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ieri a avut loc în Capitală

MAREA ADUNARE POPULARĂ 
CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general cl Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului au participat, luni după- 
amiază, la adunarea populară organizată do Comitetul muni
cipal București al P.C.R., cu prilejul sărbătorii zilei de 1 Mai, 
Ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc.

Celebrarea acestei zile, intrată în 
tradiția sărbătorilor scumpe ale po
porului- nostru, dobîndește. astăzi, o 
semnificație deosebită, ea desfășu- 
rindu-se sub semnul a două memo
rabile evenimente : împlinirea a 45

de ani de la marile demonstrații 
antifasciste și antirăzboinice de la 
1-Mai 1939. strălucită zi de luptă a 
clasei muncitoare impolriva fascis
mului și războiului, pentru demo
crație, unitate și independență na

țională. precum și a patru decenii 
de la. crearea Frontului Unic Munci-, 
toresc. act politic de excepțională în
semnătate. care a determinat întări
rea rolului clasei muncitoare in lup
ta pentru eliberare socială și națio
nală — .momente istorice premergă
toare marii, victorii de lă 23 August 
1944, inițiate, organizate, și conduse 
de Partidul Comunist Român.'

Sărbătorind ziua de 1 Mai, toți 
cetățenii patriei aduc un fierbinte 
omagiu gloriosului nostru partid co
munist. continuatorul celor mai 
înalte tradiții de luptă ale poporu
lui nostru, care s-a angajat, incâ 
de la inceputurile sale, să servească

neobosit, interesele fundamentale ale 
clasei muncitoare, ale tuturor oame
nilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate. ale întregii națiuni.

în același timp, toți cei ce trăiesc 
și muncesc pe pămîntul patriei — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — aduc., în această zi 
aniversară, prinosul' lor de caldă 
dragoste, stimă și- recunoștință to
varășului Nicblqe Ceaușescu, care, 
din 1933. , a participat- epoic la toate 
marile evenimente din întreaga ac
tivitate a partidului, a clasei munci
toare. din viața .ponorului român, la

(Continuare în pag. a IV-a)

EȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
a primit pe ambasadorul Portugaliei,
cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

Tovarășul- Nicolae Ceaușescu. 
președintele Republicii Socialiste 
România, a primit, luni. 30 aprilie.

pe Luis Quartln, care șira prezen
tat scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Portu
gheze la București. (Continuare in 
pagina a V-a).

DE ZIUA MUNCII,
OMAGIU CELOR CE MUNCESC

nalta, iradiind lumină, ziua 
întâiului de Mai este ziua 
în care, an de an, omagiem 

munca, îi omagiem pe cei ce 
muncesc. Sărbătoarea muncii poar
tă anul acesta însemne deosebi
te, care conferă un plus de im
portanță și de vibrație, însemnele 
istoriei. 1 Mai 1984 este ziua cînd 
se împlinesc 45 de ani de la ma
rile demonstrații antifasciste și an
tirăzboinice de la București, de
monstrații care au evidențiat ca
pacitatea și forța de mobilizare a 
partidului nostru comunist. A rămas 
înscrisă în istorie contribuția re
marcabilă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu în organizarea și des
fășurarea luptelor muncitorești îm
potriva fascismului și a războiului, 
în sporirea combativității clasei 
muncitoarp, a hotârîrii oamenilor 
muncii, a forțelor democratice de 
a lupta i pentru cauza libertății și 
democrației, a independenței și in
tegrității României. Se împlinesc, în 
această zi, 40 de ani de la reali
zarea Frontului Unic Muncitoresc în
tre Partidul Comunist și Partidul So
cial-Democrat, nucleul incandes
cent în jurul căruia aveau să se 
coalizeze toate forțele patriotice și 
democratice hotărîte să lupte pen
tru cauza libertății României, împo
triva fascismului.

Sărbătorim ziua de Armindeni 

(Continuare in pag. a IV-a)

2 MAI-ZIUA TINERETULUI

Fierbinte angajament revoluționar al tinerei generații 
de a participa activ la înfăptuirea Programului partidului 
de ridicare a patriei pe noi culmi de civilizație și progres 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
Mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Acum, la sărbătoarea Zilei Muncii și a Zilei tine
retului din Republica Socialistă România, milioanele 
de tineri și copii de pe intreg cuprinsul țării. într-o 
deplină unitate de gîndire, voință și acțiune, iși expri
mă și cu acest prilej totala adeziune la politica internă 
și externă, profund științifică și consecvent revoluțio
nară a partidului și statului nostru, nețărmurita dra
goste și recunoștința deplină pentru activitatea dum
neavoastră neobosită, pusă în slujba făuririi neabătute 
a societății socialiste și comuniste în scumpa noastră 
patrie, ridicării necontenite a prestigiului său în rîn- 
dvl națiunilor lumii, rezolvării marilor probleme ale 
contemporaneității, triumfului păcii, dezarmării, în
țelegerii și colaborării intre toate popoarele.

Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști din România și Organizația 
Pionierilor, toți tinerii și copiii patriei — munci
tori, țărani, intelectuali, elevi, studenți si mi
litari — din întreprinderi, de pe ogoare, șantiere, din 
instituții și scoli, din unități militare vă raportează, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
acționează cu dăruire revoluționară, punindu-și întrea
ga putere de muncă in slujba înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului al Xll-lea și Conferinței Naționale ale 
Partidului Comunist Român, a orientărilor și indica
țiilor dumneavoastră cu privire la creșterea contri- 
lau'iei tineretului în întreaga operă de edificare a so- 
ci-lismului și comunismului în tara noastră.

Sărbătorirea Zilei tineretului din Republica Socia
listă România ne oferă nouă, tuturor copiilor, tinerilor 
și studenților țării — români, maghiari, germani și de- 
alte naționalități — un nou prilej de a vă adresa 
cele mai fierbinți mulțumiri pentru minunatele con
diții de muncă, viață și învățătură create, pentru 
posibilitățile oferite de afirmare plenară în toate do
meniile de activitate, pentru grija permanentă pe care 
o arătați formării și educării comuniste, revoluționare 
a tinerei generații a patriei.

Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că Uniunea Tineretului Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților Comuniști din România, Orga
nizația Pionierilor, situind permanent in centrul pre
ocupărilor lor educația comunistă, revoluționară, prin 
muncă și pentru muncă a tinerilor și copiilor, pe baza 
Programului de participare a tinerei generații la re
alizarea, in anul 1934, prin muncă patriotică, a unor 
obiective de dezvoltare economi:o-socială a țării, și-au 
adus o contr’buție importantă în realizarea unor ample 
lucrări de producție, cercetare și proiectare, au acțio
nat pentru însușirea și aplicarea în practică a celor 
mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, pentru continua 
perfecționare a pregătirii profesionale a tinerilor, pen
tru efectuarea unor lucrări din agricultură și inves
tiții, pentru recuperarea materialelor refolosibile. în
deplinind astfel. în cinstea zilei de 2 Mai — Ziua 
tineretului din Republica Socialistă România — 59 la 
sută dm planul de muncă patriotică pe acest an.

Marile evenimente istorice și politice din acest an 
al.' poporului și partidului nostru. împlinirea a 45 de 
ani de la marea demonstrație patriotică antifascistă 
și antirăzboinică de la 1 Mai 1939, 40 de ani de la
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constituirea Frontului Unic Muncitoresc, sărbătorirea 
a 40 de ani de la victoria revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și antiimperialistă din 
August 1944, eveniment ce a marcat începutul unor 
puternice prefaceri revoluționare in devenirea istorică 
a României contemporane, precum și Congresul al 
XIII-lea al partidului, constituie și pentru tînăra gene
rație a patriei un deosebit prilej de intensificare a 
muncii de educație patriotică, revoluționară a tinere
tului, de angajare fermă la înfăptuirea obiectivelor 
politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru, al cărei arhitect genial sinteți dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, re
marcabilă personalitate a lumii contemporane. Sîntem 
hotărîți ca, urmind luminosul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață comunistă, să acționăm neîncetat 
pe marile șantiere ale țării, acolo unde interesele 
partidului și poporului o cer, situîndu-ne astfel la 
inăl imea mandatului de onoare și încredere conferit j 
tineretului, de puternică forță socială, viitorul însuși 
al națiunii noastre socialiste.

Ne angajăm solemn în fața dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe secretar general, că, raportindu-ne la 
marile comandamente ale zilei, vom acționa mai hotărit 
pentru formarea și educarea comunistă, revoluționară 
a tineretului, pentru aplicarea consecventă in viață 
și in atitudinea fiecărui tinăr a principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniștilor, ale eticii și echi
tății socialiste, pentru cultivarea dragostei față de 
patrie, față de trecutul glorios de luptă al poporului 
român, față de marile succese obținute in grandioasa 
operă a construcției socialiste și comuniste, în mod 
deosebit după Congresul al IX-lea al partidului, care 
a deschis o nouă epocă în istoria patriei, epocă ce, 
pe drept cuvint, vă poartă numele.

Exprimindu-ne, încă o dată, adeziunea deplină la 
politica internă și externă a partidului și statului 
nostru, ne angajăm, mult iubite și stimate tovarășe 
secretar general, să nu precupețim nici un efort pentru 
ca idealurile sacre de libertate, pace și (progres să 
triumfe in • întreaga lume, pentru întărirea frontului 
comun al tinerei generații iubitoare de pace în lupta 
dusă împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, 
a colonialismului și neocolonialismului. pentru liber
tatea și independenta popoarelor, pentru pace, dezar
mare și. in primul rînd. dezarmare nucleară, pentru o 
nouă ordine economică și politică internațională, pen
tru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

în aceste momente sărbătorești, de Ziua Muncii șl 
a tinereții fericite, vă asigurăm, mult iubite și climate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu că, urmind neabătut insu- 
flețitorul dumneavoastră exemplu, vom munci și în
văța fără preget, cu tot elanul nostru tineresc, pentru 
a transpune în viată chemările și îndemnurile dum
neavoastră. contribuind astfel la înfăptuirea Progra
mului Partidului Comunist Român de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, la ridicarea scumpei noastre 
patrii pe noi culmi de civilizație și progres.

AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST j
___________________________________ y
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în fruntea bătăliei pentru nou, 
pentru înflorirea țării

OAMENI Șl FAPTE DINTR-O UZINĂ CU NUME DE SIMBOL: „23 AUGUST"
Doi ani și două cifre :
1938 — anul de vîrf al dezvoltării României antebelice — 
1 milion muncitori.
1984 — anul 40 al libertății patriei — 7,6 milioane muncitori.

Cifrele reprezintă efectivele clasei muncitoare. între ele, o 
epocă : scurtă — din punct de vedere istoric ; eroică — prin dă
ruire și abnegație revoluționară ; demnă — prin vigoarea și am
ploarea efortului propriu, prin înfăptuirea industrializării socialiste, 
prin puternica dezvoltare a economiei naționale ; bogată in mari 
izbinzi și împliniri creatoare sub stindardul partidului.

„Partidul nostru — spunea tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU — 
a pornit de la dezvoltarea unei clase muncitoare din clasă asu
prită, lipsită de mijloace de producție, in clasă conducătoare a so
cietății, stăpină pe mijloacele de producție, producătoare și bene
ficiară, împreună cu întregul popor, a tot ce se realizează in Româ
nia, a intregii bogății naționale".

Astăzi, in 1984, producția industrială a României este de 53 de 
ori mai mare decit in 1938. O cifră impresionantă, care sinteti
zează în cel mai mare grad capacitatea creatoare a clasei noastre 
muncitoare, pusă în valoare in anii construcției socialiste. îndeo
sebi în epoca deschisă de Congresul al IX-lea al partidului. Chipul

înfloritor de astăzi al tării, forța ei economică în necontenită creș
tere, repartizarea judicioasă a forțelor de producție pe întreg te
ritoriul patriei, crearea de noi ramuri, edificarea uriașelor plat
forme industriale, a mii și mii de unități productive, toate acestea 
vorbesc elocvent despre capacitatea și hărnicia, despre spiritul crea
tor și eforturile eroice ale clasei noastre muncitoare.

Astăzi, de Ziua Muncii, dintre sutele și miile de colective mun
citorești care raportează un rodnic bilanț de realizări ca urmare 
a eforturilor depuse in bătălia pentru nou, pentru o nouă calitate 
a muncii, vă prezentăm puternica citadelă bucureștcană a in
dustriei constructoare de mașini — întreprinderea „23 August’*.

! Uzina impor- 
uităm : intr-o

că nu toți elevii sînt atît deAșa că m-am Înscris și la școala de 
maiștri, am terminat-o, iar am fă
cut încercări, iar n-am reușit. Iar 
m-am dus la maistru : „Caută inși 
mai deștepți decit tine, vorbește cu 
ei, du-te prin laboratoarele noastre, 
pe la cei de la Institutul de motoare 
termice**. M-am dus, am văzut, am 
discutat... între timp, deși cu supa
pele nu avansasem deloc, m-au 
avansat... șef. întîi maistru, pe urmă 
șef de atelier, apoi șef de secție...**, 
în inflexiunile vocii lui Nicolae 
Voicu deslușesc o umbră de ciudă : 
„E greu. Toată ziua alergi, toată 
ziua te zbați, faci aia, faci ailaltă, 
du-te la raport, organizează acolo, 
vezi că lipsește nu știu ce material, 
procură-1, trimite-1 la școală pe X, 
vezi că pe Y îl supără nevasta, șe
dințele... Nu învățasem ca să ajung 
șef. Supapele căzuseră pe planul 
doi. Dar acum patru luni iar rrj-am 
apucat de ele și — în sfirșit ! — 
zilele trecute mi-am văzut invenția 
cu ochii. Eficiență? 150 000 de dolari 
pe an, descongestionez 3 sudori, 4 
strungari, un rectificator, ca să nu

Sigur 
străluciți ca Anuș, dar nici prea de
parte de ea nu sînt. O confirmă un 
Vlad Porfir care deja lucrează pe o 
mașină specială de danturat, un Ion 
Nadolu pe o mașină de frezat de 
mare performanță, ambii abia absol
venți ai grupului școlar al uzinei, 
însă buni profesioniști. Iar ca aceș
tia sînt sute, în fiecare an. Consi
liul oamenilor muncii a luat măsu
ra ca, pentru a promova un munci
tor de la categoria a IV-a în sus, 
acesta trebuie să prezinte comisiei 
de examinare și o anumită raționa
lizare, a cărei eficiență economică 
să fie confirmată de șeful atelieru
lui. Măsura se află în fază incipi
entă, dar de pe acum își arată roa
dele. Dealtfel, nu-i singura activitate 
inițiată pentru a stimula creativita
tea muncitorilor din întreprindere. 
Sînt și altele : „Transfer informa
țional", expoziția „Mie, mii lei — 
uzinei, milioane", apoi mesele rotun
de pe diferite teme, schimburile de 
experiență. în fiecare lună, din fie
care grupă sindicală, în cadrul ac
țiunii „Eficiență azi, bunăstare mîi- 
ne“, se _ adună idei noi de la 
muncitori. Cele aprobate sînt ime
diat puse în lucru. Numai din aces
tea, în 1983, întreprinderea a reali
zat o eficiență de peste 50 milioa
ne de lei.

