 
vizibile de la distanță : „Al nostru 
este viitorul”.

Un viitor luminos, ce dobîndea 
contururi și mai precise odată cu 
crearea, în mai 1921, a Partidului 
Comunist Român.

Puternica afirmare 
a eroismului, 

a patosului revoluționar
Așa cum releva tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. „partidul comunist, con
tinuatorul direct al mișcării revo
luționare, socialiste, ai partidului 
clasei muncitoare făurit în 1893, a 
dus mai departe și a ridicat pe 
un plan superior, în noile condi
ții ale dezvoltării României, lupta 
de eliberare socială și națională”, 
întemeindu-și strategia și tactica 
pe terenul solid al socialismului 
științific, al materialismului dia
lectic și istoric, partidul nostru co
munist și-a afirmat cu putere, cu 
toate dificultățile determinate de 
activitatea din ilegalitate, un rol 
activ în viata politică a țării. Is
toria a consemnat apariția. în 
România, a unei forțe politice bine 
organizate, profund revoluționare, 
singura în stare să asigure fău
rirea unui viitor luminos în care 
un întreg popor spera.

Crearea P.C.R. avea să determi
ne o schimbare fundamentală și 
în conținutul sărbătoririi zilei de 
1 Mai. Documentele vremii arată 
că scopul principal pe care parti
dul comunist îl conferea zilei de 
1 Mai era atragerea unor mase tot 
mai mari de oameni ai muncii la 
lupta hotărîtă pentru libertate, in-

Imagini de la începutul acestui secol care atestă forța cu care pătrunsese in conștiința muncitorimii române 
semnificația zilei de 1 Mai

dependentă națională și progres so
cial. 1 Mai nu putea să fie, în 
condițiile în care clasele dominan
te intensificau exploatarea, în 
condițiile în care creștea perico
lul fascist, o simplă sărbătoare. Si 
nu a fost o simplă sărbătoare. A 
fost un prilej de noi chemări în- 
suflețitoare la luptă ; un prilej de 
demonstrare a tăriei și unității cla
sei muncitoare, a forței partidu
lui comunist.

Un moment memorabil în bio
grafia eroică a zilei de 1 Mai. ca 
zi de luptă a clasei muncitoare, 
îl Constituie marea demonstrație 
antifascistă de la 1 Mai 1939.

Tara era în primejdie. Nori grei 
amenințau libertatea, dreptatea și 
demnitatea umană : norii fascis
mului. Ca in atîtea alte împreju
rări dramatice din perioada in
terbelică. partidul a chemat ma
sele la luptă. Iar comuniștii au 
dat cel mai însuflețitor exemplu. 
Ideile lor. acțiunile lor. dar îndeo
sebi sacrificiul lor. aveau acum un 
tel unic : salvarea tării. Partidul 
a hotărît să facă din ziua de 1 Mai 
1939 o zi de luptă dîrză împotri
va fascismului, împotriva războ
iului. S-a stabilit ca în București 
să aibă loc o mare demonstrație 

populară, a cărei organizare a fost 
încredințată celor mai buni acti
viști. între care un rol important 
a revenit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Avea, atunci, 21 de ani. 
Dar se afirmase ca un încercat 
revoluționar. Au fost nenumărate 
împrejurările în care, participînd 
activ la lupta partidului, a Uniu
nii Tineretului Comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu făcuse dovada 
unor strălucite calități organizato
rice și politice, acționase cu abne
gație, neînfricare și înalt patrio
tism în slujba celor mai scumpe 
idealuri ale poporului nostru. A- 
ceste calități de excepție au fost 
încă o dată puse în lumină cu 
prilejul marii demonstrații an
tifasciste de la București.

La 1 Mai 1939, peste 20 000 de 
oameni au participat. în Capitală, 
la o însuflețitoare demonstrație 
muncitorească. S-a scandat : „Jos 
Garda de Fier” ; „Jos agenții 
hitleriști” ; „Jos trădătorii de țară”. 
Este limpede că această impresio
nantă acțiune organizată de partid 
s-a înscris cu efecte pozitive în 
frontul larg al mișcării antifascis
te. numărîndu-se printre putinele 
manifestări de acest fel din Eu- 
ropa într-un moment de evidentă 

ofensivă a fascismului. Totodată, a 
fost relevată maturitatea clasei 
muncitoare din România, hotă- 
rirea forțelor revoluționare și pro
gresiste din tara noastră, in frun
te cu‘partidul comunist, de a lupta 
împotriva fascizării tării și a războ
iului.

A fost evidențiat încă o dată, la 
1 Mai 1939, faptul că numai uni
tă muncitorimea, sub conducerea 
partidului comunist, poate să în
vingă în lupta împotriva exploa
tării și asupririi. Această idee de 
esență revoluționară, a unității cla
sei muncitoare, străbate ca un fir 
roșu toate acțiunile, toate mani
festările ocazionate de sărbătorirea 
zilei de l Mai. Istoria a volt ca 
vestea realizării Frontului Unic 
Muncitoresc să fie adusă la cu
noștința maselor muncitoare tot 
într-o zi de 1 Mai, in primăvara 
anului 1944. intr-un moment în 
care se anunțau zorii unei noi ere 
în România.

Un an mai tîrziu. la 1 Mai 1945, 
poporul român avea să sărbăto
rească. pentru prima oară în is
toria sa. Ziua muncii în condiții 
de libertate.

Adrian VASILESCU
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Pentru producții mari în acest an
In colecția „Din gindirea economică a președintelui 

României" a apărut volumul:

NICOLAE CEAUSESCU afacerilor externe al

TOATE LUCRĂRILE - EXECUTATE LA TIMP
SI DE BUNĂ CALITATE!
A

CLUJ
Lanurile curate-oglinda hărniciei cooperatorilor

în multe zone din județul Cluj, 
datorită ploilor din ultimele zile, 
culturile de primăvară au răsărit 
și cresc viguroase. Ca urmare, pe 
ogoare, importante forțe mecanice' 
și umane sînt concentrate acum Ia 
executarea lucrărilor de întreținere, 
care se desfășoară pe un front larg 
în toate unitățile agricole din ju
deț. De la direcția agricolă aflăm că 
pînă în seara zilei de 29 aprilie, din 
cele 66 000 hectare cu cereale pă- 
ioase au fost erbicidate 51 068, iar 
din 7 000 hectare cu sfeclă de zahăr, 
aproape 2 900 au fost prășite ma
nual, iar pe 5 300 s-au aplicat trata
mente pentru combaterea dăunăto
rilor. De asemenea, la cartofi. 
4 500 hectare cultivate, pe 
efectuat prașila mecanică 
nuală.

Pe terenurile unităților 
din consiliul agroindustrial Bon
țida, sute de oameni, organizați pe 
echipe, erau pe cîmp la prășitul 
sfeclei de zahăr. Președintele con
siliului agroindustrial, tovarășul

din
2 251 s-a 
și ma-

agricole

Traian Deac, ne spunea : „în 
una-două zile terminăm erblcidarea 
cerealelor păioase. Din cele 390 hec
tare cultivate cu sfeclă de zahăr, 
250 au fost prășite manual. Pe 2 
mai terminăm această lucrare, a- 
vînd repartizată în acord global în
treaga suprafață. Cooperatorii din 
Răscruci au terminat prășitul sfe
clei. Mai au puțin și sînt gata și cu 
rebilonarea cartofilor. în același 
ritm susținut se lucrează și la_coo- 
perativele agricole “
și Dăbîca".

...Verdele închis 
desfată privirea de 
la Chesău. La intrarea în Mociu, pe 
ambele părți ale șoselei, și spre co
muna Suatu, sute și sute de coope
ratori erau la lucru. Inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial Mociu, 
Peto Szigismund, ne spune • „în 
toate unitățile din consiliu întreaga 
suprafață cultivată cu sfeclă 
hăr — 1 220 ha — și cele 800 
cartofi au fost repartizate pe 
pentru a fi lucrate în acord

Bonțida. Borșa

al cîmpului ne 
la Apahida pînă

de za- 
ha de 

echipe, 
global.

Acum calitatea lucrărilor este ho- 
tărîtoare pentru depășirea produc
ției planificate. Prima prașilă la 
sfecla de zahăr s-a încheiat la coo
perativele agricole Mociu și Che- 
său și se apropie de sfîrșit la cele 
din Bercheș, Crișeni și Sopor". Pe 
inginerul-șef al consiliului agro
industrial Cîmpia Turzii, Octavian 
Penea, îl întîlnim pe cîmp, la C.A.P. 
Viișoara. Ne arată lanurile de sfe
clă de zahăr curate de buruieni și 
ne spune că pe cele 1 380 ha culti
vate cu această cultură, prășitul se 
va încheia în cel mult 4—5 zile. Im
portante forțe au fost concentrate 
în acest consiliu și la bilonarea și 
prășitul cartofilor de vară și al celor 
de toamnă.

Ca la Bonțida, Mociu și Cîmpia 
Turzii, în toate unitățile agricole din 
județ se 
pentru 
nuale și 
litate pe

lucrează cu forțe sporite 
executarea prașilelor ma- 
mecanice la timp și de ca- 
toate suprafețele cultivate.
Costel ȘTEFĂNESCU 
corespondentul „Scînteii"

I3UZĂU
Măsuri judicioase pentru pășunatul animalelor

Rezultatele înregistrate pe pri
mele patru luni din acest an dove
desc că zootehnia județului Buzău 
se află în plin proces de redresare. 
Față de aceeași perioadă a anului 
trecut, producția de lapte a crescut 
cu 85 la sută, realizîndu-se și pro
centul de natalitate stabilit pentru 
această etapă. Indiscutabil, aceasta 
este consecința firească a asigurării 
unor cantități de furaje îndestulă
toare. mai ales a celor de calitate, 
preponderente fiind fînurile de le
guminoase. Ca urmare, animalele 
au ieșit bine din iarnă, cu un poten
țial biologic ridicat.

Ce se întreprinde acum pentru a 
consolida și a amplifica aceste re
zultate ? Ne răspunde Florin Nedel
cu, director cu zootehnia la direcția 
agricolă județeană :

— Sîntem în plină acțiune de 
scoatere a animalelor la pășunat. în 
acest an, datorită măsurilor între
prinse de comitetul județean de 
pâr’t'ia;’' întreaga âcțitirie es't§’’,'?'riîUlt 
nîaî! Ijirie organizată." Am în vedere 
faptul că în ultimele trei luni au 
fost amenajate încă 52 tabere de 
vară.
acum 
ca în 
șunat 60 la sută din 
taurine, iar la ovine întreg efecti
vul. Diferența o reprezintă tauri
nele la îngrășat și vițeii mici, care 
vor fi furajați în grajduri și pa
docuri special amenajate. Mențio
nez că în această primăvară au fost 
semănate cu lucernă încă 4 000 hec
tare, leguminoasele ocupînd 
circa 60 la sută din structura 
telor furajere cultivate.

Se cuvine a fi menționată 
organelor agricole

numărul acestora ajungînd 
la 184. Aceasta ne va permite. 

1983 să putem scoate la pă- 
efectivul de

astfel
plan-

grija 
județene și a 

conducerilor unităților agricole pen
tru asigurarea surselor necesare or- 
ganizării 
prafețele 
jelor in 
sînt puse 
nile din păduri. Este vorba de peste 
90 000 hectare care au fost reparti
zate unităților agricole. .închein- 
du-se contracte pe timp de 5 ani 
pentru folosirea lor. Aceasta oferă

pășunatului. Pe lingă su- 
destinate producerii fura- 
ogor propriu, în acest an 
mai bine în valoare pășu-

unităților agricole posibilitatea de a 
lua măsuri din vreme pentru cură
țirea terenului, amenajarea de adă
posturi ușoare și supraînsămînțarea 
pășunilor pentru creșterea cantită
ților de masă verde. La aceasta se 
adaugă și cele circa 100 000 hectare 
de pășuni și finețe naturale care, 
încă din iarnă, au fost fertilizate, 
curățate și parcelate pentru a se a- 
sigura o bună eșalonare a pășunatu
lui. Una din măsurile esențiale pen
tru asigurarea în acest an a unor 
stocuri mari de nutrețuri de calitate 
este aceea ca 70 la sută din maisa 
verde ce rezultă de la prima coasă 
de lucernă să fie reținută pentru 
fin. în acest fel se asigură încă de 
la prima coasă peste 25 la sută din 
necesarul de fînuri. Pentru 
rea acestui obiectiv au fost 
jate peste 1 000 hectare de 
cultivate pe lingă fermele 
nice, cu scopul de a fi pășunate și a 
nu se mai consuma masa verde de 
ța lpgpiflipoase. , , . , ..

Am parcurs o.bună parte din ju
deț. Din cauza lipsei. îndelunga te de 
precipitații, pe pășuni și terenurile 
cultivate cu plante furajere covorul 
erbaceu este slab dezvoltat, avînd 
talia redusă, fapt ce impune ca 
pășunatul să se facă rațional, evitîn- 
du-se bătătorirea terenului și distru
gerea plantelor. Cooperativele agri
cole Largu, Padina, Nehoiu, Pătîrla- 
gele, Cărpiniștea, Glodeanu Sărat, 
Glodeanu Siliștea, Balta Albă și cele 
cinci I.A.S.-uri au fost printre pri
mele unități din județ care au scos 
animalele la pășunat încă din 20 apri
lie. La C.A.P. Glodeanu Sărat, toate 
cele 400 de vaci cu lapte și vițeii 
se află de citeva zile la pășunat pe 
suprafețele cultivate cu secară pen
tru masă verde. „Efectele se obser
vă de la o zi la alta, ne spune 
Nicolae Oncel. inginerul-șef al coo
perativei. Producția de lapte este în 
creștere. Sîntem însă obligați să fo
losim cu multă zgîrcenie furajele 
pentru masă verde. Aceasta deoare
ce suprafețele cultivate în toamnă 
cu rapiță și lolium pentru masă ver
de au fost compromise aproape în în
tregime. Trebuie să găsim o soluție

realiza- 
amena- 
pajiști 

zooteh-

să nu se mai repete asemenea si
tuații".

În aceeași situație se află toate 
unitățile agricole din județ care au 
cultivat raniță și lolium. în total, 
pe județ, aceste culturi, care au ocu
pat circa 2 000 hectare, au fost com
promise din cauza înghețului și a 
lipsei de apă din sol, ceea ce creea
ză dificultăți serioase pentru trece
rea la' furajarea cu masă verde a 
animalelor. „De trei ani ne confrun
tăm cu această problemă, ne spune 
Florin Nedelcu. în consecință, am 
hotărît ca pentru 1984 să scoatem din 
cultură ranița și loliumul. care nu 
dau rezultate bune în condițiile pe
doclimatice ale județului nostru și 
vom extinde culturile de orz, ma
zăre, secară și borceaguri, 
pentru asigurarea furajelor 
verde".

Cooperativa agricolă Padina 
pune de un puternic sector zooteh
nic : 400 vaci cu lapte, 7 000 tăurași 
la îngrășat și 3 000 de oi. „Avem 
condiții să asigurăm acestor animale 
pășună tul pînă în toamnă — ne 
spune Ștefan Mazilu, președintele 
cooperativei. Dealtfel, dispunem acum 
de stocuri de furaje pe care nu le 
vom putea consuma în acest an. 
Asta deoarece în 1982, un an bogat 
în resurse furajere, am strîns și de
pozitat tot ce putea constitui hrană 
pentru animale, gîndindu-ne și la 
faptul că nu se știe cum va fi anul 
următor". Nu întîmplător am con
semnat situația de la C.A.P. Padina, 
întrucît această unitate ar trebui să 
constituie un exemplu și pentru co
operativele agricole Amara, Clondi- 
ru, Amaru, Vintileanca și Sălcioara, 
care au rămas acum fără furaje, cu 
toate consecințele ce decurg din a- 
ceasta pentru producția animalieră, 
începerea pășunatului este o salva
re. dar trebuie înțeles că rezolvarea 
constă în 
din vreme 
rajere.

toate 
masă

dis-

strîngerea și depozitarea 
a tuturor resurselor fu-

Aurel PAPADIUC 
Stelian CHIPER

Cinstire țării, cinstire muncii!
(Urmare din pag. I)

mai profunde transformări. 
Revoluția socialistă 
schimbat în 
damental 
terminîndu-i să gindească 
și să acționeze potrivit 
noului lor statut de făuri
tori ai istoriei, de partici
pant activi la conducerea 
societății.

Toate aceste acumulări 
materiale, toate aceste 
profunde transformări pe
trecute in conștiința oame
nilor constituie temeiul 
obiectivului fundamental 
stabilit de partid pentru 
actuala etapă istorică : 
transformarea cantității 
intr-o nouă calitate. La 
Congresul al XII-lea al 
partidului, la Conferința 
Națională din decembrie 
1982 au fost trasdte căile 
de acțiune in vederea in-

mod 
condiția,

le-a 
fun- 
de-

făptuirii acestui obiectiv, 
au fost stabilite sarcinile 
privind trecerea României 
într-un stadiu nou, supe
rior al dezvoltării sale.