Sigur, este important că la „23 Au
gust" toată populația uzinei învață, 
că s-a generalizat climatul necesar 
creației tehnice de vîrf, emulației. 
Foarte important este însă altceva : 
partidul nostru a creat condiții pen
tru ca întreaga noastră clasă mun
citoare, întreaga populație a țării să 
poată învăța. România — spun sta
tisticile — se situează printre țările 
cu cel mai înalt grad de ocupare a 
populației, iar ponderea muncitori
lor calificați în totalul muncitorilor 
est<T, ?.e p.este 85 la sută. „Moșteni
rea lasată de vechiul regim — pen
tru același indicator — a fost de sub 

la sută. Nu-i semnificativ 1

pectivă — era ceva 
tantă de ieri — să nu 
anumită perioadă a fost supranumită 
chiar „mecanicul-șef" al țării — este 
astăzi un adevărat colos industrial. 
Și a devenit ceea ce este datorită 
politicii științifice a partidului și 
statului nostru, datorită importante
lor investiții de care a beneficiat 
permanent. Ca dealtfel intreaga 
noastră industrie, aflată, mai ales in 
acrii de după Congresul al IX-lea al 
partidului, sub semnul acelorași be
nefice auspicii. Numai așa a fost po
sibil ca intreaga producție industria
lă a anului 1965 să o realizăm astăzi 
in mai puțin de 60 de zile, iar in 
perioada 1950—1980 să poată fi create 
pe întreg teritoriul patriei 5,2 mili
oane noi locuri de muncă.

Contribuind activ la industrializa
rea socialistă, uzina a crescut ea în
săși în ritmuri altădată de necon
ceput. în 1965 — deci în anul Con
gresului al IX-lea al partidului — nu
mărul total al muncitorilor din in
treaga întreprindere era cit este acum 
doar... efectivul unei singure fabrici 
din ansamblul vast al întreprinderii 
de azi, mai exact, fabrica de piese 
turnate și forjate, a cărei producție 
anuală trece dincolo de 70 000 tone 
piese turnate din oțel, fontă, nefe
roase. Pentru a avea însă imaginea 
completă a acestui gigant industrial 
se cere adăugat că, tot la „23 Au
gust", există acum încă alte trei 
mari fabrici : de utilaje tehnologice 
complexe (compusă din 4 sectoare), 
de motoare, de locomotive. Producția 
lor ? Utilaje pentru industria meta
lurgică și refractară, compresoare 
necesare pentru transpunerea in 
practică a programului nuclearo- 
energetic, compresoare cu cilindri 
opuși și gazo-motocompresoare, mo
toare diesel cu puteri intre 350 și 
1 400 CP, o gamă de 72 tipuri de 
locomotive diesel hidraulice și diesel 
electrice cu puteri între 180 și 2 400 
CP pentru toate tipurile de ecarta- 
mente existente în lume și pentru 
țoațe condițiile cli.mațigxș,,,,..v

Impresionant, mal ales în perspec- 
a unui muh*l tiva^ viitorului. Intx^^n^cugt  ̂
-b-b “JEWS*' actuala producție de-. ’'rnt>toare’"-va- țynwwrn*'

lie ^W^a^i- ’partidului. O confirmă toVăTășul Du-

u întimplător mă aflam în 
fabrica de locomotive a în
treprinderii „23 August". Și 
nu intimplător căutasem să-1 
prind în pauza de prinz pe

șeful de echipă Gheorghe Buruc, 
Erou al Muncii Socialiste. Speram 
ca el, unul dintre veteranii uzinei, 
să-1 cunoască. Pe cine ? Pe munci
torul despre care în „Scînteia" din 
21 ianuarie 1946 apăruse renortajul 
cu titlul : „La Malaxa, muncitorul 
Florian Vasile a inventat un aparat 
de tăiat fierul".

Sentimentul libertății recent cuce
rite in iureșul luptei trezise încre
derea intr-o viață nouă, descătușase 
energii pînă atunci latente. La în
demnul comuniștilor, mintea fusese 
chemată în ajutorul brațelor, spiritul 
creator al muncitorilor se despovăra 
de opreliști. Ca și în atîtea alte 
locuri din țară — vechi vetre mun
citorești, revoluționare — la Malaxa, 
în plină iarnă, apăruse ghiocelul pri
mei invenții. Vestea întîia primăvară 
a tehnicii moderne, a tehnologiilor 
avansate de mai tîrziu.

— îmi pare rău, nu l-am cunoscut 
pe Florian Vasile, îmi spune Gheor
ghe Buruc. (Regretul este și al nos
tru : în ciuda insistențelor, n-am 
reușit -să găsim pe cineva care să-1 
fi cunoscut.) Rețineți că la „23 Au
gust" avem acum zeci de inventa
tori, sute de inovatori, mii de rațio- 
nalizatori. în anii construcției socia
liste, dar mai ales de cînd în frun
tea partidului și a țării se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, aici, la noi, 
ca dealtfel în toate uzinele țării, au 
fost asigurate condițiile necesare 
pentru ca fiecare să-și manifeste din 
plin forțele creatoare, să-și valorifice 
capacitățile.

Gheorghe Buruc este el Însuși 
— împreună cu echipa — autorul 
multor raționalizări, a căror eficiență 
economică se ridică la peste 1 mili
on de lei. Spune : „Invenția lui Flo
rian Vasile — despre care aflu abia 
după 40 de ani — mi se pare șim-’ 

■ .bolică. De ce ? Din mai multe moți— 
■iîLve- Odată pentru că ea dovedește 
h ? oapacitatea de creație a ---- .

mUin lirnr, ri„r>8 93’ An<rniV- ci o rele PrOUUSe aiCl ITCDUie Șa aSl 
i-, gure atit necesarul economiei na

ționale, cit și exportul ; la fel loco
motivele diesel hidraulice și diesel 
electrice pină la 2 400 CP și aparata-

puțin timp după 23 August 'și a 
treia oară pentru că, iată, a fost"' 
suficient ca omul să se simtă în sfîr- . 
șit liber, să știe care este rostul

C^loSa..POata da ^riu So~ jele de frină pentru vagoane și lo
comotive ; se va dezvolta sectorul de 
utilaje tehnologice de înaltă tehnici
tate, cel al fabricării motoarelor pen
tru echiparea navelor.

Numai așa se explică efortul pen
tru înnoire despre care aminteam la 
început. Miile, sutele de mii de re
pere fabricate aici, gradul lor înalt 
de tehnicitate și complexitate sînt tot 
atitea dovezi despre climatul înnoitor 
și spiritul de creație care domnesc 
la „23 August". Dovadă ? Numai în 
1983, pe numai două căi (comisia in
ginerilor și tehnicienilor și grupele 
sindicale) au fost lansate 550 idei, a 
căror eficiență depășește 250 mili
oane de lei.

Performanțele detașamentului mun
citoresc de la „23 August" constituie 
doar o părticică a uriașului progres 
tehnic ce caracterizează industria na
țională în epoca de mare avînt crea
tor inaugurată de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului. Dovada ? Circa 
90 la sută din fondurile fixe exis
tente astăzi în economie au fost puse 
în funcțiune în ultimii 20 de ani ; in 
aceeași perioadă au început să pro
ducă peste 7 000 capacități principale 
de producție ; toate județele țării dis
pun de o bază industrială puterni
că, capabilă să asigure valorificarea 
resurselor materiale și umane ; in
dustria noastră furnizează în prezent 
75 la sută din necesarul de mașini și 
utilaje al economiei naționale. De 
subliniat că, numai între 1976—1980, 
cercetarea românească a asigurat 90 
la sută din materialele noi puse în 
fabricație și peste 90 la sută din teh
nologiile noi, că a contribuit la re
alizarea a peste zece mii de mașini 
și instalații noi și că, în aceșt cinci
nal, peste 95 la sută din valoarea pro
duselor noi și modernizate se vor 
realiza tot pe baza concepției pro
prii — și iată tot atîtea dovezi pal
pabile despre inițiativa creatoare, in
teligența tehnică, spiritul organiza
toric și gospodăresc ale unei întregi 
clase. ;

Am numit clasa muncitoare din 
România de azi.

bod minții sale...**.

Z* n 1984, la „23 August", noul 
E se află în plină ofensivă. De 
g exemplu, la serviciul tehnic 
g ți se vorbește despre măsu

rile luate pentru realizarea 
a peste o sută de linii tehnologice 
mecanizate și despre extinderea ro
botizării industriale ; la sectoarele 
calde ți se explică pe viu avantajele 
turnării sub joasă presiune a piese
lor din aliaje de aluminiu și ale ex
tinderii încălzirii prin inducție, iar la 
sectoarele reci, acelea ale sudurii sub 
fascicul de electroni și a altor teh- 
nologii neconvenționale ; , în alte 
locuri din uzină se urmărește asiduu 
utilizarea centrelor de prelucrare și 
a mașinilor-unelte cu comenzi nu
merice...

Este remarcabil faptul că numai în 
anul trecut au fost asimilate mai 
multe produse decit în întregul cin
cinal anterior, iar pînă la finele anu
lui 1985, așa cum a cerut secretarul 
general al partidului, întreaga fa
milie de motoare, compresoare și 
locomotive va fi înnoită. Firesc, pro
dusele întreprinderii sînt exportate 
acum în 40 de țări, și-au ciștigat o 
faimă binemeritată. Printre realiză
rile acestui an sînt de amintit mo
toarele și grupurile de motoare de 
350—700 CP modernizate, cu consum 
redus de combustibil și cu anduranța 
sporită de la 6 000 de ore la 12 000— 
18 000 ore, mașina automată destinată 
montării și întreținerii șinelor de cale 
ferată, locomotiva modernizată de 
800 CP echipată cu motor nou, îm
bunătățit, noi grupuri electrogene și 
de foraj și multe altele. Toate — 
noutăți de ultimă oră!

Ca să ajungă la asemenea perfor
manțe. uzina s-a dezvoltat enorm. 
Creșterea ei este cu atît mai sem
nificativă cu cit nu s-a plecat de la 
zero, așa cum s-a întîmplat mai peste 
tot în industria românească. La 11 
iunie 1948 lucrau aici 6 600 de oameni, 
care dispuneau de o forță motrice de 
11138 CP. Ceea ce — pentru etapa res-

u prilejul primei adunări a 
reprezentanților oamenilor 
muncii de la „23 August", 
din 15 februarie 1971, tovară
șul Nicolae Ceaușescu spu

nea : „Cunosc de mult uzina dv„ 
încă din ilegalitate, cînd am avut 
aici organizație de' partid și tineret. 
Cunosc activitatea uzinei și din pe
rioada de după eliberare, am fost în 
ultimii ani de citeva ori în unitatea 
dv. Știu bine capacitatea și posibili
tățile muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor, ale întregului colectiv. 
Sinteți un colectiv puternic și des
toinic, aveți oameni minunați, cum 
am arătat și în alte împrejurări, aș 
putea spune că odată cu uzina s-a 
dezvoltat și colectivul de muncă, au 
crescut pregătirea tehnică și con
știința oamenilor muncii din această 
întreprindere".

Au trecut de-atunci 13 ani. Au fost 
ani de eforturi susținute, de creație 
și înnoiri 
colectivul 
ța ca să 
aprecierii

permanente, ani în care 
s-a străduit cu toată for- 
se mențină la înălțimea 
secretarului general al

uzinei se 
îndemn 
Nicolae 

adunării 
„Am

me ale autoconducerii și autogestlu- 
nii muncitorești, verificate la noi, au 
fost extinse în toată economia țării. 
Ceea ce reprezintă pentru noi un mo
tiv de mîndrie muncitorească, revo
luționară.

Pe un panou din curtea 
poate citi însuflețitorul 
adresat de tovarășul 
Ceaușescu de la tribuna
generale a oamenilor muncii : 
convingerea că se va face totul pen
tru ca «23 August” să devină o în
treprindere de înaltă tehnicitate, ca 
produsele ei să fie competitive cu 
cele mai bune pe plan mondial !**

— Veți reuși ?
— Sînt convins. în cei 40 de ani 

trecuți de la istoricul 23 August, că
ruia îi purtăm numele, ne-am con
fruntat cu multe probleme deosebit 
de grele, ce păreau insolubile, și am 
reușit. Avem toate condițiile să reu
șim și in această privință. De noi 
depinde, de competența, de hărnicia, 
de spiritul înnoitor al oamenilor 
noștri.

NICOLAE CEAUȘESCU

„Acționînd în sectorul cel mai avansat al economiei, 
fiind proprietara mijloacelor de muncă celor mai avansate 
-bazate pe tehnica modernă, pe cuceririle revoluției tehnico- 
științifice - și, în același timp, principala producătoare de 
bunuri materiale, clasa noastră muncitoare reprezintă astăzi 
cea mai importantă forță a progresului material și social

mitru Badea, secretarul comitetului 
de partid pe întreprindere :

— Aplicăm neabătut în viață obiec
tivele din „hotârîrea-program** elabo
rată chiar aici, în uzină, sub directa 
îndrumare a secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, dezbătută și aprobată la 
adunarea generală de întregul colec
tiv, în urmă cu doi ani. Practic, pe 
baza acestei „hotărîri-program**,. pu
tem spune că am așezat producția în
tregii uzine pe temelii tehnologice și 
organizatorice noi, moderne. în acest 
sens, în fiecare secție, in fiecare ate
lier s-au realizat lucruri deosebite pe 
linia prefacerilor înnoitoare, demon- 
strind spiritul muncitoresc, revolu
ționar al colectivului. Datorăm în 
măsură decisivă secretarului general 
al partidului această regîndire înnoi
toare a întregii noastre activități. în 
1981, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
găsit timp ca să ne viziteze de două 
ori și să participe, o după-amiază în
treagă, la adunarea generală a oa
menilor muncii. în februarie 198.3 a 
procedat la fel. De-a lungul anilor, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
în uzina noastră 12 vizite de lucru, 
ultima chiar zilele trecute, în ajun 
de 1 Mai. Am primit, cu aceste pri
lejuri, indicații prețioase, dar și cri
tici aspre, cînd a fost cazul ; am 
primit acel tonifiant îndemn patrio
tic să îndrăznim mai mult, să lucrăm 
mai bine, să atingem performanțe 
mondiale în tot ce producem. Așa, de 
pildă, am reușit ca, față de 1980, să 
creștem productivitatea la producția 
netă cu 18,7 la sută. Datorită orien
tărilor secretarului general al parti
dului am învățat și învățăm în con
tinuare cum să conducem, cum să 
acționăm în tripla noastră calitate de 
proprietari, producători și beneficiari 
— pentru a deschide cîmp liber ini
țiativelor, ideilor, accelerării progre
sului tehnic. Mă refer la școala de
mocrației muncitorești, revoluționare. 
Aici, la noi, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-a instituționali- 
zat pentru prima oară în țară adu
narea oamenilor muncii ca for su
prem de conducere a întreprinderii 
și a fost ales primul consiliu al oa
menilor muncii. Ulterior, aceste for-

â sebția Motoare 2 se învață 
pe rupte. De ce ? Răspunsu
rile sint diferite, în funcție 
de... vechimea în muncă a 
celui întrebat. Așa se face că 

marea majoritate învață, incepind 
cu tînărul absolvent al școlii profe
sionale și terminind cu mai vîrscnicii. 
Explicite sau implicite, răspunsu
rile la întrebarea „de ce învățați ?“ 
se subsumează unei motivații fun
damentale : realizarea marilor obiec
tive ce stau astăzi în fața clasei 
muncitoare, bătălia pentru progresul 
tehnic, competitivitatea impun o 
pregătire superioară, permanentă. 
Ceea ce este foarte important : or
ganizațiile de partid și sindicat au 
creat climatul 
emulației.

„Unii — îmi 
Balcu, secretar 
lui de partid pe întreprindere — în
vață pentru că sînt minați din urmă 
de o idee me care cu pregătirea lor 
la momentul respectiv n-o pot ma
terializa, și-atunci învață... pînă-i 
dau de capăt. Chiar în aceste zile, 
Nicolae Voicu de la Motoare 2 ne-a 
scos din încurcătură cu supapele". 
Care supape ? Cine-i Nicolae Voicu? 
„La început a fost strungar, promo
ția de ucenici a lui ’53. Acum... Dar 
mai bine discutați cu el". Așa am 
făcut și am aflat că...

Da, Nicolae Voicu a fost strungar, 
dar acum e maistru, e șeful secției 
Motoare 2, are în subordine 700 de 
oameni, între care 16 maiștri și 4 in
gineri... „Povestea supapelor ? E 
veche — spune el — e de pe vremea 
cînd am intrat ucenic... II aveam 
ca maistru pe regretatul An
drei Bașa, Erou al Muncii Socia
liste. Lui i-am spus prima dată că 
aș vrea să fac ceva ca să nu mai 
coste așa mult supapele. „Fă propu
neri" — mi-a zis. „Cine te oprește ?“ 
Păi mă oprea... ignoranța mea. 
„Du-te la școală", mi-a zis maistrul 
Bașa. M-am înscris la liceu. Ziua la 
strung, seara la „seral". Am făcut 
citeva încercări cu materiale despre 
care credeam eu că ar fi bune. Nu 
erau. N-a ieșit nimic. Am terminat 
liceul, dar n-aveam suficiente cu
noștințe tehnice. Iar m-am dus la 
maistrul Bașa. „Fă propuneri...". 
Păi... „Atunci mai du-te la școală...".

mai spun că după vechiul procedeu 
pierdeam opt minute pe bucată nu
mai la aplicarea prin sudură, iar 
acum obțin duritatea de care am ne
voie în numai zece secunde... 
loric ? O eficiență anuală de 4 
lioane de lei".

Va- 
mi-

favorabil învățăturii,

spunea ing. Nicolae 
adjunct al comitetu-

— Și au fost ?
— Datorită lor, întreprinderea poa

te să afirme că din 1983 n-a mai 
importat nici o sculă. Nu-i puțin lu
cru. Unii însă, la început, s-au do
vedit neîncrezători in uneltele fău
rite de ei. Cazul unui alezor a făcut 
vilvă. Susținea că unealta n-ar fi 
bună. „Puștii" n-au zis nimic, au lus
truit bine o altă sculă, au gravat pe 
ea „Made in..." (au numit o țară cu 
mare tradiție industrială), au pus-o 
într-o cutie elegantă, făcută tot de 
ei, și s-au reîntors la omul cu prici
na. „Asta e bună ?“ — l-au întrebat 
după ce a incercat-o. „Da, asta da !“ 
Află atunci, stimabile, că noi am 
făcut-o...

Discut cu unul dintre „puștii" in
ginerului Ovidiu Todiriță. Are 32 de 
ani, este membru de partid incă de 
pe băncile facultății, e căsătorit, are 
un copil, nouă cereri de brevete de 
invenții (din care cinci sînt deja bre
vetate), 14 inovații (din care 12 sint 
certificate), este suplu ca un balerin 
și se numește Stejerel Roșu.

— Dacă scrieți despre mine, vă rog 
neapărat să-i numiți și pe colegii 
mei Emil Toma, Marian Bețiu, Emil 
Medvedschi...

— Am notat. La ce lucrați acum ?
— La un aparat de tăiat metalul 

cu... apă. De fapt, așa ceva există, 
dar numai pentru materiale textile. 
Eu voi, tăia cu el fierul...

Coincidență cumva ? în 1946, mun
citorul Florian Vasile de la uzinele 
Malaxa a inventat un aparat de tăiat 
fierul înlocuind carbidul cu benzina. 
După 40. de ani, inginerul Stejerel 
Roșu de la întreprinderea „23 Au
gust" lucrează tot la un aparat de 
tăiat fierul, dar cu... apă. Fiecare 
generație își are posibilitățile ei, in
ventatorii ei. Practic, nu există an 
din cele patru decenii de viață nouă, 
de muncă liberă și creatoare 
să se fi situat în afara acestui 
ces amplu. Și nu numai la „23 
gust", ci în toate uzinele țării.

★
Directorul tehnic' al' ' întreprinderii 

„23 August" a crescut profesional tot 
în uzină. Se numește Petre Ion, are 
44 de ani, pe vremea cînd era strun
gar l-a avut ca „profesor" pe Eroul a. 
Muncii Socialiste Vasile Iscru, a ab
solvit Politehnica bucureșteană cu 
zece, iar acum răspunde de compar
timentul producție. L-am rugat să ne 
spună cite inovații, invenții și rațio
nalizări s-au propus în ultimii cinci 
ani în uzină.

Zîmbește și zice :
— Cred că am putea afla, dar ar 

fi o pierdere de timp inutilă întoc
mirea unei astfel de statistici. Impor
tant mi se pare faptul că am creat o 
bază de masă și condițiile necesare 
pentru ca toți, indiferent de funcția 
pe care o dețin, să poată contribui la 
introducerea noului. Pot să vă spun 
că în trimestrul I 1984 au fost accep
tate la noi 79 de inovații și două in
venții pentru care au lucrat... 178 de 
oameni. Majoritatea sint de interes 
național, ar putea fi generalizate la 
scara intregii economii. Joi, 26 apri
lie 1984, cu prilejul noii vizite de lu
cru in uzină, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat preocuparea 
constantă a colectivului nostru mun
citoresc in direcția înnoirii produc
ției, ridicării calității și competitivi
tății acesteia. Noi, aici, la „23 Au
gust", stăm permanent cu fața spre 
viitor.

O nouă coincidență ? Cuvintele in- 
ginerului-director nu sînt altceva de
cit titlul sub care „Scînteia" din 
1945 a publicat reportajul primului 
1 Mai liber al muncitorilor din Capi
tală. în coloanele acelei zile au pă
șit și muncitorii din actuala „23 Au
gust". Poate că printre cei care au 
defilat atunci s-a aflat și muncito
rul inventator Florian Vasile. A fost 
primul care — in uzina de la porțile 
de Răsărit ale Capitalei, cu fața spre 
viitor — a dat friu liber fanteziei sale 
tehnice și a inventat un aparat menit 
să ușureze munca tovarășilor săi.

Au trecut de atunci aproape patru 
decenii. Generații după generații 
s-au străduit să păstreze sus și să. 
transmită nestinsă flacăra vie a pa
triotismului, a spiritului creator 
muncitoresc, revoluționar. Și nu nu
mai muncitorii de la „23 August", 
ci din toată țara.

Astăzi este 
fel : cu fața 
al României.

care 
pro- 
Au-

xistă la „23 August" șl o 
.„Secție, de proiectări a co
lectivului de ingineri și spe
cialiști în operații tehnice". 
Cum a apărut ? Aflăm de la 

sculerul-șef al întreprinderii, ing. 
Ovidiu Todiriță. „Cu prilejul unei vi
zite in întreprinderea noastră tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a arătat 
nemulțumit de faptul că prea puțini 
specialiști din personalul tehnico- 
ingineresc — in 1970 aceștia erau 
606, acum sînt 1 733 ! — erau preo
cupați de soluționarea problemelor 
tehnologice. Cuvintele secretarului 
general al partidului mi-au rămas 
în memorie. Citez exact : „Să treacă 
la concepție, să creeze mașinile de 
care avem nevoie, împreună cu 
muncitorii de înaltă calificare". Am 
primit indicația ca pe o sarcină 
de partid, și zilele trecute, cu 
prilejul noii sale vizite de lucru 
în uzină, l-am informat pe tovarășul 
secretar general că am îndepli
nit-o. Cum ? Ne-am consultat la co
mitetul de partid, în consiliul oame
nilor muncii și am hotărît : îi punem 
la treabă pe inginerii tineri. îi strin- 
gem_ intr-un singur loc pe cei cu ma
ximă calificare și rezolvăm proble
ma. Sint mulți dornici de afirmare. 
Bine, dar cum facem selecția? Am în
tocmit un test cu trei întrebări: 1. Ce 
gîndeați despre uzină pe cînd erați 
în facultate ? 2. Vă place ceea ce fa
ceți acum, aici ? 3. In care sector al 
întreprinderii ați dori să lucrați ? Am 
invitat 50 de ingineri stagiari la club 
și i-am rugat să ne răspundă. Pe 
baza celor scrise de ei am selecționat 
opt. A fost nucleul.

— Cum i-ați ales ?
— Din cele 50 de chestionare le-am 

pus de-o parte pe cele care la între
barea a doua il subliniaseră pe NU. 
Deci, aveam de-a face cu oameni 
care se frămîntau ca și noi in do
rința de a găsi pentru fiecare locul 
potrivit. Erau mulți, vreo treizeci. 
Le-am notat numele. Apoi am veri
ficat în foile matricole media cu care 
absolviseră facultatea. I-am conside
rat „admiși" doar pe cei care aveau 
peste 9,30. Și-așa au rămas opt (a- 
cum sint mai mulți). Am ales și 150 
de muncitori cu înaltă calificare și 
i-am pus să lucreze împreună în ate
lierele și halele uzinei. Am început 
să selectăm idei din grupele sindi
cale, iar colectivul creat astfel l-am 
pus să le materializeze : Faceți asta, 
asta și asta — dacă sinteți în stare.

„23 .August" și o

Au-e învață mult la „23 
gust". La liceu sînt înscriși 
500, la diverse facultăți 41, 
la școala de maiștri 172. Se 
învață seara, firește, după

lucru. Vi se pare puțin ? Vor fi și 
mai puțini. De ce ? Pentru că acum, 
marea majoritate a celor care sînt 
primiți în fabrică vin gata școliți. 
Ceea ce nu-i împiedică pe ceilalți 
să învețe chiar in uzină. Peste 15 000 
de oameni, grupați în 600 de cercuri, 
pe categorii, 
ridicare a 
maiștri sînt 
mele date m smuiu uimviuuoi , 
aproape 700 de controlori tehnici de 
calitate urmează cursuri săptămî- 
nale și sînt verificați de institutul 
de specialitate ; directorii, inginerii 
șefi și personalul serviciilor de con
cepție se întîlnesc la „Telex infor
mațional", alți peste 200 sînt înscriși 
la cursurile postuniversitare. Mul
tiplicați acest tablou cu numărul în
treprinderilor industriale existente 
astăzi în întreaga țară în acest an 
și veți obține o impresionantă ima
gine a ceea ce înseamnă noua con
diție a muncitorului in România so
cialistă, muncitor căruia i se oferă 
posibilități de a învăța și a se per
fecționa permanent, într-un ritm și 
în condiții de neimaginat altădată. 
Uzinele țării au devenit adevărate 
școli în care se formează nu numai 
profesioniști de înaltă performanță, 
ci și oameni cu adevărat noi, vred
nici constructori ai societății socia
liste multilateral dezvoltate.

La liceul aferent grupului școlar 
al uzinei se pregătesc la zi 1 200 de 
elevi. Cum sint aceștia, ce știu, 
preocupări au? De pildă, ’ 
Drăguț din ’ 
specialitatea turnătorie) 
„Solidificarea " . 
locul II pe țară, în 1983, 
ne de comunicări științifice (!), iar 
în acest an locul I pe zonă la 
concursul pe meserii.

frecventează cursuri de 
calificării ; cei 470 de 

testați lunar despre te- 
în studiu individual ;

clasa XII

aliajelor**

ce 
eleva Anuș 
T (deci cu 

cu tema 
a obținut 

la o sesiu-
1 Mai. îl sărbătorim Ia 
spre viitorul comunist

Mircea BUNEA

întreprinderea „23 August" din București este una dintre citadelele muncitorești care raportează un rodnic bilanț de realizări in bătălia 
Muncii Socialiste Gheorghe Buruc

pentru nou, pentru o 
și inginerul Ovidiu

nouă calitate a muncii. De la stingă la dreapta : inginerul Stejerel Roșu, muncitorul Vasile Voinea, Eroul 
Todiritâ Foto : EUGEN DICHISEANU

•
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MAREA ADUNARE POPULARĂ CONSACRA TĂ ZILEI DE 1 MAI

CUVINTUL TOVARĂȘULUI 
MANEA MĂNESCU

membru al Comitetului Politic Executiv al C. C. al P. C. R.,
vicepreședinte al Consiliului de Stat

Mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu,

Mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu,

Stimate tovarășe și stimați tovarăși.
Poporul român sărbătorește astăzi 

tradițională zi de 1;/Mai — Ziua so
lidarității internaționale a oamenilor

în lupta partidului, parte inte-. 
grantă a istoriei . poporului’ român, 
un moment memorabil, cu opr'ofun- > 
dă semnificație și cu un larg ecou 
intern. și internațional, ba constituit 
impresionanta demonstrație. anțjfas.- 
djștă ;șif'antirăzboinică/de/îâ -l’/Mții 
1939, una dintre pritngle, mari ac
țiuni ' antifasciste de- masă .din "Eu-

muncii; din întreaga Mime,’, a unității - i'țjga, "la a cănii. organizare/ șț: 
lor 'de aspirații';și/idealuri; de luptă , • fășurave tovarășul Nicblie. Ceausescu z-, ■ v« 4- X n, t-nivio I i X oi — r x : T.11 .. ... A z-l , ,

cald omagiu adus Insuflețitoarei ac
tivități pe care o desfășoară cu pa
siune revoluționară pentru binele și 
prosperitatea națiunii noastre ’so
cialiste. (Puternice și îndelungi a- 
plauze ; se scandează „Ceaușescu — 
România, stima noastră și min- 
dria !“).

Stimați tovarăși,
Ziua Muncii, zi de bilanț ’ al în

făptuirilor poporului nostru pe calea 
făuririi societății socialiste multila
teral - dezvoltate, constituie un prilej 
de a releva marile răspunderi ce ne 
revin m Întrecerea socialistă, în 
îndeplinirea sarcinilor clin acest 
an și pe întregul plan cincinal. 
Avem datoria patriotică să per
fecționăm în continuare activitatea 
noastră, să .muncim exemplar pentru 
realizarea programelor de dezvoltare 
economico-socială elaborate sub ’ în
țeleaptă îndrumare a tovarășului 
.Nicolae Ceaușescu, programe meni
te să asigure progresul continuu al 

nRomânieț„ socialiste și bunăstarea 
poporului român.