E 1 Mai. La sărbătorirea 
Zilei muncii, în acest an 
stăruie puternic în con
știința fiecărui om al mun
cii cuvintele 
secretarul 
partidului, 
Nicolae Ceaușescu, le-a 
rostit la plenara din mar
tie : „Este necesar să ac
ționăm cu toată hotărirea 
spre a asigura folosirea 
intensivă a bazei tehnico- 
materiale și obținerea cu 
mijloacele existente a unei 
producții mai mari care să 
ducă la creșterea mai pu
ternică a produsului so
cial, a venitului național - 
calea sigură pentru dez
voltarea generală a patriei 
și ridicarea bunăstării

pe care 
general al 
tovarășul

materiale și spirituale a 
poporului". Chemarea pe 
care, la 1 Mai 1983, 
partidul o adresează în
tregului popor este de a 
înțelege această . cerință 
patriotică și de a-i răs
punde cu toată forța sa.

E 1 Mai. Intr-un moment 
în care, mai mult ca ori- 
cînd, pacea a devenit o 
cerință esențială a uma
nității, cînd zin numele ei 
se ridică tot mai puternic 
glasul popoarelor, națiu
nea noastră, strîns unită 
în jurul partidului, al 
secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se afirmă ca 
un veritabil detașament al 
luptei pentru o lume fără 
arme și fără războaie, iși 
manifestă consecvent și 
plenar puternicele senti
mente de solidaritate in
ternațională cu cei ce

luptă pentru o viață mai 
bună, pentru progres, pen
tru socialism, pentru ca 
omenirea să se dezvolte 
într-un climat de înțele
gere, colaborare și res
pect reciproc. Pentru o 
lume pe al cărei cer se
nin, porumbelul cu ramura 
de. măslin, simbol al zilei 
de 1 Mai, să zboare în 
pace.

La 1 Mai 1983, poporul 
întreg, urmînd cuvîntul 
partidului, este hotărît să 
acționeze cu spirit de răs
pundere, să-și îndepli
nească exemplar îndatori
rile, să facă totul pentru 
necontenita ridicare a pa
triei, dovedind eroism in 
muncă, spirit de dăruire 
și abnegație patriotică, 
înaltă responsabilitate față 
de interesele supreme ale 
țării.

15,30;x
PACEA

19.30, 
; 19,30,

Capitalismul contemporan.
Economia și criza sistemului

EDITURA POLITICA

Testarea la zbor a celui de-al doilea avion „ROMBAC1-11
Colectivul întreprinderii de avi

oane București raportează. în cinstea 
zilei de 1 Mai, un remarcabil succes 
în activitate : realizarea și testarea 
la zbor a celui de-al doilea avion 
Rombac 1—11.

în telegrama adresată cu acest pri
lej TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. se spune : Acest eveniment, si
tuat la numai șapte luni de la înche
ierea fabricației primului avion de 
acest tip, inaugurind scria Rombac, 
reprezintă pentru țara noastră o pre
mieră tehnică absolută, constituind 
realizarea curentă a unui produs 
după un proces tehnologic impecabil, 
de către un colectiv în majoritate 
format din tineri înzestrați cu forță 
creatoare și capacitate de muncă

Cronica
Sîmbătă s-au încheiat, la Bucu

rești, lucrările celei de-a VIII-a se
siuni a Comitetului mixt de lucru 
româno-turc în domeniul energiei și 
resurselor naturale.

în spiritul înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor și convorbiri
lor la nivel înalt, cele două delegații, 
conduse de Stelian Teodorescu, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, și dr. Erdemir 
Karakas, ministru secretar de stat la 
Ministerul Energiei și Resurselor 
Naturale, au analizat modul cum au 
fost înfăptuite obiectivele stabilite 
la precedenta sesiune, posibilitățile 
vizînd dezvoltarea și diversificarea 
în continuare a colaborării și coope
rării economice, industriale și teh
nice. pe multiple planuri, dintre 
România și Turcia. în interesul am
belor țări și popoare, al progresului 
lor economic și tehnic.

La încheierea lucrărilor, conducă-

o

exemplare, dornici să contribuie la 
ridicarea progresului multilateral, la 
propășirea patriei, la construirea so
cialismului, pentru a duce mai de
parte faima aripilor românești.

Avînd în dumneavoastră un strălu
cit model de angajare revoluționară, 
dorim să exprimăm hotărirea noastră 
de a nu precupeți nici un efort, de 
a face totul pentru a ne îndeplini la 
cel mai înalt nivel calitativ sarcinile 
ce ne revin din hotărîrile Congresu
lui al XII-lea, ale Conferinței Națio
nale ale partidului.

Printr-o mobilizare plenară vom 
răspunde cum se cuvine chemării 
adresate nouă, constructorilor de 
avioane, de a ne aduce o contribuție 
esențială la creșterea prestigiului 
industriei noastre aeronautice, prin 
realizarea de produse competitive pe 
piața externă.

zilei
torii celor două delegații au semnat 
protocolul sesiunii, care prevede noi 
acțiuni și căi menite să conducă 
lărgirea cooperării româno-turce 
domeniile minier, energetic și 
materiilor prime.

La semnare au fost de față Nicolae 
Andrei, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, alte persoane 
oficiale.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Turciei la București.

(Agerpres)

A apărut revista 
„PRESA NOASTRĂ” 

nr. 4/1983

a părăsit Capi- 
Ali, viceprim-

la 
în 
al

Sîmbătă dimineața 
tala Kamal Hassan 
ministru și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Egipt, care, 
la invitația Guvernului Republicii 
Socialiste România, a efectuat o vi
zită oficială în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni,
★

La încheierea vizitei în România, 
Kamal Hassan Aii, viceprim-minis- 
tru și ministrul afacerilor externe al 
Republicii Arabe Egipt, s-a întîlnit 
cu reprezentanți ai presei centrale, 
radioteleviziunii, Agenției române 
de presă „Agerpres", precum și cu 
ziariști egipteni.

în declarația făcută cu acest pri
lej, ministrul egiptean a adresat 
calde mulțumiri președintelui Nicolae 
Ceaușescu și guvernului pentru po
sibilitatea oferită de a vizita țara 
noastră, de a avea convorbiri cu per
sonalități politice asupra unor pro
bleme de interes comun, pentru 
primirea și ospitalitatea de care s-a 
bucurat, acestea reflectînd relațiile 
de strînsă prietenie dintre cele două 
popoare. Întîlnirea cu președintele 
Nicolae Ceaușescu — a arătat oas
petele — a fost extrem de construc
tivă. Am informat pe președintele 
României asupra ultimelor contacte 
pe care Republica Arabă Egipt le-a 
avut în legătură cu problematica 
Orientului Mijlociu în general, cu 
războiul dintre Irak și Iran, cu toate 
problemele importante ale lumii con
temporane.

Răspunzi nd unor întrebări referi
toare la stadiul și evoluția raportu
rilor româno-egiptene, oaspetele a 
spus : Relațiile noastre au cunoscut 
o dezvoltare impetuoasă, volumul 
schimburilor comerciale ajungînd în 
ultimul an la circa 420 milioane do
lari. Președinții Mohamed Hosni Mu
barak și Nicolae Ceaușescu au con
venit să sporească schimburile 
noastre economice la un miliard de 
dolari. Există, deci, perspective foar
te bune pentru dezvoltarea acestor 
relații.

Vorbitorul a evidențiat apoi o serie 
de acțiuni ce urmează a fi întreprin
se în cadrul Comisiei mixte guver
namentale româno-egiptene. precum 
și alte modalități menite să conducă 
la extinderea colaborării bilaterale, 
în vederea transpunerii în practică

Republicii Arabe Egipt
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe, de alte persoane oficiale. 

Au fost prezenti Ion 
basadorul României la 
hamed Wafik Hosny, 
Egiptului la București.

Iosefide. am- 
Cairo, și Mo- 
ambasadorul

(Agerpres)
*

a hotărîrilor adoptate 
celor două tari.

Referindu-se în continuare la pro
blematica Orientului Mijlociu, minis
trul de externe egiptean a declarat : 
Există o convergentă deplină de idei 
asupra faptului că anul 1983 este de
cisiv pentru soluționarea probleme
lor din zonă. Există un acord că 
trebuie rezolvată problema libaneză 
și, mai ales, ca toate forțele străine 
să fie retrase din această țară. O so
luționare pozitivă a problemelor din 
Liban ar putea constitui o încuraja
re și pentru celelalte părți implicate 
în conflictul din zonă, le-ar stimula 
pentru a duce, la rîndul lor. trata
tive în vederea soluționării politice, 
pașnice a problemelor. în ceea ce 
privește problematica de ansamblu a 
Orientului Mijlociu, este limpede că 
se impune să se acționeze di.-.i partea 
tuturor forțelor implicate pentru re
zolvarea. prin tratative, a stărilor de 
lucruri. Odată cu continuarea dialo
gului iordaniano-palestinian ar tre
bui să intervină o serie de modifi
cări și în poziția israeliană.