Oamenii muncii din industrie sînt 
chemați să.acționeze neabătut pentru 
îndeplinirea planului la producția 
fizică și marfă, la toți indicatorii 
economici, pentru lărgirea bazei 
proprii de materii prime și; realiza
rea independenței energetice a. țării, 
accelerarea dezvoltării industriei cx- 
tractive și prelucrătoare, moderniza
rea mai. accentuată a .producției și 
promovarea cu prioritate a ramuri
lor de înaltă tehnicitate, productivi
tate, calitate și eficiență. îndeplini
rea integrală a sarcinilor ce. stau in 
fața agriculturii românești, a noii 
revoluții agrare impune să. se aplice 
cu hotărîre măsurile din Programul 
național de îmbunătățiri funciare și 
irigații, amplu program de transfor
mare a naturii inițiat de șecrețarul 
general al partidului, să se acorde 
întreaga atenție creșterii producției 
agricole în unitățile 'de stat și coo
peratiste, precum și în gospodăriile 
personale. Locuitorii satelor, sînt 
chemați să acționeze cu pricepere și 
hărnicie pentru efectuarea la timp 
și de calitate a tuturor lucrărilor a- 
gricole, pentru realizarea de produc- 
ții-record la toate culturile vegetale, 
precum și în zootehnie.

Mari răspunderi revin și în do
meniul investițiilor, unde trebuie să 
fie luate toate măsurile pentru con
centrarea' mijloacelor materiale și de 
muncă în vederea punerii în func
țiune la termenele prevăzute și la 
toți parametrii tehnico-economici â 
noilor obiective, pentru organizarea 
temeinică .a activității pe toate șan
tierele de construcții. •• -

Pentru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor prevăzute în 
merțului exterior, în 
care - se accentuează participarea tot 
mai activă,- dinamică și eficientă a 
României la schimburile economice 
internaționale, este necesar ca în fie
care întreprindere să se acorde o 
atenție deosebită producției destina
te ' ’ ..........
se 
rii 
în 
ai 
cu . .. ____ ,____
mului și eficienței exportului, pentru 
reducerea riguroasă a importurilor, 
care să asigure o balanță comercială 
excedentară, consolidarea financiâr- 
valutară a economiei. noastre’ na
ționale.

Accentuarea rolului factorilor ca
litativi în dezvoltarea economico-so
cială impune să acordăm, în conti
nuare, întreaga atenție creșterii efi
cienței activității științifice,’ înfăptui
rii amplelor programe de 
și dezvoltare tehnologică ___ .,___
sub conducerea directă a tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, ilustru savant de renume 
mondial. în toate sectoarele de acti
vitate, în toate întreprinderile, intro
ducerea tehnicii avansate să devină o 
componentă fundamentală a pro
ducției.

Să acționăm cu Înaltă răspundere 
revoluționară, patriotică pentru ridi
carea eficienței economice, pentru 
extinderea mecanizării și automati
zării, modernizarea continuă a teh
nologiilor de fabricație, perfecțio
narea organizării producției și a 
muncii, ridicarea permanentă a ca
lificării forței de muncă, întărirea 
ordinii și disciplinei, să facem totul 
pentru a asigura creșterea mai ac
centuată a productivității muncii și 
îmbunătățirea calității produselor, 

' i sporirea
venitului național și a bunăstării în
tregului popor.

Este necesar ca oamenii muncii, 
mobilizați de organele și organiza-

importanță excepțională pentru ac
tivitatea’Partidului Comunist'Român, . 

• pentru întreaga dezvoltare a socie
tății românești.

In decursul existenței sale milena- 
. .re, în momentele hotăritoare pentru 

destinele țării,; înțeleptul nostru po
por a intuit du luciditate și clarvi
ziune pe; marii săi conducători care 
s;l-l ducă spre biruință. Alegerea 
tovarășului Nicolae „ Ceaușescu in--., 
înalta funcție de secretar general al 
Partidului Comunist Român și în 
funcția’ supremă de stat, ca pre
ședinte al Republicii Socialiste 
România, reprezintă memorabile acte 

;i.-iștorice, ,de,. însemnătate excepțională.

și tovarășă Elena Ceaușescu âiF^ăus 
—.. — —.—,— _ — — --------— ,—... -j.
prelungite, urale ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

Evenimentele revoluționare din 
aceiastă:<p,eriaadăs. de .puternică'e&s-jstv--. 
vdscenfâ bolitică' s'i'socială,''/aui;pri/-j- garanția sigura a libertății, mdepen- 
figarat pdrșonafita,t'câ prodmiheiit.^a;.denței Și prosperității națiunii noas- 
■înțeleptuliii/coridițcăfor ai'-;părt®diui;.-, tre socialiste, a viitorului comunist 

, și';,poportilui . rOmâ'n.': pe/caiib l.Hdbiti’:.,,,,/'! patriei. (Aplauze, urale : se scan- 
?>. __dează „Ceaușescu — pace!").

Astăzi, în lumina anilor ce au tre
cut, dar și a celor ce vor să vie, se 
poate aprecia cit de fericită a fost 
această’ alegere de importanță deci
sivă pentru prezentul și viitorul 
României, al poporului român.

Stimați tovarăși,
în acești ani de mari înfăptuiri, 

pe care cu îndreptățită mîndrie pa
triotică îi numim „Epoca Ceaușescu", 
în societatea românească s-au produs 
transformări revoluționare radicale, 
de ordin politic, social și economic, 
s-a întărit și s-a dezvoltat continuu 
democrația muncitorească, realizări 
nemijlocit legate de concepția origi
nală, profund științifică a secretaru
lui general al partidului, de per
manentul și rodnicul dialog dintre 
popor și președintele Republicii noas
tre socialiste. România înfățișează 

■ astăzi întregii lumi imaginea unei 
țări angajate plehar într-un vast 
program 1 de dezvoltare economico- 
socială, pe drumul făuririi societății 

.socialiste multilateral dezvoltate. 
Forța economică a patriei noastre, 
exprimată prin dimensiunile venitu
lui național, este în prezent de peste 
1'6 ori mâi' mare decît în anul 1950. 
România; a devenit o țară 'industrial^ 
agrară, icu.’ o Industrie în continuă 
dezvoltare și o agricultură în plin 

' proces >de modernizare. O . activitate 
continuu ascendentă se desfășoară si 
în celelalte domenii de activitate., în 
cercetarea științifică și creația teh
nologică,' in învățăfnînt, cultură și 
ocrotirea sănătății. înfăptuirea poli
ticii de amplasare rațională a.forțe
lor de producție pe întreg cuprinsul 
țării a asigurat înflorirea tuturor 
orașelor și satelor, consolidarea 
bazei materiale, a egalității sociale și 
naționale a tuturor cetățenilor pa
triei.

într-o. perioadă de mare tensiune 
în viața, internațională, cînd lumea 
întreagă se confruntă cu o puternică 
criză economică, România socialistă 
oferă tabloul unei economii sănătoa- 

. se și viguroase. Oamenii muncii din 
•țara noastră, . puternic angajați în t 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 

. al XÎI-lea și. Conferinței Naționale 
' ale partidului, au ■ obținut. în primii 

trei ani ai actualului ciijcinal, suc- 
i cese importante în toate domeniile, 
vieții economico-sociale, în creșterea ’ 

, rapidă a avuției naționale și, pe a-

pentru o viață mai bună, liberă și și tovarășa Elena Ceaușescu aii" adus 
i demnă, pentru progres social și pace. : o contribuție hotăritoare. (Aplauze 

Sărbătorirea zilei de 1 Mai are, în
acest an, semnificații deosebite ; se 
împlinesc 45 de ani de la marea 
demonstrație..antifascistă >-..și antirăz
boinică de la 1 Mai 1939 și patru 
decenii-'de ‘laf făurirăă -Frontului Unic 
Muncitoresc.; în /condițiile în cg're în
tregul. ./.nostru; pbpoy,/strips. unit în 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
fiu! cel mai iubit al națiunii noastre 
socialiste, întîmpină cu noi și stră
lucite victorii cea- de-a 40-a aniver
sare a eliberării'patriei și Congresul 
al XIII-lea al Partidului Comunist 
Român. (Vii aplauze).

Ziua de 1 Mai, măreața zi a lumii 
muncitoare, a fost an de an sărbăto
rită în țara noastră ca un simbol al 
unirii uriașelor energii creatoare ale 
eroicei clase muncitoare. în alianță 
cu țărănimea, cu intelectualitatea, al 
hotăririi întregului popor de a lupta 
împotriva exploatării și asupririi, 
pentru edificarea unei societăți mai 
bune și mai drepte pe pămîntul

-îl desemna fsa împlinească-ăspfratu-^" 
le: de veacuri, de libertate,;-indepen-■

' dență.și progres ,ale națiuniinoastre,, 
prin grandioasa, operă de edificare 
a societății socialiste.

între militanții comuniști 'ce s-au 
afirmat în a'cești ani de tumult re
voluționar. un loc de frunte a . reve
nit tovarășei ■ Elena CeaușeScu. .pre
țuită fiică a clasei noastre, munci
toare,, care și-a dăruit 
tă cauzei ' partidului și 
porului român.

înceoind din acești 
mișcării comuniste și 
tovarășul

bune și mai drepte pe 
României.

Sub flamura gloriosului 
comuniștilor, continuator 
mai înaintatei -tradiții 
porului, sărbătorirea zilei

partid al 
al celor 
ale po- 

.__ , __ de 1 Mai
a dobîndit un tot mai profund ca
racter politic, revoluționar, prilejuind 
mari manifestații, . pentru cucerirea 
drepturilor democratice; pentru elb 
berârea socială-Și națională, idealuri 
de veacuri ale tuturor românilor.

Strategia,. și tastiea partidului nos
tru. comunist in organizarea și. con
ducereaclașei.muncitoare, a maselor 
largi populare îm lupta' pentru apăra
rea independenței; și. suveranității 
patriei’ și-au dovedit justețea și-realis
mul în- anii grăi ai ascensiunii fas
cismului pe plan internațional, care 
punea in primejdie libertatea po
poarelor, pacea, și securitatea mon
dială.

Marile bătălii revoluționare șl pa
triotice din deceniul al patrulea, des
fășurate în întreaga țară, au adus 
in prim-planul mișcăr.ii comuniste și 
muncitorești din România personali
tatea legendară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — prezență eroică, de 
peste 50 de ani, în lupta poporului' 
român pentru eliberare națională și 
socială^. pentru socialism. (Aplauze, 
uralc;- se scandează .iCeaușeșcu — 
P.Q.R. !“,„Ceaușcscu România !“).

Istoria noastră națională a înscris, 
cu litere de aur, adevărul că - înce- 
pînd din anul 19ă3, în toate eveni
mentele importante din,întreaga ac
tivitate a partidului, a cla’sei mun
citoare, din viața poporului român 
s-au afirmat cu strălucire Înaltele 
calități de eminent militant comu
nist și înflăcărat patriot ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, revoluțio
narul puternic animat de împlinirea 
idealului făuririi unei noi orinduirl 
sociale în România. (Aplauze). Re
prezentant de seamă al tineretului în 
Comitetul național antifascist, luptă
tor, neînfricat pentr.u - înfăptuirea uni
tății de acțiune a clasei muncitoare, 
in strînsă alianță cu țărănimea mun
citoare. cu intelectualitatea, tovară
șul Nicolae Ceaușescu s-a situat în 
fruntea luptei- pentru făurirea fron
tului comun/împotriva '■ fascismului și 
a războiului. t •■

Marele nostru conducător a, dat în
totdeauna dovadă de clarviziune po
litică Și; științifică,' curaj și di'rzenie 
în inițierea'1-și-organizarea puternice
lor acțiuni de -masă ale Partidului 
Comunist. Român și-ale Uniunii Ti
neretului Corhuriist. in care sră- avîn- 
tat cu înaltă răspundere .față de po
porul din rindul- căruia s-a ridicat, 
fiind mereu acolo unde lupta era mai 
grea, în primele rinduri ale forțelor 
revoluționare -și patriotice. (Aplauze., 
urale ; se scandează „Ceaușescu și 
poporul !“).

întreaga via- 
fericîrii po- 

ani eroici ai 
muncitorești, 

tovarășul Nicolae . Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu. 
totdeauna uniți in gind si faptă pe 
drumul, luminos al revoluției, ș-au 
aVîntat cu abnegație și dăruire în 
luo'ta dreapta pentru ao'ărarea liber
tății patriei’și a demnității, națio
nale, . avînd rol hotărîțor ' in ed’fi- 
egrea. , României- noi, ș'ociali.ște ' (Vii 
anlauz,e, uralc : . se scandează
„Ceaușescu și poporul !").

; Știmati tovarăși, ;
Forța și capacitatea Partidului Co

munist Român de a organiza, și con
duce clasa muncitoare,: masele. largi 
populare, de .a se situa .întotdeauna 
în fruntea luptei .împotriva', hitleris- 
mului,' pentr.il ieșirea Roțnâniei: ;dîn 
război ,^i; redobindireă ’ șuveraițității 
patriei- s-atî rriânifesraf puternic 'și 
in anii grei ai dictaturii’ militaro- 
fasciste, ai războiului. O / încununare 
a acestor acțiuni revoluționare, o 
constituie făurirea, la 18 aprilie 1944, 
cg.urmare a acordului dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Social- 
Democrat, a Frontului Unic Munci
toresc, care a întărit unitatea de. ac
țiune a clasei muncitoare, în strînsă 
alianță cu țărănimea muncitoare, cu 

. intelectualitatea, pentru salvgarda
rea independenței Româniși. Unita
tea clasei muncitoare a fost hd/ărî,- 
toare/în lupta Partidului Comunist 
Român pentru înfăptuirea unei largi 
alianțe a tuturor forțelor’ patriotice. 
progT’esîste și democratice. / oeptru 
doborîrea dictaturii militar.o-fasciste 
și eliberarea .țării noastre de. sub 
dominația hitlerisță. ■; . ,

Eroicul . popor român, unindu-șl 
forțele sub flamura de luptă revolu
ționară și patriotică a. partidului, 
inspiratorul' și organizatorul istori
cului acf.de demnitate națională din , rapiua a avutei napuna^ ?i, pe «- 
August 1944. a înfăptuit revoluția de ’ ceastă bază, a nivelului de trai ma

terial și spiritual al întregului po
por — țelul suprem al politicii parti
dului comunist.

Pentru succesele obținute, pentru 
contribuția adusă la dezvoltarea e- 
conomică și socială a tării, din Îm
puternicirea conducerii partidului și 
statului nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, transmit, cu 
prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mâi, 
cele mai calde felicitări tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii, Îm
preună cu .urarea de noi și tot mal 

I mari succese in înfăptuirea planu- 
j lui pe 1984 și pe întregul cincinal, 
. în dezvoltarea și1 înflorirea continuă 

a României ^socialiste.. (Vii aplauze ; 
se scandează „Ceaușescu și po
porul !").

în această zi aniversară, gindUri- ...
le și sentimentele de înaltă conside- condiții hotăritoare pentru 
rație și respect ale poporului român . 
se îndreaptă pline de recunoștință 
către conducătorul iubit al partidu
lui și statului nostru, tovarășul

■ Nicolae Ceaușescu, către stimata to
varășă Elena Ceaușescu, in semn de

SPECTACOLUL FESTIV DEDICAT ZILEI DE 1 MAI
Emoționantă evocare a luptei eroice a partidului, a clasei 
noastre muncitoare, a mărețelor cuceriri revoluționare, 

socialiste ale poporului

domeniul co- 
condițiile în

exportului, realizării unor produ- 
de calitate ireproșabilă, respectă- 
.riguroase a termenelor prevăzute 
contracte. Colectivele de oameni 
muncii sînt chemate să acționeze 
fermitate pentru creșterea volu-

cercetare 
elaborate

elîberâre socială -și națională, anti
fascistă, și antiimperialistă. a dat 
grele jertfe umane și. materiale pen
tru eliberarea țării, pentru asigura
rea victoriei finale împotriva . hitle- 
rismului.