în încheiere. Kamal Hassan Aii s-a 
referit la rolul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei în rezolvarea 
problemelor din această parte a lu
mii. arătind că drepturile legitime 
ale poporului palestinian, si îndeo
sebi dreptul său la o entitate de sine 
stătătoare, sînt esențiale pentru solu
ționarea problemelor Orientului Mij
lociu.

de președinții
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Serbări cultural-sportive, excursii și competiții 
masă

bină cu manifestări cultural-artis- 
tice. programate duminică și luni. 
Stadionul Petrolul din Ploiești va fi 
duminică gazda unor demonstrații — 
reprize de lupte și box. atletism și 
gimnastică. Binevenite inițiativele 
de la Satu Mare — concursuri' de
monstrative de caiac-canoe ne So
meș, ca și cea de la Giurgiu, uri 
popular concurs de orientare turisti
că. pentru tineri si vîrstnici. în pă
durea Bălănoaia. De remarcat sint 
întrecerile din județul Dolj, dedicate 
„Zilei tineretului" — turneele șco
lare de volei și baschet, handbal și 
fotbal în localitățile Băilești. Cala
fat. Segarcea și Flliași.

în încheierea acestei succinte in
formații. să subliniem că în toate 
reședințele de județe vor avea loc 
luni finalele locale ale „Crosului ti
neretului". cea mai amplă competi
ție atletică de masă, organizată de 
Uniunea Tineretului Comunist, com
petiție care este un adevărat izvor 
de talente pentru sportul

. „Cupa Dinamo”
ților, alături de cei mai 
gători de fond din tara 
află și 7 cicliști polonezi, aparținind 
clubului Gwardia-Cracovia. 
trei etape ale întrecerii sînt, 
dine : București — Giurgiu și 
București — Alexandria și 
București — Oltenița și retur.

de
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Timpul probabil pentru intervalul cu
prins între 1 mai, ora 21 — 4 mai, ora 
21. în țară : Vremea va fl în general 
instabilă. Se vor semnala averse și des
cărcări electrice In toate regiunile țării, 
cu o frecvență mal mare în cele din 
nord. Temperaturile maxime, ziua, vor 
fi cuprinse între 16 și 26 de grade, mai 
ridicate la începutul intervalului în 
sud-estul țării, iar cele minime, noap
tea, vor oscila între 4 șl 14 grade. In 
București : Vremea va fi caldă, dar ușor 
instabilă, Sînt posibile averse de ploaie 
șl descărcări electrice. Temperatura ae
rului va urca ziua pînă la 25—28 de 
grade și va coborî noaptea pînă la 7—10 
grade. (Otilla Dlaconu, meteorolog de 
serviciu).

0 Viraj periculos : PATRIA (11 86 25) 
— 9; 11.15; 13,30: 15.45: 18: 20.15. FE
ROVIAR (50 51 40) - 9: 11.15: 13.30;
15.45: 18: 20, MELODIA (12 06 88) — 
9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
O B.D. intrft in acțiune :
(16 28 79) — 9.30: 11.30 : 13.30 
20. FERENTARI (80 49 85) 
17.30: 19.30.
© Taro, fiul dragonului : DOINA 
(16 35 38) - 9: II: 13: 17.15.
0 La căpătui liniei : DOINA
19.15 VIITORUL .......... .

VICTORIA 
: 15.45: 18:
- 15.30:

(11 48 03)
- 15: 
17.30:

Oz î VIITORUL

: GRIVIȚA (17 08 53) 
15.45: 18: 20.

19.30.
O Vrăjitorul clin
14: 15,30.
0 întunericul alb
— 9; 11.15: 13.30:
© Nea Mărln miliardar — 15.30: 17.30: 
Țapinarii - 19.30 : LIRA (31 71 71).
0 Ștefan cel Mare — Vaslui 1475 :

DRUMUL SĂRII (31 28 13) —
17.30: 19.3Q.
O Buletin de București :
(60 30 85) — 15.30; 17.30;
MUNCA (21 50 97) — 15; 17,15 
POPULAR - 11.
© Avalanșa ; POPULAR (35 15 17) 
15; 18.30.
• Prăpastia de aur :
(15 63 84) — 9,30; 11,30; 13.30;
18: 20.
© Ceață pe muntele ztnelor : 
TRAL (14 12 24) - 9; 11,15;
15.45! 18: 20.
© Comoara — 15.30; 17,15, Kagemusha 
— 10:. 12.45: 19.15: STUDIO (59 53 15) 
© Sindromul — 9; 11.30; 14: Casa vi
surilor - 16,15; 18; 20 : TIMPURI
NOI (15 61 10).
© Vraciul: CAPITOL (16 29 17) — 9; 
11,45: 14.30; 17,15; 20, EXCELSIOR
(65 49 45) - 9; 11.45: 14.30: 17.15; 20. 
© Rugina : BUZEȘT1 (50 43 58) -
15.30: 17,30; 19,30.
© Ulzana, căpetenia apașilor : GIU- 
LEȘTl (17 55 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.

FESTIVAL 
15.45;
CEN-
13.30:

0 Călărețul
(79 71 26) - 9: 
20.15.
© Familia
(20 33 40)
@ Un comando
SCALA (11 03 72)
17,15; 20, BUCUREȘTI 
8,45; 11,30: 14,15: 17,15 
RIT (45 31 70) — 8,45;
19.45
© Pierdut și regăsit : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) - 9- 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20. 
© Piedone africanul ; DACIA (50 35 94) 
— 8,30; 11,15: 14; 16.45: 19.30.

, © Micul lord : UNION (13 49 04) — 9; 
11,15: 13 30; 15,45; 18; 20,15, COSMOS 
(27 54 95) - 9.30: 11,30; 13.30: 15,30 ;
17,30; 19,30, TOMIS (21 49 46) - 9:
11,15; 13.30: 15.45; 18: 20,15.
G Marea evadare : COTROCEN1 
(49 48 48) - 15.30: 19.
© Tess : FLOREASCA (33 29 71) — 9; 
12.15; 15,30; 19.
© Roberto Carlos și diamantul roz : 
GLORIA (47 46 75) - 9; 11,15: 13,30;
15,45; 18; 20,15, MODERN (23 71 01) —

fără cap : VOLGA
11,15: 13,30; 15.45: 18:
trăsnită : FLACARA 

15.30; 17,30: 19,30.
pentru apa grea : 
- 9: 11.45: 14.30 :

------  (15 61 54) - 
; 19.45, FAVO- 
ii,3o: 14,15: 17:

V-am informat despre numeroa
sele manifestări sportive și culturale 
în cinstea lui 1 Mai și a „Zilei ti
neretului". programate în Capitală. 
Ca și in București, mișcarea sportivă 
din diferitele județe organizează in 
majoritatea localităților competiții și 
spectacole cultural-sportive, centru 
tineret si oamenii muncii. ..Cupele 
„1 Mai", in special, la jocuri, le re
găsim în toate județele, alături de 
crosuri cu participări masive, după 
cum sintem informați printr-o sinte
ză pe tară a programelor zilelor de 
sărbătoare, duminică și luni. în ju
dețul Hunedoara s-a dat atenție 
deosebită excursiilor și drumețiilor 
pe Valea Jiului, în stațiunile balneo
climaterice și alte locuri de agre
ment. prin grija sindicatelor și a 
organizațiilor de tineret. Aceeași a- 
tenție față de excursii. în programul 
clujenilor spre zonele județene de 
agrement, în timp ce în orașele Dej. 
Turda, Gherla, precum și în 20 de 
comune, întrecerile sportive se îm-

CICL1SM
în organizarea clubului Dinamo- 

București, cu prilejul împlinirii a 
35 de ani de la înființarea sa, in zi
lele de 3, 4 și 5 măi se va desfășura 
competiția internațională de ciclism 
„Cupa Dinamo". Va fi și ultimul 
test al cicliștilor români înaintea 
„Cursei Păcii". Pe lista participan-

HOCHEI : Echipa Italiei a retrogradat
în campionatul mondial de hochei 

pe gheată (grupa A) s-au disputat 
două noi partide, încheiate cu urmă
toarele rezultate tehnice: Finlanda — 
R. F. Germania 4—2 (2—0, 2—2, 0—0)

La un concurs al pescarilor, des
fășurat la Bilbao, nici un partici
pant nu a reușit să prindă vreun 
pește. Atunci, nu fără umor, organi
zatorii au hotărît să acorde marele 
premiu celui care a scos din riu cel 
mai neobișnuit trofeu : o cutie de

t
PROGRAMUL 1

național.

buni aler- 
noastră, se

Cele 
în or- 
retur ; 
retur ;

și Italia — R.D. Germană 3—1 (0—0, 
2—0, 1—1). Cu toate că au obținut 
victoria în acest joc, hocheiștii ita
lieni au retrogradat în grupa B.

Marele premiu al pescarilor
sardele ! Alți pescari au scos din 
apă... un picior de păpușă, o gheată 
veche șl sticle goale, „tn orice caz, 
am contribuit la curățarea albiei 
rîului", a comentat unul din ghi
nioniștii participanți.

8,30 1 Mal muncitoresc — clntece, ver- . 
suri și marșuri patriotice

9,00 De strajă patriei
9,45 _ ....

10,00
11,00
11.15
11,45
12.15
13,30

20,50

Promenada fanfarelor
Viata satului
Raport muncitoresc — reportaj 
Estrada în Mal — muzică ușoară 
Lumea copiilor
Telefilmoteca de ghiozdan : „Ma
ria Mirabela"
Telex
Album de mal
1001 de seri
Telejurnal 0 Sport
Uniți sub flamurile muncii 0 Tra
diții de eroică luptă revoluționară 
a clasei muncitoare (II). Reportaj 
documentar O Spectacol 
organizat cu prilejul

artistic
_____  _____ Adunării 

populare consacrate zilei de 1 Mal 
Ritmuri muzicale cu Nana Mous- 
kouri

9; 11,15; 13,30; 
RAL (83 50 13) 
18: 20.15.
O Războiul
(35 04 66) - 9:

15,45; 18: 20,15. CULTU-
- 9: 11,15: 13,30: 15.45:

stelelor : AURORA
12; 16: 19.

© Desene animate — 9: Bunul meu 
vecin Sam — 10.15: 13; 16: 19 : ARTA 
(21 31 86).
0 o simplă problemă de timp : FLA
MURA (85 77 12) — 9; 11; 13.15; 15,30; 
17,45; 20.
0 Cafe Express : MIORIȚA (14 27 14)
— 9; 11,15; 13,30: 15,45: 18; 20.
O Despărțire temporară : PROGRE
SUL (23 94 10) — 14: 16.45: 19.30.
0 Oglinda spartă : GRADINA ARTA 
(21 31 86) — 20,30.
0 Cîinele : GRADINA FESTIVAL 
(15 63 84) - 20,30.
® Drumul spre Rlo : GRADINA LU
CEAFĂRUL (15 87 67) — 20,30.
0 Deznodămlnt Ia graniță : GRADI
NA MODERN (23 71 01) — 20,30.
0 Apașii : GRADINA TOMIS (21 49 40)
— 20,30.

21,10 Film artistic : „Post-restant". Pro
ducție a Studioului cinematografic 
„București"
Intîlnire muzicală 
Telejurnal 
Poate clnți șl tu aceeași melodie 
Clntece de voie bună

22,35
22.50
23,00
23,30

13,00
13,55
14,10
14,53

PROGRAMUL 2
Concert popular
Instantanee
Clubul tineretului
Teatru TV : „Musafirul de dumi
nică"
Elogiul muncii In literatură 
Desene animate
Serată muzicală TV
Telejurnal 0 Sport
Uniți sub flamurile muncii 
Pagini muzicale românești 
Telejurnal

16,15
16,35
17,00
19.00
19,30
20,45
22,50 ___
23,00 Melodii îndrăgite

LUNI 2 MAI 1983
PROGRAMUL 1

10,00 Tineri tn țara tinereții
12,00 Flori de cîntec, flori de mai. Cin'

teatre
0 Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Examenul — 19.30; (sala Ate
lier) : Fata din Andros (amînat din 
16.IV) — 15; Intre patru ochi (A) — 
19; (sala Batistei) ; intre patru ochi 
(B) - 19.
0 Teatrul de operetă (14 80 11) : My 
Fair Lady — 10,30; Mam’zelle Nltouche
- 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Buiandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Cu ușile Închise — 10: Amintiri — 13: 
Menajeria de sticlă — 19; (sala Gră
dina Icoanei. 12 44 16) : Cabala bigofi- 
lor — 10,30; Rezervația de pelicani
— 19.
0 Teatrul Mic (14 70 81) : Să Îmbrăcăm 
pe cei goi — 19,30.
0 Teatrul Foarte Mic (14 09 03) ; Nu

Echipele din fruntea clasamentu
lui au obținut puncte prețioase : Di
namo — Jiul 1—0 (0—0); F.C.M. Bra
șov — Sportul studențesc 1—1 (0—0); 
Petrolul — Universitatea Craiova 
0—1 (0-1) ; F.C. Argeș - C.S. Tîr- 
goviște 2—0 (0—0). Surprize in me
ciurile unor echipe din partea de 
Jos. a clasamentului: Politehnica Iași 

A.S.A. 0—1 (0—1) ; F.C. Bihor — 
Politehnică Timișoara 1—1 (0—1) ; 
F.C. Constanța — Chimia 0—0. în 
meciurile echipelor din mijlocul cla
samentului : F.C. Olt — Steaua 2—1 
(1—0) și S.C. Bacău — Corvinul 0—0.

Ordinea primelor locuri: 1. Dinamo 
— 38 ; Sportul studențesc — 36 ;
Univ. Craiova—33 (24 jocuri); F.C. 
Argeș — 33. Etapa a XXVIII-a — la 
4 mai.

DE LA ADAS

TENIS DE MASA
Campionatele mondiale

La Tokio a continuat întrecerea 
echipe a campionatelor mondiale_
tenis de masă. în concursul feminin, 

, echipa României a învins cu 3—0 
selecționata Finlandei și a pierdut 
cu 0—3 meciul disputat cu reprezen
tativa Japoniei. Alte rezultate : R. P. 
Chineză — Ungaria 3—0; R.P.D. Co
reeană — Iugoslavia 3—0 ; Cehoslo
vacia — R.F. Germania 3—0; Anglia 
— Suedia 3—1; U.R.S.S. — Austria 
3—0.

TENIS -

pe 
de

Segărceanu progresează
în sferturile de finală ale turneu

lui de tenis de Ia Tampa (Florida), 
jucătorul român Florin Segărceanu 
l-a învins cu 7—6. 9—7, 6—2 pe ame
ricanul Tom Cain. Alte rezultate : 
Kriek (S.U.A.) — Fitzgerald (Austra
lia) 6—2. 6—3 ; Depalmer (S.U.A.) — 
Tim Wilkison (S.U.A.) 6—4, 6—4.

în semifinală. Segărceanu îl va în- 
tîlni pe Kriek, iar Depalmer va juca 
în compania învingătorului dintre 
americanii Lutz și Buehning.

tece și dansuri populare
13,00 Telex
13,05 Album de primăvară
18,45 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.20 Patriei și partidului 0 Omagiul 

tinereții revoluționare. Reportaj de 
Corneiiu Vadim Tudor 0 Imn din 
tinere inimi. Spectacol dedicat Zi
lei tineretului din Republica So
cialistă România

20.20 Film artistic : „Casa neterminată"
21,40 Ritm, tinerețe, dans
22,30 Telejurnal

PROGRAMUL 2
13,00
13.30
14,35
15,00
17,00
19,00
19,20
19,40
19,55
20.30 . .... __________
21,00 Folclorul șl muzica simfonică
22.30 Telejurnal

Tinerii și tinerețea patriei
Concert de prinz
O vioară pentru... acum — reportaj 
Teatru TV : „Citadela sfărlmată" 
La început de săptămînă 
Telejurnal
Dialogul orchestrelor
Laureați ai muncii — reportaj 
Ritmuri tinerești
Moștenire pentru viitor

pot să dorm — 11; Baladă cotidiană 
— 20.
0 Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Harold și Maude — 19,30.
® Teatrul „Nottara" "
Magheru) : Mița în sac 
și noblețe — 19,30: 
Scoica de lemn — 
face minuni — 19.
0 Teatru! Giulești ____  .
14 72 34) ; Escapada — 19.
0 Teatrul satlric-muzical „C. Tănase” 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
ll-iea — 11; 19.30: (sala Victoria,
50 58 65) : Frumosul din pădurea zăpă
cită — 19,30; (la Teatrul de vară 
Herăstrău) : Vorba lui Tănase — 18.
0 Teatrul „Ion Vasilescu” (12 27 45) : 
Piatră la rinichi — 16: 19,30.
0 Teatrul evreiesc de stat 
Somnoroasa aventură — 11; 
de folclor evreiesc — 18,30.
0 Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : La Izvor de dor 
— 19.
0 Circul București (110120) : Incre
dibil. dar... adevărat — 10; 16: 19,30.

(59 31 03, sala
— 15: Mizerie 

(sala Studio) : 
15,30; Omul care

(sala Majestic,

(20 39 70) : 
Spectacol

română” 
și cin tec

La tragerea de amortizare a asigu
rărilor de viață pentru luna aprilie 
1983 au ieșit următoarele combinații 
de litere :

iișO' lfY.C.S. >w5) S.Q.B.
2) Q.F.O. 6) K.F.C.
3) W.F.P. 7)T.J.U.
4) S.K.L. 8) K.G.N.