Măreața epopee națională de la 
23 August 1944 a deschis o eră nouă 
în multimilenara istorie a patriei, a 
determinat schimbarea din - temelii 
a societății românești >și a. asigurat •■ 
victoria socialismului înfăptuirea 
unei orînduțri mai bune și mai .drep
te. pe pâmîntul străbun , al ..României, - 
(Aplauze pdtcrnice).

Pe parcursul celor patru decenii. 
România- a străbăț.ut o întreagă-'epo
că istorică un dezvoltarea -puțernică 
a forjelor, de producție și perfecțio-. 
narea relațiilor sociale, in construe- în această zi aniversară, gindtiri- 
ția economică, in progresul științei, 
invățâmintului, culturii și. educației, 
in creșterea nivelului de trai al po
porului. , ’ ,

Un-nou și luminos capitol în viața 
patriei noastre a fost deschis de 
Congresul al IX-lea, eveniment de (Continuare in pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Șociialiște România, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea. partidului și statului au 
așistat,’ după încheierea adunării 
populare, la un spectacol dedicat zi
lei de 1 Mai.

Spectacolul, festiv a fost organizat 
de Consiliul Culturii și Educației So
cialiste, Consiliul Central al U.G.S.R., 
Comitetul Central al U.T.C., 
U.A.S.C.R., Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor, Ministerul A- 
părării Naționale, Radioteleviziunea 
Română, împreună cu Comitetul 
municipal București al Partidului 
Comunist Român.

Demonstrație de talent și virtuo
zitate artistică, spectacolul a marcat, 
printr-o reușită simbioză între evo
luția scenică și proiecțiile cinemato
grafice, semnificația istorică a zilei 
de 1 Mai, transformările revoluțio
nare petrecute în viața României so
cialiste, a poporului român strins 
unit in jurul partidului, al secreta
rului său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al națiu
nii noastre, conducătorul vizionar, 
luptătorul neobosit pentru libertatea 
și independența patriei, pentru o 
lume mai bună și mai dreaptă, pen
tru pace pe întreaga planetă. ■

Veritabil poem literar-muzical-co- 
regrafic, cu ample desfășurări sce
nice, spectacolul s-a deschis cu un 
emoționant tablou alegoric, simboli- 
zînd primăvara „întîiului de Mai", 
momente semnificative ale primelor 
demonstrații dedicate sărbătoririi a- 
cestei . zile în țara noastră. în 
acordurile „Cîntecului de întîi 
Mai" de Ciprian Porumbescu, Intr-o 
vibrantă interpretare corală. în sce
nă pătrund grupuri masive de parti
cipant, îmbrăcați în costume de 
epocă; copii, tineri și vîrstnici ; se 
conturează grupuri statuare, repre- 
zentînd diferite bresle, cercuri mun
citorești, nuclee ale celor dintîi ma
nifestări românești consacrate zilei 
de 1 Mai.

Imaginea primăverii, a frumoasei 
primăveri românești, explozie de 
flori și culoare, descătușare de ener
gii, este întregită de frumoase pro
iecții cinematografice. Le urmează 
imagini-documenț, extrase din presa 
vremii, ce relatează despre prima 
manifestație de 1 Mai desfășurată în 
România, despre sărbătorirea acestei 
zile de-a lungul anilor.

Momentul următor al spectacolului 
este consacrat celei, de-a 45-a ani
versări a marii demonstrații antifas
ciste și aiitiimperialiste de la 1 Mai 
1939 din Capitală. Muzica, imaginea 
coregrafică și cea filmică vorbesc 
despre apariția fascismului în Eu
ropa. Se constituie Comitetul Națio
nal Antifascist și se fac pregătiri 
pentru marea demonstrație de la 
1 Mai 1939 în țara noastră. Imagini- 
document, alternînd cu cele de fic
țiune. versuri cu o mare putere de 
Sugestie evocă activitatea Partidului 
Comunist Român, lupta sa împotriva 
pericolului fascist, a războiului. Car
tea istoriei noastre se deschide astfel 
la unul din momentele de răscruce 
ale acestui veac : marea demonstra
ție de la 1 Mai 1939 ; chipuri ale 
celor peste 20 000 de demonstranți, 
reuniți în Piața Palatului, apar în 
prim-planul ecranului ; se scandează 
lozinci : „Jos fascismul !“, „Jos 
războiul !“. „Să apărăm patria !“, 
„Trăiască Frontul Popular !“, „Tră
iască ■ lupta pentru independență na
țională !“, „Vrem pace !“. „Vrem 
pîine !“, „Trăiască democrația!".

în această atmosferă de o mare 
tensiune dramatică se subliniază ro
lul Partidului Comunist Român în 
organizarea marii manifestații de la 
1 Mai 1939 sub conducerea unor în
cercați militanți comuniști, între care 
s-a aflat tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
afirmindu-și încă din cei mai tineri 
ani ai vieții spiritul revoluționar, ca
litățile organizatorice, curajul și 
eroismul. Pe fondul unor documente 
de epocă apar portretele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. Versuri și cîntece 
patriotice și revoluționare, evoluții 
coregrafice pline de sensibilitate dau 
substanță marii serbări cîmpenești ce 
încununează acest important moment 
din spectacol.

„S-a-ntors din nou pe plaiuri pri
măvara I Pe-ntinsul nostru românesc 
pămînt. / E peste tot, e peste toată 
țara / Lumină, soare, dragoste și 
cînt. / / Și umăr lîngă umăr, cu vrere 
ne-ntreruptă / Ca un șuvoi de ape 
puternice ce cresc / Din fabrici și 
uzine noi am pornit la luptă / Uniți 
în frontul unic al celor ce muncesc. / / 
Istoria confirmă : Doar strînsă uni
tate / Dă clasei muncitoare tărie de 
granit / Cînd e unit poporul nimic 
nu-1 mai abate / Și-n luptă dobîn- 
dește puteri de monolit. / / Urmîn- 
du-ne partidul, în strînsă unitate / 
Zidirii comuniste atunci i-am pus te

mei / Se deschidea o eră de vis și li
bertate / în ziua cea măreață de 
August 23“.

Aceste versuri, mobilizatoare prin 
mesajul lor, vestesc o altă secvență a 
spectacolului, sugestiv intitulată 
;,Mîndră zi a libertății". Aspecte re
feritoare la constituirea • Frontului 
Unic Muncitoresc, la pregătirea și în
făptuirea Revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă din August 1944, 
eveniment istoric de la care se împli
nesc in acest an patru decenii, la 
eforturile întregului nostru popor 
pentru reconstrucția țării, sint cițeya 
idei-forță ce se integrează armonios 
în structura spectacolului.

Pe ecran se succed imagini edifi
catoare pentru chipul nou al patriei 
in anii socialismului. Se aduce un 
elogiu activității creatoare ; o suges
tivă metaforă a hărniciei poporului 
nostru, a ;,mîinilor muncitoare", este 
exprimată plastic printr-un tablou 
alegoric la reușita căruia își aduc 
contribuția formații artistice alcătui
te din tineri, din pionieri și șoimi 
ai patriei.

Realizările fără egal obținute de 
tara noastră în anii construcției so
cialiste, în anii de istorie nouă, de 
cînd in fruntea partidului și a țării 

;se află tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sînt evocate în spectacol printr-un 
emoționant poem vocal-simfonic, 
prin secvențe cinematografice de 
referință. Este încă un omagiu adus 
președintelui țării : „Iată țara își 
înalță în lumina ei Eroul / Luminînd 
cu mii de raze chipul lui vizionar / 
Iată patria își cîntă fiul brav, pur- 
tînd ecoul / Peste inimile noastre ca 
o flacără de far. / / Ceaușescu și po
porul. iată caldele cuvinte / Care dau 
măsura-ntreagă a acestui trup ar
dent. / Ceaușescu — România, / Iată 
mersul înainte, / Iată arcul de pe 
fruntea gloriosului prezent // Ei e 
forța neînfrîntă, a gîndirii lance vie / 
Și curajul care bate ca o flamură în 
piept I / El e liniștea și pacea, mult 
dorite din vecie, / El e drumul care 
trece către orizonturi, drept / / Ochii 
lui scrutează-n vreme ca o rază vii
torul / Tîmpla lui bătînd aprinsă stă 
de veghe luminînd, / Brațul lui ce 
ține cîrma și înalță tricolorul, / Semn 
al patriei unite în simțire și în 
gind".

O originală alegorie muzicală, lite
rară și coregrafică, simbolizînd aspi-

(Continuare în pag. a IV-a)
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lupta pentru eliberare socială și na
țională, pentru socialism, afirmîn- 
du-și înaltele calități de revoluțio
nar și înflăcărat patriot.

Aceste simțăminte și-au găsit o vi
brantă expresie în primirea entu
ziastă făcută tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu la sosirea la Palatul 
Sporturilor și Culturii, unde a avut 
loc marea adunare populară consa
crată zilei de 1 Mai.

...Ora 17,00. De-a lungul frumoasei 
esplanade a parcului, precum și pe 
platoul din fața palatului se aflau 
mii de bucureșteni, care au aclamat, 
cu însuflețire, pentru partid și 
secretarul său general, pentru patria 
noastră socialistă. Coruri reunite in
terpretau îndrăgitul cîntec „Partidul 
— Ceaușescu — România".

Tineri și tinere, pionieri și șoimi ai 
patriei au oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, cu emoție, cu cele mai 
alese sentimente de dragoste și pre
țuire, buchete de flori.

Cu aceeași însuflețire au fost în- 
tîmpinați la intrarea in sală to
varășul Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului nostru. Participanții la 
adunare au scandat neîntrerupt 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“,■ „Ceaușescu — pace !".

în uralele și ovațiile celor pre- 
zenți, în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Iosif Banc, 
Emil Bobu, Lina Ciobanu, Nicolae 
Constantin, Ion Dincă, Ludovic 
Fazekas, Alexandrina Găinușe, 
Manea Mănescu, Paul Niculescu, 
Constantin Olteanu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, Uie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Ștefan Bîrlea, 
Marin Enache, Petru Enache, Mihai 
Gere, Nicolae Giosan, Suzana Gâdea, 
Ana Mureșan, Elena Nae, Ion Radu, 
Ion Stoian, loan Totu, Ion Ursu, 
Richard Winter, Nicu Ceaușescu, 
Silviu Curticcanu, Constantin Radu, 
Gheorghe Stoica.

în prezidiu au luat loc, de aseme
nea, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat- și ai guvernului, 
membri de partid cu stagiu din ile
galitate, conducători ai unor între
prinderi și institute de cercetări, ai 
organizațiilor de masă și obștești, 
reprezentanți ai științei și culturii, 
oameni ai muncii din Capitală.

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 organizațiilor de masă și obștești, 
generali și ofițeri, activiști de partid 
și de stat, oameni ai muncii din în
treprinderi și instituții bucureștene.

Erau prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic, co
respondenți ai presei străine, invitați 
de peste hotare.

...Sala este împodobită sărbă
torește. Deasupra tribunei oficiale 
se află portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu,

fill
încadrat de drapelele

.......

partidului și statului. Este înscrisă 
urarea : „Trăiască Partidul Comu
nist Român, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu". Se află înscrise, de ase- 
menea, urările „Trăiască patria 
noastra liberă și independentă, Re
publica Socialistă România !“, „Tră
iască unitatea de nezdruncinat a în
tregului nostru popor în cadrul 
Frontului Democrației și Unității 
Socialiste !“.

Dîndu-se glas gîndurilor și simță- 
mintelor pe care cetățenii patriei le 
reafirmă și în această zi sărbătoreas
că, pe mari eșarfe sînt înscrise cu
vintele mereu vii în conștiința na
țiunii : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „România 
— Ceaușescu — pace !“. Sînt adresa
te înflăcărate urări : „Trăiască eroica 
noastră clasă muncitoare !“, „Tră
iască țărănimea patriei noastre 1". 
„Trăiască intelectualitatea patriei 
noastre !“.

Pe fundalul scenei se află înscrisă 
urarea : „Trăiască 1 Mai, Ziua soli
darității internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției muncitorilor de 
pretutindeni !“

De o parte și de alta a scenei erau 
marcate cele două evenimente : 
„45 de ani de la marile de
monstrații antifasciste și antirăzboi
nice din România" și „40 de ani de 
la făurirea Frontului Unic Muncito
resc".

A fost Intonat Imnul de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Deschizînd adunarea populară, to
varășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului 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,
Exprimînd gîndurile și simțăminte

le comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii din Capitală, îngăduiți-ne ca, 
in numele participanțil'or la adunarea 
populară consacrată sărbătoririi zilei 
de 1 Mai, să adresăm, din toată ini
ma, în semn de fierbinte dragoste și 
nețărmurită prețuire, un vibrant și 
călduros omagiu celui mai iubit fiu 
al poporului român, conducătorul 
clarvăzător al partidului și statului 
nostru, personalitate proeminentă a 
lumii politice contemporane, mili
tant revoluționar consecvent și lup
tător neobosit pentru cauza generală 
a socialismului, păcii și progresului 
în întreaga lume, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu..

în aceste momente sărbătorești, de 
cinstire a glorioaselor tradiții de 
luptă ale clasei muncitoare, împreu
nă cu întreaga țară, vă exprimăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai alese sentimen
te de gratitudine și recunoștință și 
mulțumirile noastre fierbinți pentru 
eroică dumneavoastră activitate re
voluționară consacrată, de peste o 
jumătate de secol, împlinirii celor 
mai înalte aspirații de dreptate, in
dependență și prosperitate ale po- 
ii

porului, afirmării strălucite a pres
tigiului României socialiste în lume, 
promovării prieteniei, colaborării și 
păcii între toate popoarele.

Cu înaltă stimă și prețuire, salutăm 
prezenta la adunarea noastră a to
varășei Elena Ceaușescu. militant de 
seamă al partidului, eminent om de 
știință, care își consacră întreaga 
activitate propășirii necontenite a 
patriei, afirmării valorilor științei și 
progresului în lume.

Adresăm un călduros salut celor
lalți tovarăși din conducerea parti
dului și statului care iau parte, la 
adunare.

Salutăm de asemenea pe membrii 
corpului diplomatic și invitații de 
peste hotare care participă la adu
narea noastră.

La marea sărbătoare a muncii, vă 
raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din Capitală au realizat în bune 
condiții sarcinile de plan pe primele 
4 luni ale acestui an. obținînd supli
mentar o producție de 1.1 miliarde 
lei. în agricultură s-au încheiat lu
crările pentru această perioadă și 
sînt create condițiile necesare pentru 
obținerea unor producții record la 
toate culturile.

Exprimîndu-vă. și de această dată, 
cu profund respect, cele mai alese 
mulțumiri, împreună cu întreaga 
noastră recunoștință, pentru spriji
nul generos și permanent pe care-1 
acordați Organizației de partid a 
Capitalei, vă încredințăm, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort, că vom facer totul pentru 
a întîmpina cu noi și remarcabile 
succese cea de-a 40-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al 
XlII-lea al partidului.