Toți asigurați! cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste combi
nații de litere înscrise in polițele lor 
urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite. ,

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite cîștigă- 
toare la tragerea Ia sorți lunară din 

30 aprilie 1983
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1 97726 96 50 000
1 06554 125 50 000
1 91827 69 50 000
1 17948 140 40 000
1 26693 44 40 000
1 94788 99 40 000
1 51473 146 35 000
I 37098 113 35 000
1 11418 118 35 000
1 00969 76 35 000
1 82646 21 30 000
1 65487 106 30 000
1 53953 41 30 000
1 39440 22 30 000
I 83599 136 30 000
1 62852 60 25 000
1 05657 74 25 000
1 26993 02 25 000
1 95563 109 25 000
1 71312 89 25 000
1 23789 32 25 000
1 37004 94 20 000
1 06623 36 20 000
1 , 71633 105 20 000
1 58902 45 20 000
1 96791 14 20 000
l 41638 114 20 000
1 47665

u.
•- ~
ciQ O 5 
r* X* -*-** cod u w bfi o s H x o

21 20 000

100 295 123 5 000
100 209 73 3 000
100 392 137 3 000
100 479 86 3 000

1 000 11 40 1 000
1 000 10 130 1 000
I 000 89 50 800
1 000 94 29 800
I 000 71 146 800
I 000 69 08 800
1 000 52 54 800
1 000 25 56 800
1 000 97 85 800
1 000 22 27 800
1 000 70 39 800
1 000 88 93 800
l 000 92 57 800

13 428 TOTAL: 13 050 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîș- 
tlgurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite cîști- 
gătoare.

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

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—150. la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.
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1 Mai sub semnul solidarității celor ce muncesc 
în lupta pentru înfăptuirea unor supreme aspirații

MUNCĂ
9

în conștiința oamenilor muncii de pretutin
deni ziua de 1 Mai s-a impus ca un luminos 
simbol ai solidarității de luptă pentru împli
nirea aspirațiilor lor legitime, primordiale — 
de a trăi în libertate și demnitate, de a-și făuri 
un viitor de pace și progres.

Cu atît mai puternice și mai fierbinți sînt 
sentimentele de solidaritate și frăție în nesfîr- 
șitele coloane ale acestui Intîi de Mai, cînd 
masele muncitoare din numeroase țări ale 

lumii sînt confruntate cu grave probleme ge
nerate de criza economică, cînd numai în 
țările capitaliste dezvoltate peste 30 de mili
oane de oameni ai muncii sînt privați de drep
tul elementar la muncă.

Cu atît mai puternice și mai fierbinți sînt 
sentimentele de solidaritate în această primă
vară, cînd la orizontul vieții internaționale se 
conturează noi primejdii la adresa păcii, ca 
urmare a intensificării fără precedent a cursei 

înarmărilor ; o deosebită preocupare stîrnesc 
în rîndul popoarelor din Europa proiectele de 
sporire a arsenalelor nucleare de pe con
tinent.

Masele muncitoare din țara noastră, po
porul român, s-au aflat și se află (permanent 
în marele front al luptei pentru apărarea inte
reselor vitale ale întregii umanități. In spiritul 
solidarității internaționale, promovate con
stant de Partidul Comunist Român» oamenii 

muncii, întregul nostru popor adresează, cu 
prilejul zilei de 1 Mai, un călduros salut clasei 
muncitoare, popoarelor din țările socialiste, 
muncitorilor din toate statele, tuturor națiuni
lor angajate în lupta pentru dezvoltare liberă 
și demnă, chemarea de a acționa împreună 
pentru înfăptuirea idealurilor nobile de pace, 
independență și progres ale tuturor po
poarelor.

Pentru dreptul de a munci I
In lumea capitalului, 1 Mai prilejuiește ample acțiuni în apărarea 

dreptului la o viață demnă pentru cei ce muncesc, al asigurării unui 
trai omenesc, posibilitate de care sint astăzi private mase tot mai mari 
de oameni ai muncii. Protestul lor imbracă forme tot mai hotârite și 
mai diverse.

© Din inițiativa Congresului 
Sindicatelor Britanice — T.U.C. — 
a altor organizații, mii de munci
tori, reprezentanți ai celor 11 000 000 
de membri ai T.U.C., participă la 
„Marșul popular pentru dreptul 
la muncă — ’83", acțiune de o am
ploare fără precedent declanșată 
îa 23 aprilie, în centrul industrial 
Glasgow, și care se va încheia la 
Londra, la începutul lunii iunie, 
după ce participanții vor străbate 
400 de mile. într-un document al 
secretariatului T.U.C, se arată că 
marșul se constituie într-un apel 
pentru măsuri urgente în vederea 
depășirii actualei crize din dome
niul forței de muncă, șomajul afec- 
tind peste 3,3 milioane de per
soane.

0 în diferite landuri din R.F.G., 
între care Baden Wtirtemberg, Rhe- 

•nania de Nord — Westfalia. Saxo- 
nia inferioară și. Bavaria, au avut 

La chemarea Congresului Sindicatelor Britanice, în Marea Britanie se desfășoară „Marșul popular pentru dreptul 
la muncă - '83", care va străbate o distanță de 400 de mile, de la Glasgow, pînă la Londra, unde va 

ajunge la începutul lunii iunie

loc, în preajma lui 1 Mai, greve și 
demonstrații la care au luat parte 
72 000 de muncitori metalurgiști — 
manifestări organizate pentru apă
rarea locurilor de muncă. împotri
va concedierilor și a șomajului, 
care în R.F.G. a ajuns la 2,3 mili
oane persoane. Pe lozincile purta
te se citesc „LOCURI DE MUNCA 
PENTRU TOȚI !“, „SLUJBE — NU 
BOMBE !“
• La apelul Federației Unite a 

centralelor sindicale italiene, circa 
cinci milioane de oameni ai muncii 
din sectoarele industriale s-au 
aflat în grevă zilele trecute cerînd 
înnoirea contractelor de muncă, 
slujbe sigure.

0 Recent, zeci de mii de munci
tori belgieni s-au adunat la Bru
xelles la o mare demonstrație de 
protest împotriva creșterii șomaju
lui, care a sporit continuu, cuprin- 

zînd în prezent peste 500 000 de 
persoane.

9 în cadrul Congresului anual 
al Sindicatului unit al muncitorilor 
din industria electrotehnică, electro
nică și a construcțiilor de mașini, 
desfășurat la New York, a fost 
evidențiată hotărîrea oamenilor 
muncii din Statele Unite de a-și 
intensifica acțiunile pentru com
baterea șomajului, în condițiile 
în care, pe ansamblul țării, nu 
au de lucru 11,4 milioane de 
persoane. Una din principalele 
revendicări : rcconvertirea fondu
rilor alocate pentru înarmări in 
fonduri pentru locuri de muncă.

0 Cei 245 000 de muncitori de la 
căile ferate naționale japoneze con
tinuă seria acțiunilor revendicative 
declanșate în sprijinul cererilor lor 
de îmbunătățire a condițiilor de 
muncă și viață. Ei își exprimă opo
ziția față de reducerea cheltuieli
lor sociale, pentru asigurări și în- 
vățămînt. criticînd. în același timp, 
hotărîrea guvernului de a spori 
cheltuielile militare. Acțiuni ase
mănătoare au lansat și cei 60 000 
de docheri japonezi.

Anul 1983 să fie

„Stradă cu stradă, oraș cu oraș să devină libere de arma atomică", scan
dează participanții la marea demonstrație a militanților pentru pace din 

orașul vest-german Karlstadt

Pe toate meridianele globului, în intîmpinarea zilei de 1 Mai, conco
mitent cu revendicările sociale ale celor ce muncesc s-au desfășurat ample 
acțiuni pentru apărarea dreptului fundamental al oamenilor ți al națiu
nilor - dreptul la viață, la pace.

• Sub lozinca „ANUL 1983 SĂ 
DEVINĂ UN AN AL PĂCII, NU 
AL RACHETELOR NUCLEARE !“, 
în Marea Britanie au avu,t loc în 
această primăvară cele mai ample 
demonstrații din întreaga istorie a 
tării. în decurs de numai o săptă- 
mînă la aceste manifestații au par
ticipat peste 500 000 de persoane.

• într-o singură zi, la manifes
tațiile populare împotriva ampla
sării pe teritoriul R.F. Germania a 
noi rachete nucleare americane au 
participat peste 750 000 persoane. 
„LOCURI DE MUNCĂ — DA ! RA
CHETE NUCLEARE — NU !“ ; 
„NICIODATĂ SA NU MAI FIE 
FASCISM NICIODATĂ SĂ NU 
MAI FIE RĂZBOI !“; „SĂ FA
CEM TOTUL PENTRU CA EURO
PA SA NU DEVINĂ O EUROSHI- 
MĂ !“.

® Pînă în ajunul zilei de 1 Mai, 
in Suedia PESTE UN MILION DE 

PERSOANE ȘI-AU PUS SEMNĂ
TURA PE APELUL PENTRU 
PACE, DESTINDERE ȘI DEZAR
MARE, PENTRU TRANSFORMA
REA NORDULUI EUROPEI ÎN
TR-O ZONĂ LIBERA DE ARME 
NUCLEARE.
• Zeci de mii de cetățeni din 

Belgia au participat la adunarea 
populară din Florennes, in apro
piere de Charleroi, pentru a pro
testa împotriva proiectelor de in
stalare a rachetelor de croazieră la 
baza din apropierea localității. Cu- 
vîntul de ordine al manifestanți- 
lor : „NU RACHETELOR LA FLO
RENNES ȘI ORIUNDE ÎN BEL
GIA. ÎN RĂSĂRIT SAU APUS

• Orașul Rotterdam a cunoscut 
UNA DIN CELE MAI PUTERNI
CE DEMONSTRAȚII PENTRU 
DEZARMARE ȘI PACE DIN EU
ROPA. Participanții au ocupat pe
rimetrul șantierului unde se află

un an al păcii!

în curs de construcție un punct de 
comandă al N.A.T.O,
• În S.U.A. a cunoscut o largă 

amploare „SĂPTĂMÎNA NAȚIO
NALA A LUPTEI PENTRU PĂCE 
ȘI LOCURI DE MUNCA". Partici
panta au cerut administrației să 
revizuiască politica în domeniul 
înarmărilor și să reducă . bugetul 
Pentagonului, fondurile astfel eli
berate urmind a fi folosite pentru 

Grupaj realizat de Nicolae PLOPEANU și Ioan TIMOFTE

rezolvarea unor probleme economi
ce stringente.
• în Japonia, paralel cu marile 

adunări și demonstrații populare, 
se desfășoară și o amplă campanie 
de strîngere de semnături pe ape
lurile în favoarea dezarmării nu
cleare „PENTRU CA ORORILE DE 

. LA HIROSHIMA ȘI NAGASAKI 
SA NU SE MAI REPETE NICI
ODATĂ".

varșovia: Hotărîrea Seimului R. P. Polone
privind planul economiei naționale pe 1983 - 1985

LA PAZ

SCHIMB DE MESAJE INTRE PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
$1 PREȘEDINTELE B0LIVIE1
( »

LA PAZ 30 (Agerpres). — Din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu,, 
președintele Republicii Socialiste 
România, au fost transmise președin
telui Boliviei, Hernan Siles Zuazo, 
un mesaj cordial de prietenie, pre
cum și cele mai bune urări de sănă- ; 
tate și fericire personală, iar po
porului bolivian urări de pace și 
prosperitate.

Mulțumind călduros pentru mesaj, 
președintele Hernan Siles Zuazo 
a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sentimentele sale de 
prietenie, cele mai bune urări de să
nătate și putere de muncă, precum 
și urări de pace, bunăstare și noi 
succese pentru poporul român.

Schimbul de mesaje a avut loc cu

HARARE

Sesiunea Comisiei guvernamentale de cooperare 
economică și tehnică dintre România și Zimbabwe

HARARE 30 (Agerpres). — La Ha
rare s-au încheiat lucrările primei 
sesiuni a Comisiei guvernamentale 
de cooperare economică și tehnică 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Zimbabwe. Sesiunea s-a 
constituit într-un cadru favorabil de 
analiză a modului în care au fost în
deplinite hotărîrile și înțelegerile 
convenite la București. în noiembrie 
1981, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Robert Mugabe, președintele Uniunii 
Naționale Africane din Zimbabwe, 
primul ministru al Republicii Zim
babwe.

Comisia a analizat posibilitățile 
dezvoltării mai puternice a cooperării 
economice și a schimburilor comer
ciale intre cele două țări, constatînd 
că există condiții favorabile pentru 

prilejul prezentării scrisorilor de 
acreditare președintelui Boliviei de 
către Ion Ciucu, noul ambasador al 
României în Bolivia. în cursul con
vorbirii care a avut loc s-a remar
cat faptul că România și Bolivia, țări 
în curs de dezvoltare, unite prin 
legături, tradiționale, se regăsesc îm
preună în eforturile de făurire a 
unei lumi mai drepte și mai bune, 
în primul rînd al unei noi ordini eco
nomice -internaționale. De ambele 
părți s-a exprimat convingerea că re
lațiile dintre cele două țări vor cu
noaște o dezvoltare pe multiple pla
nuri, o sporire a conlucrării rodnice 
pe arena internațională, în interesul 
celor două popoare, al păcii și înțe
legerii in lume.

aceasta. S-au stabilit acțiuni și mă
suri concrete pentru adîncirea coope
rării în domenii de interes comun, în 
special minier, geologic, industrial, 
agricol, în transporturi și telecomu
nicații, în sfera asistenței tehnice și 
formării de cadre. S-au definit for
mele posibile, precum și mijloacele 
de realizare a cooperării, astfel incit 
aceasta să contribuie la dezvoltarea 
economică a celor două țări prietene. 
S-au adoptat, de asemenea, măsuri 
pentru creșterea și diversificarea 
schimburilor comerciale și s-au sta
bilit mecanismele economice care pot 
să stimuleze această creștere.

La încheierea lucrărilor s-a adop
tat protocolul primei sesiuni a Comi
siei semnat de Gheorghe Petrescu, 
viceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele părții române în comisie, și 
de Simon Muzenda. viceprim-minis
tru, președintele părții zimbabweene 
în comisia mixtă.

NAȚIUNILE UNITE

Prezentarea propunerii României privind crearea unei Comisii 
permanente a O.N.U. de bune oficii, mediere și conciliere

.NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Un loc central in. lucrările Comi
tetului special pentru Carta O.N.U. și 
creșterea rolului organizației, care au 
loc in prezent la New York, il ocupă 
problemele reglementării pașnice a 
diferendelor dintre state, aflate pe 
ordinea de zi a comitetului de la 
crearea acestuia. După, cum este cu
noscut, ca urmare a unei inițiative a 
României, Adunarea Generală a 
O.N.U. a adoptat prin consens, in 
anul 1982, Declarația asupra regle
mentării pașnice a diferendelor in
ternaționale. a cărei elaborare a fost 
finalizată in .cadrul comitetului. în 
continuarea eforturilor tării noastre 
îndreptate spre creșterea capacității 
de acțiune a O.N.U. pe planul regle
mentării pașnice a diferendelor și in 
spiritul declarației, la actuala sesiune 
a comitetului delegația română a 
prezentat pe larg propunerea Româ
niei privind crearea unei Comisii 
permanente a O.N.U. de bune oficii, 
mediere și conciliere.

Pornind de la scopul fundamental 
al activității organismului de bune 
oficii, mediere și conciliere, definit 
cu claritate de tovarășul Nicolae

Manifestări consacrate României
BERNA 30 (Agerpres). — La Ba

sel a avut loc festivitatea decernă
rii Premiului Europei pentru pro
tecția mediului înconjurător pe 
anul 1983, oferit anual de „Fundația 
Johann Wolfgang Goethe". Pres
tigioasa instituție de știință a 
decernat premiul respectiv, prof, 
dr. ing. Laurentiu Paiade, de 
la Universitatea din lași, in 
cadrul manifestării a luat cuvin- 
tul prof. Roelof Jan Benthem, care, 
după ce a scos in evidență merite
le științifice, ale laureatului român, 
a rostit calde cuvinte de apreciere 
la adresa țării noastre, a conducerii 
României, care a asigurat condițiile 
necesare dezvoltării științei și cul
turii universitare ■ intr-unui din 
centrele cu tradiție îndelungată in 
acest domeniu, cum este Universi
tatea dințași. In cuvintul său, prof, 
dr. ing Laurențiu Paiade a arătat 
că decernarea acestui premiu con
stituie o recunoaștere a științei 

Ceaușescu în raportul prezentat la 
Conferința Națională a partidului, 
delegația română a expus amplu con
cepția țârii noastre cu privire la me
nirea și funcțiunile acestui organism. 
S-a subliniat, astfel, că unul din 
obiectivele majore ale organismului 
propus de România este de a facilita 
negocierile între părți, de a oferi un 
cadru care să permită apropierea po
zițiilor părților. să le ajute să se an
gajeze rapid intr-o negociere efectivă 
pe baza egalității în drepturi și să 
găsească soluții reciproc acceptabile. 
Un asemenea organism este de na
tură să întărească posibilitatea și ca
pacitatea O.N.U.,' ale Adunării Gene
rale și Consiliului de Securitate de a 
acționa în mod eficient, de a căuta 
și promova soluții în contact perma
nent cu părțile în litigiu. în esență 
să permită O.N.U. să joace un rol 
mai.semnificativ în . reglementarea 
diferendelor dintre state.