Despre semnificația zilei de 1 
Mai a vorbit tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Adunarea populară consacrată zi
lei de 1 Mai s-a încheiat într-o at
mosferă *de mare sărbătoare, ce ex
primă unitatea de neclintit a între
gului nostru popor în jurul Parti
dului Comunist Român, al secreta
rului său general, de numele căruia 
se leagă toate marile realizări ob
ținute de România socialistă in anii 
de cînd tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se află în fruntea partidului și sta
tului nostru.

Participanții la adunare au scan
dat cu însuflețire, minute în șir, 
„Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul !“, „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mîndria !“. Se 
regăsește, în aceste emoționante 
manifestări, hotărîrea fermă a clasei 
muncitoare, a țărănimii, intelectuali
tății, a tuturor oamenilor muncii din 
țara noastră, fără deosebire de na
ționalitate, de a munci intens, cu 
tot devotamentul, pentru a întîmpina 
cu realizări tot mai mari cea de-a 
40-a aniversare a libertății noastre 
și cel de-al XlII-lea Congres al 
partidului.

în continuare a avut loc un fru
mos spectacol festiv dedicat zilei 
de 1 Mai.

După încheierea spectacolului, mai 
mulți pionieri și șoimi ai patriei au 
oferit buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Din nou întreaga sală ovaționează, 
aclamă îndelung pentru partid și se
cretarul său general.

în această atmosferă de pu
ternic entuziasm, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului părăsesc sala, 
parcurgînd apoi pe jos aleea princi
pală a Parcului Tineretului.

Pe întregul traseu, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu sînt întîmpinați de mii de 
bucureșteni cu sentimente de aleasă 
stimă și bucurie. Locuitorii Capitalei
— bărbați, femei, tineri și vîrstnici — 
prezenți la această nouă întîlnire cu 
conducătorul iubit și stimat al 
partidului și statului nostru, dau ex
presie sentimentelor lor de dragoste 
și profundă recunoștință pentru tot 
ce a făcut și face tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în scopul propășirii 
necontenite a patriei noastre, al creș
terii bunăstării întregii națiuni.

Se scandează minute în șir, cu în
flăcărare, „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu și poporul !“, „Ceaușescu
— România, stima noastră și mîn
dria !“, „Ceaușescu — pace !“. Nu
meroase formații artistice interpre
tează cîntece dedicate partidului și 
secretarului său general, patriei so
cialiste.

Tineri și tinere exprimă prin vers, 
melodie și dans bucuria tuturor cetă
țenilor țării de a trăi și munci liberi 
și fericiți în patria noastră socialistă.

Din mulțime se desprind numeroși 
șoimi ai patriei, pionieri, uteciști, 
oameni ai muncii, oferind, cu dra
goste și stimă, fiori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu, care răspund cu 
căldură acestor entuziaste manifes
tări.

Ca o încununare a acestor mo
mente de intensă bucurie, pe platoul 
de la ieșirea din parc se formează o 
mare horă, în care sînt invitați să se 
prindă tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu.

întreaga desfășurare a acestei mari 
adunări populare dedicate zilei de 
1 Mai a pus pregnant în lumină uni
tatea strînsă, indestructibilă a po
porului in jurul partidului și al se
cretarului său general, unitate ce dă 
forță și trăinicie orînduirii noastre 
socialiste.

Omagiind tradiționala sărbătoare a 
zilei de 1 Mai, oamenii muncii din 
patria noastră și-au exprimat hotă
rîrea de a înfăptui exemplar, și in 
viitor, politica internă și externă a 
partidului și statului nostru, de a ac
ționa în continuare cu eforturi spo
rite pentru dezvoltarea economico- 
socială a patriei, pentru consolidarea 
independenței și suveranității sale 
naționale, pentru a contribui la 
realizarea aspirațiilor de libertate, 
colaborare și pace ale întregii ome
niri.

cuvîntul tovarășului
MANEA MĂNESCU
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țiile de partid, să acționeze cu fer
mitate pentru aplicarea tuturor mă
surilor stabilite privind reducerea 
cheltuielilor materiale, a consumuri
lor specifice de materii prime, com
bustibili și energie, pentru recupera
rea și valorificarea superioară a tu
turor resurselor.

O atenție deosebită trebuie să 
acordăm în continuare perfecționă
rii conducerii și organizării vieții 
economico-sociale, aplicării inte
grale și cu fermitate a noului meca
nism economico-financiar, bunei 
funcționări a organismelor democra
tice de conducere în toate domeniile 
de activitate.

Pe fondul dezvoltării continue a 
bazei materiale a societății se in
tensifică, la scară națională, preo
cupările pentru progresul științei, 
învățămîntului și culturii, pentru 
perfecționarea muncii politice și 
ideologice, pentru educarea patrio
tică și revoluționară a tinerei gene
rații, domenii de importanță vitală 
în formarea și afirmarea personali
tății umane, a omului nou, construc
tor conștient al socialismului și co
munismului.

Poporul român întîmpină eveni
mentele istorice din acest an jubi
liar cu hotărîrea fermă de a acționa 
cu abnegație și dăruire patriotică 
pentru înfăptuirea neabătută a po
liticii ' interne și externe a . partidu
lui și statului, însuflețit de puterni
cul exemplu al muncii și vieții ma
relui erou național, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, inspiratorul și 
organizatorul victoriilor noastre. 
(Aplauze puteririce ; se scandează 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“).

Stimați tovarăși,
România socialistă, pe baza obiec

tivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea și Conferința Națională ale 
partidului, a orientărilor și indicații
lor tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
promotorul strălucit al politicii ex
terne românești, personalitate proe
minentă a lumii contemporane, a 
desfășurat și desfășoară o vastă ac
tivitate consacrată dezvoltării co
laborării și asigurării păcii între 
popoare, participării active la solu
ționarea marilor probleme ale vieții 
internaționale.

Partidul și statul nostru acțio
nează cu fermitate și principialitate 
pentru dezvoltarea largă a colaboră
rii și prieteniei cu toate țările so
cialiste și, în primul rînd, cu țările

vecine. Totodată, România intensi
fică relațiile multilaterale cu țările 
din Balcani, cu țările în curs de dez
voltare și nealiniate, cu țările capi
taliste, cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială. La 
baza politicii noastre externe situăm 
ferm principiile egalității în drep
turi, independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța, respectării dreptului sacru al 
fiecărui popor de a se dezvolta liber 
și independent.

Partidul și statul nostru, întregul 
popor dau o înaltă apreciere iniția
tivelor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, strălucitei activități des
fășurate pe plan internațional, care 
se bucură de o deosebită prețuire în 
rîndurile opiniei publice mondiale. 
Un larg ecou îl au demersurile în
treprinse de președintele României 
pentru edificarea unui climat de în
credere și securitate în Europa și în 
întreaga lume, pentru soluționarea 
politică, pe calea tratativelor, a tu
turor diferendelor dintre state, pen- 
tru respectarea justiției internațio
nale.

România consideră că oprirea 
cursei înarmărilor și trecerea la 
dezarmare, în primul rînd la dezar
mare nucleară, constituie problema 
fundamentală a epocii contempora
ne. Țara noastră militează cu fer
mitate pentru oprirea amplasării pe 
continentul nostru a rachetelor nu
cleare americane, precum și a apli
cării contramăsurilor anunțate de 
Uniunea Sovietică, pentru reluarea 
tratativelor de la Geneva și realiza
rea unui acord privind eliminarea 
completă a rachetelor cu rază medie 
de acțiune din Europa. în acest 
sens, România s-a adresat direct ce
lor două state, țărilor pe teritoriul 
cărora urmează să se , amplaseze 
aceste rachete, tuturor țărilor euro
pene, precum și Canadei, pentru a 
acționa împreună în scopul opririi 
cursei înarmărilor nucleare, pentru 
salvgardarea păcii mondiale. (Puter
nice aplauze ; se scandează „Dezar
mare — pace !“).

Poporul nostru, alăturîndu-se ac
tiv puternicelor mișcări pentru pace 
din Europa și de pe alte continente, 
acționează în direcția unirii și mai 
puternice a eforturilor tuturor po
poarelor pentru dezarmare și secu
ritate, pentru îmbunătățirea clima
tului vieții internaționale.

România a prezentat numeroase

propuneri și acționează perseverent 
pentru o nouă ordine economică in
ternațională, justă și echitabilă, care 
să asigure progresul tuturor popoare
lor și, în primul rînd, al celor ră
mase în urmă din punct de vedere 
al dezvoltării economico-sociale, ca 
rezultat al îndelungatei dominații 
imperialiste, colonialiste și neocolo- 
nialiste.

întregul nostru partid și popor. 
România socialistă vor întări și în 
viitor conlucrarea cu partidele cp- 
muniste și muncitorești, cu partidele 
socialiste și social-democrate, cu 
partidele și personalitățile politice 
care se pronunță pentru progres și 
pace, cu forțele democratice și pro
gresiste de pretutindeni, pentru a-și 
aduce întreaga contribuție la făurirea 
unei lumi fără arme și fără războaie, 
a păcii, înțelegerii și colaborării tu
turor națiunilor !

Poporul român adresează, cu ocazia 
zilei de 1 Mai, Ziua solidarității in
ternaționale a oamenilor muncii, tu
turor popoarelor lumii un călduros 
salut și o înflăcărată chemare la 
unirea eforturilor pentru triumful 
idealurilor nobile ale păcii, libertății 
și demnității umane, ale democra
ției, independenței și progresului ! 
(Vii aplauze).

— Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
ziua unității și frăției muncitorilor 
de pretutindeni ! (Aplauze, urale).

Trăiască Partidul Comunist Ro
mân, în frunte cu secretarul său ge
neral, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ! (Aplauze îndelungate, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R. !“).

Trăiască România, trăiască har
nicul și talentatul popor român, con
structor al societății socialiste multi
lateral dezvoltate !

Trăiască unitatea întregului nos
tru popor în cadrul Frontului De
mocrației și Unității Socialiste ! (Vii 
aplauze ; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !“).

Trăiască solidaritatea și colabo
rarea intre partidele comuniste și 
muncitorești, între toate țările socia
liste, între toate forțele revoluționare 
progresiste, democratice și antiimpe- 
rialiste I

Trăiască lupta unită a tuturor 
popoarelor lumii împotriva războiu
lui, pentru apărarea păcji pe plane
ta noastră ! (Aplauze, urale prelun
gite ; se scandează îndelung 
„Ceaușescu — pace !“).

Adunări festive în localitățile reședință de județ
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rația poporului român de a trăi în 
liniște și pace, este consacrată efor
turilor susținute, acțiunilor și iniția
tivelor țării noastre, ale președinte
lui Nicolae Ceaușescu, pentru rezol
varea marilor probleme care con
fruntă omenirea. Cuvîntul de pace 
al României, ascultat în atîtea fo
ruri internaționale, cuvînt adresat 
lumii întregi, este rostit și cu acest 
Prilej.

Scena este însuflețită de dansul și 
cintecul popular. Formații artistice 
laureate ale Festivalului național 
„Cintarea României" aduc în fața 
spectatorilor creații folclorice de o 
mare frumusețe și vigoare, intrate 
în tradiția spiritualității românești.

Un adevărat legămînt al unității 
de nezdruncinat a întregului nos
tru popor in jurul partidului, 
al secretarului său general este 
rostit în finalul spectacolului : 
„Acum, în Anul patruzeci / Al li
bertății și mindriei, / Spre strălu
cirea României, / Ne angajăm : / / 
Uniți pe veci / Să dăm prin muncă 

• nou avînt / Voinței ferme de pro
gres 1 / / Celui de-al treisprezecelea 
Congres / Să-i fie nimb și legămînt / 
Unirea-ntregului. popor / Sub trico
lorul glorios, / Urmînd Partidul Co
munist / în drumul ferm spre vii
tor. / / în zi de mai, muncitoresc, / 
Un singur trup, noi toți, poporul i 
Purtind în inimi tricolorul. / Urcînd 
în plaiul românesc. / în unic crez și

legămînt / Ne proclamăm cu glas 
vibrînd / Lumina muncii și mîn
dria, / Supremul gind al țării- 
ntregi : / / „Trăiască-n veci de veci, 
partidul 1 / Trăiască Ceaușescu-n 
veci ! / în veci trăiască România".

Corurile reunite interpretează „40 
de ani de glorii", una dintre pri
mele audiții muzicale ale spectaco
lului.

După încheierea spectacolului, pe 
scenă și în sală răsună Imnul de 
luptă și solidaritate al muncitorilor 
de pretutindeni, „Internaționala".

Urcînd la masa prezidiului adună
rii, pionieri și șoimi ai patriei au 
oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. cu 
multă dragoste, buchete de flori.

întreaga sală, artiștii și spec
tatorii. scandează cu înflăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu
— România", „Ceaușescu și poporul", 
cuvinte dragi tuturor, simbol al 
dragostei nețărmurite a poporului 
față de patria noastră scumpă, față 
de partid și conducătorul său 
încercat.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a fost oferit artiștilor 
și tuturor participanților la realiza
rea acestui emoționant * spectacol 
un frumos coș cu flori.

★
Spectacolul a fost realizat după un 

scenariu semnat de Nicolae Dragoș, 
Dan Verona, Mircea Florin Șandru. 
Regia artistică : Cornel Todea, 
Tudor Mărăscu. In spectacol au fost

prezentate versuri de : Traian De- 
metrescu, Constantin Miile, Ionel 
Cosmei, Nicolae Dragoș, Aurel Fe
lea, Mircea Florin Șandru, Dan Ve
rona, Tiberiu Utan, Victor Tulbure. 
Regia filmului : Mihăiță Lupu, Va- 
leriu Slobozeanu. Conducerea mu
zicală : Paul Urmuzescu. Muzica în 
primă audiție : Dan Ardelean, Geor
ge Grigoriu, Ionel Tudor, Paul Ur
muzescu, Ion Cristinoiu. în spectacol 
au mai fost prezentate creații mu
zicale de : Ciprian Porumbescu,
Filaret Barbu, Radu Paladi, Ionel 
Brătianu, Florin Comișel, Gheorghe 
Dumitrescu, Paraschiv Oprea, Matei 
Socor, Mauriciu Vescan, Anatol 
Vieru, Marius Țeicu. Coregrafia : 
Oleg Danovschi, Gheorghe Baciu, 
Doina Andronache, Theodor Vasi- 
lescu, Doina Georgescu. Scenogra
fia : Traian Nițescu, Dan Radu. Di
rijor : Sergiu Eremia. Ilustrația mu
zicală : Lucian Ionescu. Costume ; 
Elisabeta Benedec, Luana Drăgoies- 
cu. Și-au dat concursul actorii : 
Adela Mărculescu, Olga Delia Ma- 
teescu, Rodica Mureșan, Cristina 
Deleanu, Costel Constantin, Mircea 
Albulescu, Silviu Stănculescu, Da
niel Tomescu, Gelu Nițu, Eugen 
Ungureanu, Mihai Dinvale, Doru 
Ana, George Oancea, Eugenia Maci, 
Eusebiu Ștefănescu, Petre Moraru, 
Gheorghe Motoi și pionierii Victorița 
Mogoș și Andrei Lupan. Au evoluat 
soliștii : Elvira Cîrje, Dorin Teodo- 
rescu, Ionel Voineag, Liliana Ciulei, 
Madeleine Vasilescu, Gheorghe Bod- 
narciuc, Laura Mărgelatu. La reușita

spectacolului și-au adus, de aseme
nea, contribuția : orchestra Operei 
Române, corurile Filarmonicii 
„George Enescu", Radioteleviziunii 
Române, Ansamblul artistic „Doina" 
al Armatei ; Ansamblul artistic 
„Rapsodia Română" al U.G.S.R., An
samblul artistic al Uniunii Tineretu
lui Comunist, colectivele de balet ale 
Liceului de artă „George Enescu", 
orchestra populară a Formației ar
tistice „Ciocirlia" a Ministerului dc 
Interne, corurile Regionalei de Căi 
Ferate București, întreprinderilor 
„23 August", „Semănătoarea", „A- 
versa". corul Regimentului de gardă, 
Fanfara reprezentativă a Armatei, 
fanfara clubului I.T.B., formațiile de 
dansuri populare ale întreprinderi
lor : „23 August", „Republica", „Vul
can", „I.M.M.R. Grivița Roșie". „13 
Decembrie '1918“, „Autobuzul", „Elec
tronica industrială", „Semănătoarea", 
„Automatica", I.C.S.I.T.E.E., U.R.A.C. 
— I.T.B., Direcția de telecomunicații 
a municipiului București, Transport 
urban Cluj-Napoca, „Industria sti- 
clei“-Turda, „Reconstrucția“-Pia- 
tra Neamț, „Fibre sintetice" Săvi- 
nești, „Electroputere" și „Oltcit" — 
Craiova. Clubului tineretului din 
Turda, Casei de cultură din Corabia 
și Uniunii județene a cooperației 
meșteșugărești Suceava, pionieri și 
șoimi ai patriei de la Liceul de artă 
„George Enescu", școlile generale 
nr. 5, 134, 179, 180, Grădinița nr. 248, 
Casa centrală a pionierilor și șoimi
lor patriei. Casa pionierilor și șoi
milor patriei din sectorul 5 al Capi
talei.

Ziua de 1 Mai, dată sărbătoreas
că a muncii, a frăției și solidarității 
internaționale, a fost întîmpinată, 
prin tradiție, în întreaga țară, sub 
Semnul efortului creator, ai 'dorinței 
de a consemna succese de prestigiu 
în i cronică întrecerii socialiste: Rezul- 
iatfele'înregistrate în realizarea pla.Ț 
nului de dezvoltare.economico-socială 
a tării, a sarcinilor pe acest an și pe 
întregul cincinal constituie expre
sia vie, convingătoare a abnegației 
cu care clasa noastră muncitoare, 
întregul popor, strîns unit în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae' Ceaușescu, 
dau viață programului de edificare a 
societății socialiste multilateral, dez
voltate în patria noastră și înaintare 
spre comunism.
. Sărbătoarea de 1 Mai a evidențiat, 
ca de fiecare dată, bogatul bilanț de 
realizări dobindite de oamenii mun
cii de la orașe și sate, români, ma
ghiari, germani și de alte naționalități, 
sub conducerea partidului comunist, 
în anii luminoși ai socialismului, ai 
prefacerilor intervenite în toate sec
toarele activității economice și so
ciale, în viața și munca tuturor ce
tățenilor României socialiste, cu 
deosebire în perioada ce a urmat 
Congresului al IX-lea al partidului, 
cea mai dinamică și fertilă în înfăp
tuiri, denumită cu îndreptățire 
„Epoca Nicolae Ceaușescu".

în localitățile reședință de județ 
au avut loc adunări festive de
dicate zilei de 1 Mai, la care au 
participat reprezentanți ai organelor 
de partid și de stat, ai organizații
lor de masă și obștești, oameni ai 
muncii de diferite profesii.

Despre semnificația sărbătoririi Zi
lei solidarității internaționale a 
celor ce muncesc au vorbit pri
mii secretari și secretari ai comi
tetelor județene de partid, care au 
prezentat pe larg succesele obținute 
de colectivele muncitorești din în
treaga țară în înfăptuirea sarcinilor 
de plan, în toate domeniile de acti
vitate.

Vorbitorii au evidențiat deosebita 
însemnătate politică a marilor de
monstrații antifasciste și antirăzboi
nice de la 1 Mai 1939, rolul Frontu
lui Unic Muncitoresc în organiza
rea, sub directa conducere a Parti
dului Comunist Român, a luptelor 
purtate cu eroism de clasa munci
toare, de toate forțele progresiste 
din țară.

A fost pusă în lumină corftribuția 
remarcabilă adusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tînăr și înflăcă
rat comunist, militant revoluționar, 
la organizarea și desfășurarea aces
tor importante acțiuni politice de 
masă vizînd înfăptuirea aspirațiilor 
de dreptate socială și libertate ale 
poporului român, asigurarea inde
pendenței și suveranității patriei. 
S-a subliniat faptul că alături de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de alți 
militanți âi partidului s-a aflat 
tovarășa Elena Ceaușescu, a cărei 
activitate s-a remarcat prin atitudi
ne fermă, revoluționară, pusă în 
slujba înfăptuirii aspirațiilor de 
libertate socială și națională ale 
poporului nostru.

Reliefînd. dezvoltarea multilaterală 
a patriei noastre socialiste, adună
rile au dat expresie prețuirii de 
care se bucură vasta activitate teo
retică și practică a secretarului ge
neral al partidului, președintele 
Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de numele căruia sînt 
nemijlocit legate toate marile iz- 
binzi dobindite de poporul român în 
ultimele decenii.

Vorbitorii au reafirmat deplina 
adeziune a tuturor oamenilor mun
cii din țara noastră — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — la politica internă și ex
ternă a partidului și statului, hotă
rirea lor neabătută de a înfăptui 
exemplar obiectivele cuprinse în 
Programul partidului, de a-și adu
ce, prin activitatea lor plină de dă
ruire, întreaga contribuție la ridi

carea României pe noi trepte de 
progres și civilizație.

Intr-o atmosferă vibrantă, de pro
fund patriotism, participanții la a- 
dunări au adresat COMITETULUI 
CENTRAL AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU telegrame 
în care se dă glas sentimentelor de 
profundă dragoste, de adîncă recu
noștință ale oamenilor muncii de la 
orașe și sate, ale întregului popor 
român față de conducătorul iubit al 
partidului și statului, pentru activi
tatea sa neobosită consacrată pro
pășirii națiunii noastre, mersului ei 
înainte pe drumul socialismului și 
comunismului, al păcii și progresu
lui.

în telegrame sînt subliniate mîn
dria și admirația tuturor fiilor țării 
față de gindirea cutezătoare și for
ța novatoare a secretarului general 
al partidului, rolul său determinant 
în obținerea succeselor remarcabile 
in dezvoltarea economico-socială a 
patriei, in ridicarea continuă a nive
lului de trai material și spiritual al 
celor ce muncesc. Este evidențiată, 
în același timp, prețuirea și depli
na aprobare față de acțiunile și ini
țiativele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu avînd drept scop soluțio
narea constructivă și durabilă a ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane, înfăptuirea idealurilor de pace, 
prietenie și colaborare ale popoare
lor. făurirea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

în telegrame se exprimă angaja
mentul tuturor oamenilor muncii 
de pe întreg cuprinsul țării de a nu 
precupeți nici un efort pentru a tra
duce în viață orientările și indica
țiile date de secretarul general al 
partidului, pentru a obține noi suc
cese în intîmpinarea marilor eveni
mente ale acestui an — a- 40-a ani
versare a revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și an
tiimperialistă și cel de-al XlII-lea 
Congres al partidului.

DE
(Urmare din pag. I)

într-un an cu vibrante semnificații: 
este anul glorios cînd se împlinesc 
patru decenii de la Revoluția de e- 
liberare socială și națională, anti
fascistă și antiimperialistă și este 
anul celui de-al XlII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, eveni
ment de seamă în viața politică 
și socială a țării, ale cărui hotă- 
rîri vor deschide noi perspective 
dezvoltării multilaterale, socialiste 
a patriei.

Omagiind munca, omagiem tena
cele și necurmatul efort depus de 
aproape patru decenii de către 
milioanele de oameni care, aici, 
pe pămîntul de la Carpați și 
Dunăre, umăr Ia umăr în co
loanele istoriei, umăr la umăr 
în coloanele socialismului victo
rios, au schimbat fața țării, au 
confirmat, prin neasemuite fapte 
de muncă,- forța și profunzimea 
spiritului revoluționar, a patriotis
mului. Cei patruzeci de ani sînt 
cei mai rodnici din cartea milenară 
a patriei - iar printre ei, strălu
citori, cei mai strălucitori, anii 
care . s-au scurs de la Congre
sul al IX-lea al partidului, Epoca 
Ceaușescu.

Omagiind munca, munca înfrăți
tă, omagiem unitatea muncitorilor,

ZIUA MUNCII
țăranilor, intelectualilor, a tuturor 
celor care, zi și noapte, dedică 
forței și măreției României socia
liste întreaga lor putere creatoa
re. Unitatea revoluționară de azi 
a celor ce muncesc este încununa
rea, pe o treaptă nouă, superioa
ră a unității dintotdeauna a celor 
ce muncesc, unitate făurită și ci
mentată în lupta pentru împlinirea 
marilor idealuri sociale și naționa
le, pentru fericirea poporului. Uniți 
ca unul singur în jurul partidului, 
al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — omul 
care întruchipează toate certitudi
nile poporului, voința de mai bine, 
hotărîrea de a face totul pentru 
înflorirea patriei - cei ce muncesc 
fac din unitatea lor de gînd și de 
faptă cheia de boltă a tuturor în
făptuirilor de azi și de mîine.

Omagiind munca, omagiem stră
dania întregului popor pentru a 
traduce în viață hotărîriie Con
gresului al XII-lea și ale Conferin
ței Naționale ale partidului, voința 
tuturor și a fiecăruia de a-și aduce 
partea de contribuție la îndeplini
rea marilor obiective stabilite de 
partid, de secretarul său general 
pentru actuala etapă de dezvolta
re : folosirea intensivă a bazei 
tehnico-materiale, creșterea mai 
puternică a produsului social, a

venitului național, realizarea unei 
noi calități a muncii și a vieții.

Omagiind munca, ne exprimăm 
solidaritatea militantă cu cei ce 
muncesc în lumea întreagă, hotă
rîrea de a întări prietenia și co- ' 
laborarea cu țările socialiste, de a 
lărgi relațiile cu țările în curs de 
dezvoltare, de a extinde relațiile 
reciproc avantajoase cu toate ță
rile lumii ; ne exprimăm hotărîrea 
de a nu precupeți nici un efort in 
lupta pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă pe planeta noastră.

Omagiind munca, ne exprimăm 
hotărirea de a milita pentru păs
trarea bunului celui mai de preț al 
popoarelor, pacea ; de a lupta 
pentru oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la înfăptuirea dezarmării, 
în primul rînd a dezarmării nuclea
re, asigurarea securității și păcii în 
Europa și în întreaga lume, de a 
lupta pentru o lume fără arme, 
pentru un cer senin, pentru o ome
nire eliberată de spectrul unei ca
tastrofe nucleare.

Ziua Intîiului de Mai 1984, zi de 
multiple și ample semnificații, scrie 
cu. lumină și cu flori, în văzduhul 
proaspăt, semnele bucuriei unui 
popor în anul 40 al libertății 
sale, în anul Congresului al XlII-lea 
al partidului.
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
a primit pe ambasadorul Portugaliei, 
cu .prilejul prezentării scrisorilor de acreditare

(Urmare din pag. I)

înminînd scrisorile de acreditare, 
ambasadorul portughez, LUIS QUAR- 
TIN, a transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
Antonio Ramalho Eanes, salutări 
calde și prietenești, precum și ex
presia profundei sale admirații pen
tru neobosita și perseverenta activi
tate pe care șeful statului român o 
desfășoară pe arena internațională, 
pentru contribuția pe care o aduce 
la eforturile ce se fac pentru înce
tarea cursei înarmărilor și instau
rarea unui climat de destindere și 
pace.

în cuvîntarea prezentată de amba
sador sînt relevate cursul ascendent 
al relațiilor, pe multiple planuri, 
dintre cele două țări, importanța dia
logului româno-portughez la nivel 
înalt pentru consolidarea și aprofun
darea acestor raporturi, favorizate de 
afinitățile spirituale, istorice și cul
turale existente între popoarele ro
mân și portughez.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele NICOLAE CEAUȘESCU 
a mulțumit cordial pentru urările a- 
dresate și a rugat, ia rîndul său, să 
se transmită un cald mesaj de să

nătate și fericire personală președin
telui Antonio Ramalho Eanes, iar 
poporului portughez prieten urări de 
prosperitate și pace.

în cuvîntarea de răspuns a șefu
lui statului român se subliniază că 
România acordă o importantă deo
sebită dezvoltării relațiilor de tra
dițională prietenie și colaborare cu 
Portugalia, aprofundării dialogului 
politic și extinderii în continuare a 
schimburilor economice,' tehnico-ști- 
ințifice și culturale româno-portu- 
gheze, în spiritul înțelegerilor la ni
vel înalt, apreciindu-se că promo
varea unei largi cooperări bilatera
le este în interesul popoarelor ro
mân și portughez, al cauzei păcii, 
securității, destinderii și colaborării 
în Europa și in lume. ,

Evidențiindu-se preocuparea Româ
niei față de încordarea fără prece
dent la care s-a ajuns pe plan mon
dial. in cuvîntare se arată că pro
blema fundamentală a epocii noastre 
o constituie oprirea cursei înarmă
rilor și trecerea la dezarmare, in 
primul rînd nucleară, înlăturarea pe
ricolului unui nou război, care s-ar 
transforma, inevitabil, într-o catas
trofă nucleară. Pornind de la situa

ția de o deosebită gravitate din Eu
ropa, România — se spune in cuvin- 
tare — se pronunță pentru oprirea 
amplasării. de noi rachete america
ne pe continent și, totodată, pentru 
oprirea realizării contramăsurilor 
nucleare anunțate de U.R.S.S.. pen
tru reluarea negocierilor sovieto-a- 
mericane în vederea ajungerii la un 
acord corespunzător privind înlătu
rarea completă a rachetelor cu rază 
medie de acțiune din Europa și, in 
general, a oricăror arme nucleare, 
în context, este subliniată necesita
tea ca toate statele europene să-și 
intensifice eforturile pentru a de
termina oprirea actualului curs al 
politicii internaționale, pentru a sal
va Europa și întreaga omenire de la 
distrugere.

Președintele României a urat amba
sadorului succes deplin în misiunea 
ce i-a fost încredințată și l-a asi
gurat de întregul sprijin al Consiliu
lui de Stat, al guvernului român și 
al său personal.

La solemnitate și la convorbire au 
participat Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Dumitru 
Apostoiu, secretar prezidențial și al 
Consiliului de Stat.

Telegramă
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, to
varășul Constantin Dăscălescu, a 
primit, din partea primului ministru 
al Republicii Malta, Dom Mintoff, 
o telegramă de mulțumire ca răs
puns Ta mesajul de salut și urările 
adresate cu ocazia aniversării zilei 
naționale a acestei țări. în telegra
mă se exprimă speranța că bunele 
relații dintre cele două țări se vor 
întări în continuare. Sînt transmise, 
totodată, cele mai bune urări de fe
ricire și prosperitate pentru poporul 
român.

Cronica zilei
Ambasadorul Olandei la București, 

Adrien Mansvelt, a oferit luni o re
cepție cu prilejul Zilei naționale a 
Regatului Țărilor de Jos.