Propunerea României a fost primi
tă cu un larg interes de numeroase 
delegații, care au exprimat apreciere 
și gratitudine pentru inițiativa țării 
noastre.

românești și a subliniat grija deo
sebită pe care România socialistă, 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, o. manifestă față 
de promovarea științei șt culturii.

BERNA 30 -(Agerpres). — La so
licitarea universităților . elvețiene 
din Berna, Lausanne și Neuchatel, 
sub auspiciile Asociației de prie
tenie helveto-române, a avut loc un 
ciclu de conferințe, în cadrul că
ruia prof. uhiv.; Dinu C. Giurescu 
a vorbit despre istoria culturii și 
a poporului român,' menționind e- 
tapele istorice de formare a po
porului român, a procesului con
struirii statului național unitar 
român pină in epoca modernă și 
contemporană. A fost subliniată cu 
claritate continuitatea neîntreruptă 
a existenței populației române pe 
teritoriul țării noastre din cele mai 
vechi timpuri pînă astăzi.

BELGRAD

Plenara C.C. al U.C.I.
BELGRAD 30 (Agerpres). — La 

Belgrad s-au încheiat lucrările ple
narei Comitetului Central, al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, care a 
analizat modul de transpunere.'. în 
practică a concluziilor celor de-a 3-a 
și a 4-a plenare ale C.C. al-U.C.I. cu 
privire la obiectivele și sarcinile po
liticii economice pe anul 1983 — 
transmite agenția Taniugi < ,

în raportul pe această temă." pre
zentat de Dragoslav Markovici. mem
bru al Prezidiului C.C., al U.C.L. s-a 
subliniat dă rezultatele obținute . in 
primele luni ale acestui an — deși 
nu se situează la nivelul prevederi
lor planului — îndreptățesc încre
derea că sarcinile trasate în dome
niul stabilizării economice vor 'fi în
deplinite cu succes. „înfăptuirea po
liticii de . stabilizare' economică cere 
anumite sacrificii materiale; . din 
partea fiecăruia, chiar și diminuarea 
consumului individual și a ratei de 
creștere. a nivelului de trai" — se 
menționează în raport — arătîn'du-se 
că' numai sporirea producției și a 
venitului pot sta la baza' creșterii 
consumului. Este un imperativ care 
nu trebuie pus sub nici o formă sub 
semnul întrebării. Relevîndu-se că 
situația economică și politică pe plan 
internațional are influență asuțira 
proceselor economice interne, 'docu
mentul subliniază că „strategia' fun
damentală' de- apărare împotriva1 in
fluențelor externe nefavorabile < tre
buie să o reprezinte creșterea com
petitivității economiei în domeniul 
exportului.' schimbarea structurii ei. 
o mai bună folosire a potențialului 
material și uman, creșterea produc
tivității muncii și a calității econo
mice". Pronunțindu-șe pentru coor
donarea Consumului cu producția și 
cu venitul realizat, raportul eviden
țiază că „volumul redus de resurse 
destinate investițiilor trebuie orien
tat spre priorități, respectiv spre 
producția pentru export, spre asigu
rarea materiilor prime si materiale
lor și spre acele activități care con- 
tribute' la modificarea mai rapidă a 
structurii economice. în concordanță 
cu politica de stabilizare".

în încheierea plenarei a fost mar
cată cea de-a 25-a aniversare a adop
tării Programului U.C.I. Mitia Ribi- 
cici. președintele Prezidiului C.C. al 
U.C.I., a luat cuvîntul, prezențînd 
importanța acestui eveniment pentru 

: dezvoltarea mișcării comuniste iu
goslave.

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — Hotă- 
rirea privind planul economiei na
ționale pe 1983—1985, adoptată în ca
drul recentei ședințe a Seimului 
R. P. Polone, menționează că obiec
tivele de bază ale politicii so.cial-eco- 
nomice a țării pentru această pe
rioadă sînt : asigurarea aprovizionă
rii populației cu alimente, paralel cu 
reducerea dependenței de importul 
de produse alimentare, în primul 
rînd de cereale ; satisfacerea nevoi
lor de locuințe ; îmbunătățirea apro
vizionării populației cu produse de 
larg consum ; apărarea categoriilor 
populației care ,au cea mai' grea si
tuație materială împotriva consecin
țelor crizei — transmite agenția 
P.A.P. Se menționează că aceste 
obiective trebuie realizate paralel 
cu restabilirea echilibrului economic 
general al economiei naționale, în
deplinirea. sarcinilor —. se .arată in 
acest sens , — trebuie corelată cp 
acțiuni pentru adaptarea cererii ' la 
posibilitățile reale .de aprovizionare 
a pieței Cu mărfuri și sdrvicii,1 prin • 
economii de circa ' 145 miliarde de 
zloți în cheltuielile bugetare, prin 
aplicarea consecventă a instrumen
telor politicii financiare și de credite 
pentru stimularea tuturor formelor 
de economii. și de raționalizare a- 
cheltuielilor, prin creșterea anuală a 
prețurilor cu 11 —13.lă sută, prin per
fecționarea sistemului de impozite și 
taxe.' în ce privește îmbunătățirea 
eficienței, economice,. se evidențiază 
că principala sarcină o constituie re
ducerea nivelului consumului anual 
de materiale pe unitatea de produs, 
în industrie, cu 1,9—2,2 la sută, și a 
consumului de energie pe unitatea 
de produs în producția industrială, 
în medie cu 2,5—3 la sută, creșterea 
productivității muncii în sfera, pro
ducției materiale cu 4,1 la sută anual, 
inclusiv în industrie cu 6,4 la sută.

Pină' în 1985, în cadrul programului 
alimentar; pe termen lung, nivelul 
producției mijloacelor de producție 
destinate agriculturii: și, complexului 
alimentar urmează să crească cu

Încheierea reuniunii Uniunii Interparlamentare
HELSINKI 30 (Agerpres). — în ca

pitala Finlandei ■ s-au încheiat lucră-, 
rile reuniunii de primăvară a Uniunii 
Interparlamentare,, la care au parti-- 
cip.at delegații' ale grupurilor parla
mentare naționale ale țărilor mem
bre, între care și România, reprezen-. 
tanți ai O.N.U. și ai altor organiza-; 
ții internaționale. Comisiile de sne- 
cialitate au elaborat o serie de pro
iecte de rezoluție’în probleme ac
tuale ale vieții internaționale. Aceste’ 
rezoluții se referă la întărirea rolului 

circa 20 la sută, comparativ cu 1982. 
Sistemul de prețuri' și taxe finan
ciare trebuie 'să garanteze rentabili- 

:tatea producției, agricole și a com
plexului alimentar.

Principalele, direcții, de acțiune 
în industrie urmează să fie : reor
ganizarea structurii producției prin 
prișma nevoilor pieței, agriculturii și 
exporturilor ; creșterea pregnantă a 
calității produselor ; economii de 
mijloace valutare prin dezvoltarea 
producției care să înlocuiască im
portul.

în domeniul comerțului exterior se 
are în vedere creșterea participării 
Poloniei la diviziunea internațională 
a muncii, in primul rînd prin dezvol
tarea comerțului și colaborării cu 
țările socialiste, redueîndu-se in acest 
fel- gradul de dependență față de 
achizițiile de materii crime, materiale 
și tehnologii din stal ele capitaliste. 
Se are in vedere o creștere de pină 
la 23,4 ,1a sută a ponderii exportu
rilor în crearea venitului național. Se 
preconizează ca, în .1985, exporturile 
în țările socialiste șă reprezinte apro
ximativ 50 la sută, iar importurile — 
circa 58 la sută din totalul schim
burilor. Se menționează, în același 
timp, că trebuie să se tindă spre 
creșterea schimburilor comerciale cu 
țările în curs de dezvoltare.

Se apreciază că intre factorii care, 
în 1983—1985, vor afecta dezvoltarea 
economiei naționale cel mai impor
tant este grevarea venitului national 
de plățile pentru creditele obținute in 
anii' trecuți, a căror achitare este 
deosebit de dificilă ir, condițiile fe
nomenelor acute de criză persistente 
în economia capitalistă.

în încheiere, se subliniază că mij
loacele poliției! economice a statului 
trebuie să asigure. între altele, o 
strînsă legătură între veniturile în 
bani ale unităților economice și popu
lației, pe de o parte, creșterea pro
ducției, productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor — pe de altă 
parte.

O.N.U. în viața internațională, situația 
din Ori.entul Mijlociu, criza din Ame
rica Centrală, fenomenele de criză 
și instabilitate din economia mon
dială,. problematica tinerei generații 
și condamnă orice manifestări de co
lonialism, neocolonialism, apartheid 
și discriminare răsială.

Reuniunea a adoptat o serie de 
hotăriri în legătură cu- reorganizarea 
activităților Uniunii Interparlamen
tare.
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