Au participat loan Totu, viceprim- 
ministru al guvernului, Alexandru 
Necula, ministrul industriei de ma- 
șini-unelte, electrotehnică și electro
nică, Aneta Spornic,' președintele 
Comitetului de Stat pentru Prețuri, 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
altor ministere și instituții centrale, 
oameni de artă și cultură.

Au luat parte, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)
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Cuvîntarea tovarășului Konstantin Cernenko
la întîlnirea cu muncitorii de la Uzina metalurgică „Secera 

și ciocanul** din Moscova
MOSCOVA 30 (Agerpres). — Kon

stantin Cernenko, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
s-a întilnit cu muncitorii de la Uzina 
metalurgică „Secera și ciocanul" din 
Moscova, relatează agenția T.A.S.S.

în cuvîntul rostit, K. Cernenko a 
subliniat că, în perioada actuală, o 
deosebită însemnătate dobindesc mo
dernizarea bazei tehnice a economiei 
naționale, introducerea celor mai noi 
cuceriri ale științei, generalizarea 
experienței avansate, relevînd tot
odată necesitatea folosirii judicioase 
a resurselor materiale și umane. O 
altă sarcină de mare însemnătate — 
a arătat vorbitorul — constă în 
amortizarea grabnică a investițiilor, 
între sarcinile de cea mai mare im
portanță se înscriu ridicarea conti
nuă a calității produselor și sporirea 
productivității muncii. K. Cernenko 
a evidențiat legătura strînsă dintre 
creșterea productivității, muncii și 
sporirea bunăstării poporului, subli
niind că îmbunătățirea continuă a 
nivelului de trai al maselor largi de 
oameni ai muncii reprezintă linia 
generală a P.C.U.S.

Arătînd că partidul comunist este 
avangarda întregului popor, vorbito
rul a relevat că, pretutindeni în țară, 
primii care se ocupă de ceea ce este 
mai complicat și de mare răspundere 
sînt 'comuniștii. Aceasta le întărește 
prestigiul in masele largi. Totuși — a 
spus el — uneori mai poți auzi și 
cuvinte de întemeiată . nemulțumire 
față de cazurile de atitudine nejustă 
a unor lucrători in producție și în 
viața de zi cu zi. Mai există oameni 
care vor să obțină totul : și ce merită 
și ce nu merită, și adesea obțin, dar 
despre datoria lor față de societate 
uită.

Vorbind despre unele probleme ale 
situației internaționale, K. Cernenko 
a spus că in actuala conjunctură 
Uniunea Sovietică propune, sincer, o 
singură cale — calea coexistenței 
pașnice, calea colaborării internațio
nale. Oamenii sovietici sînt profund 
convinși că pacea poate fi menținută. 
Evoluția evenimentelor poate fi re- 
orientată' de la confruntare spre des
tindere. Sîntem gata pentru un dia
log, sîntem dispuși să colaborăm ac
tiv cu guvernele și organizațiile care 
vor să desfășoare o activitate cinstită 
și constructivă în favoarea păcii.

Congresul P. C. 
din Guadelupa 
Guy Daninthe a fost reales 

secretar general al partidului
BASSE-TERRE 30 (Agerpres). — 

în orașul Point-a-Pitre s-au înche
iat lucrările celui de-al VIII-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Guadelupa. Acest forum a dezbătut 
și aprobat raportul de activitate al 
C.C. al partidului în perioada care 
a trecut de la precedentul congres, 
a analizat o serie de probleme orga
nizatorice. legate de activitatea co
muniștilor în rîndul maselor, de 
perfecționarea activității ideologice 
și de propagandă și a ales noile or
gane conducătoare ale partidului.

în funcția de secretar general al 
Partidului Comunist din Guadelupa 
a fost reales Guy Daninthe.

SPIRITUL REVOLUȚIONAR AL TINEREI GENERAȚII a obligațiunilor C.E.C. ieșite 
cîștigătoare Ia tragerea la sorți 

lunară din 30 aprilie 1984

Patria se află în anul 
patruzeci al libertății, al 
construcției unei orînduiri 
noi care a schimbat din 
temelii înfățișarea orașe
lor și satelor, a edificat o 
economie puternică, așeza
tă pe coordonatele progre
sului. a dat forme și sen
suri vii unei civilizații su
perioare izvorîte din cel 
mai profund umanism. 
Dar. mai ales, a făurit un 
om nou. demn de acest

ritului revoluționar. Reve
nind la epoca noastră, îmi 
amintesc documentările pe 
care le-am făcut pe șantie
rul marii hidrocentrale de 
la Porțile de Fier. In beto
nul proaspăt turnat erau, 
ca o amprentă caldă, în
semnele brigăzilor de tine
ret. Din Mehedinți, din 
Dolj, din Teleorman, din 
Suceava. Tinerii țării, ve- 
niți să construiască pilonii

re—Marea Neagră, lucrări 
de descoperire a cărbune
lui pe pămîntul Gorjului, 
irigații, mari platforme in
dustriale.

Tineri muncitori, țărani, 
elevi, studenți au învățat să 
construiască, să lase în 
urma, lor lucruri bine fă
cute. Dar, mai ales, s-au 
construit pe ei înșiși ca oa
meni, la școala muncii și a 
spiritului revoluționar. în

timp, un om implicat prin 
întreaga sa ființă în fie
care proces. în fiecare eta
pă ce definesc înaintarea 
țării pe drumul socialis
mului. Sub conducerea 
partidului comunist, po
porul român și-a înălțat in 
lumină idealurile, dîndu-le 
contur de faptă și dobîn- 
dind marea și nestrămutata 
încredere în viitorul de 
aur al națiunii noastre. Un 
viitor clădit pe muncă și 
iubire de țară. Un destin 
care, după Congresul al 
IX-lea al P.C.R., de cînd în 
fruntea partidului si tării 
a fost ales tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — pa
triot înflăcărat și genial 
strateg al revoluției socia
liste românești — a primit 
certitudinea izbînzii de
pline.

A încerca în acest spa
țiu de puternică eferves
centă a tuturor energiilor 
unei națiuni să conturezi 
portretul colectiv al tinerei 
generații, cu prilejul tradi
ționalei zile a tineretu
lui, înseamnă a te raporta 
în permanență la întregul 
de conștiință și de faptă 
concretă care devine, care 
este adevărul unei epoci.

Ce autentificare mai de
plină. ce apreciere mai 
înaltă a acestei stări de

Tinerii au fost, sînt și vor fi împreună cu poporul, la 
chemarea partidului, în marile bătălii pașnice ale zi
dirii României noi. O fotografie devenită istorie : bri
gadieri pe șantierul Canalului Dunăre - Marea Neagră 

Foto : S. Cristian

participare, a acestei an
gajări entuziaste pot fi a- 
duse decît cuvintele pe 
care secretarul general al 
partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. le 
rostea de la tribuna Con
gresului al XI-lea al 
U.T.C. : „în toate aceste 
mărețe realizări, cu elanul 
revoluționar ce o caracte
rizează, tînăra noastră ge
nerație a adus și aduce 
o contribuție inestimabilă, 
fiind tot timpul prezentă 
pe marile șantiere, in ma
rile cetăți industriale, în 
munca pentru transforma
rea orașelor și satelor pa
triei noastre, învățînd și 
însușindu-și cele mai noi 
cuceriri ale științei și cul
turii în școli și universi
tăți, în toate sectoarele de 
activitate, dind dovadă de 
spirit revoluționar și abne
gație, îndeplinindu-și cu 
cinste misiunile încredin
țate de partid și popor".

Făcînd apel la istorie, gă
sim în cronica primelor 
șantiere naționale numele 
tinerilor brigadieri — Sal
va—Vișeu, Bumbești—Li- 
vezeni, școli înalte ale spi-

unei industrii tinere. Am 
fost la primul careu al 
șantierului tineretului de la 
Porțile de Fier. Brigadieri, 
cu salopete albastre, cu 
ochii reflectînd parcă lumi
na steagurilor dintr-o di
mineață de primăvară. 
Acolo, acum e o cetate mo
dernă, un simbol al voinței 
și al dăruirii. Brigadierii au 
plecat, au urmat destinul 
unor profesii in care au 
pus, fără nici o îndoială, 
învățăturile acelei școli de
cisive.

Alte puncte de pe harta 
țării au cunoscut apoi for
fota șantierelor. Organiza
ția revoluționară a tinere
tului, Uniunea Tineretului 
Comunist, și-a asumat,' ca 
pe un titlu de supremă răs
pundere patriotică, un rol 
de seamă in construcția u- 
nor obiective de importanță 
națională : Canalul Dună-

vara anului trecut, la ma
rea sărbătoare a brigadie
rilor am văzut aprinzîn- 
du-se pe harta țării lumi
nile șantierelor. Peste tot 
în țară. Ca o mărturie vie 
a iubirii de țară, a încrede
rii și hotărîrii de a urma 
fără preget chemarea co
munistă spre viitor.

Atestatul de devotament 
al unei generații care știe, 
care a învățat prin muncă 
și dăruire că munca e va
loarea supremă, că datoria 
de a fi totdeauna de par
tea noului, a căutării crea
toare e sinonimă cu tinere
țea. Că deschiderea spre 
cele mai noi orizonturi ale 
cunoașterii in știință, în 
cultură constituie o perma
nență a spiritului revolu
ționar. Spunea tovarășul 
Nicolae Ceaușescu : „Trăim 
într-o epocă de profunde 
transformări revoluționa

re ale societății, în general 
de transformare revoluțio
nară a lumii. In aceste con
diții, prima cerință este a- 
ceea de a fi și de a rămîne 
revoluționari, de a iupta cu 
hotărîre împotriva a iot ce 
este vechi și perimat in 
toate sectoarele, inclusiv in 
domeniul conștiinței, și de 
a acționa neabătut pentru 
promovarea noului, a spi
ritului revoluționar in în
treaga viață socială".

Prin faptele ei, prin felul 
în care s-a format și se for
mează, prin maturitatea po
litică și organizatorică a 
Uniunii Tineretului Comu
nist, tinăra generație a 
României a dovedit că a 
înțeles pe deplin aceste im
perative.

Este in afara oricărui du
biu că tineretul se bucură 
din partea partidului, a în
tregii societăți de cele mai 
bune condiții de viață și 
învățătură, că are creat 
spațiul optim de formare și 
afirmare multilaterală.

Iar răspunsul său nu poa
te fi, nu este decît unul 
singur, acela al muncii 
pentru țară, al dăruirii re
voluționare, al manifestării 
consecvente in spirit și ac
țiune ca fii demni și liberi 
ai unei patrii demne și li- 
bbre.

întotdeauna, în orice e- 
pocă, tinerețea a avut ne
voie și și-a creat marile 
modele de gîndire, de ac
țiune și comportare. în e- 
poca noastră, modelul su
prem al tinerei generații îl 
constituie viața și activita
tea bărbatului care con
duce destinele patriei, al 
celui care, din cea mai fra
gedă tinerețe, s-a contopit 
cu marile idealuri ale par
tidului comunist și ale po
porului român, făcindu-și 
din independența țării, din 
înflorirea ei, din ridicarea 
continuă a prestigiului ei 
în fața istoriei și a lumii 
rațiunea de a exista. Che
mările pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le adre
sează tinerei generații, dra
gostea și încrederea cu care 
o înconjoară găsesc în ini
ma fiecărui tinăr ecoul 
devotamentului și hotărî- 
rea de a urma fără șovăire 
drumul pe care ne conduce 
Eroul ce dă numele său ce
lei mai strălucite epoci de 
istorie românească.

„Dragi prieteni tineri" — 
cuvinte care exprimă lian
tul de profundă căldură 
sufletească între președin
tele țării și tineretul țării. •

„Vă chem, dragi prieteni 
tineri" — cuvinte ca o 
flacără eternă, ca un mesaj 
continuu al dăruirii în lup
ta pentru mereu mai binele 
patriei. Emblemă a prezen
tului și viitorului, a tine
reții spiritului revoluționar.

Nicolae Dan 
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Cîștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîști
gătoare.

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

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000Q01—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—175 la con
fruntarea cu lista oficială primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

13,05 Album sărbătoresc (parțial color).
18.10 Film : „București" (color)
18,40 Desene animate
19,00 Telejurnal (parțial color)

In județul Sibiu s-a încheiat semănatul culturilor de primăvară tv

Acțiuni și inițiative in favoarea 
dezarmării, pentru pace 

R.F. GERMANIA : „Nici o racheîâ nucleara 
pe continentul european !"

BONN 30 (Agerpres). - Partici
pantele la primp conferință a fe
meilor — membre ale sindicatului 
din branșa comerțului, băncilor și 
asigurărilor - care s-a desfășurat in 
orașul vest-german Leverkusen, s-au 
pronunțat împotriva staționării de 
rachete nucleare cu rază medie de 
acțiune în Europa și pentru retra
gerea celor existente. Totodată, ele

au cerut cu fermitate interzicerea 
tuturor armelor atomice, bacteriolo
gice și chimice, precum și redu
cerea cheltuielilor pentru înarmări.

In numele celor 200 000 de fe
mei organizate în sindicat, delega
tele la conferință au adoptat o re
zoluție care cere respectarea drep
tului lor la muncă, acordarea de 
șanse egale pentru femei și salarii 
egale cu cele ale colegilor lor.

ITALIA : Demonstrație pentru pace la Comisa
ROMA 30 (Agerpres). — Peste 

15 000 de persoane au participat la 
o demonstrație de protest împotri
va amplasării de rachete nucleare 
in Sicilia. Demonstrația s-a des
fășurat in fața bazei militare ame
ricane de la Comiso, tinde urmează

să fie amplasate 112 rachete nuclea
re de tipul „Cruise". Sub impera
tivul „Nu, rachetelor nucleare !", 
in piața centrală a orașului a avut 
loc un miting in cursul căruia s-a 
protestat împotriva amplasării de 
arme nucleare pe pămîntul Italiei.

BEIJING: încheierea unor acorduri 
chino-americane

BEIJING 30 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția China Nouă, 
la Beijing au fost semnate luni 
mai multe acorduri și protocoale 
între R. P. Chineză și Statele Unite, 
referitoare la evitarea dublei impu- 
netiv schimburile «culturale pe anii» 
1984—1985, ■ cooperarea în domeniul 
științei și tehnologiei industriale';1 al' 
informației tehnice și științifice și al 
folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice.

în alocuțiunea rostită cu prilejul 
semnării, premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Zhao Ziyang,

a relevat că, atita vreme cit între 
cele două părți au loc consultări în 
spiritul respectului și avantajului re
ciproc, China și Statele Unite pot 
dezvolta o mai bună cooperare în 
mat, mulț^, dqigfpy, j», , „

Președintele Ronald Reagan a de-‘ 
clarat că' încheierea- noilor aedrduti'-.- 
va facilita comerțul și investițiile, 
va amplifica schimburile dintre 
China și S.U.A.

La ceremonia semnării a fost pre
zent președintele R. P. Chineze, 
Li Xiannian.

Sprijin activ luptei 
de eliberare 

din Africa australă 
Comunicatul reuniunii 

la nivel Înalt de la Arusha
DAR ES SALAAM 30 (Agerpres).

— In localitatea tanzaniană Arusha 
au luat sfirșit lucrările reuniunii la 
nivel înalt a celor șase țări din „pri
ma linie" — Angola, Botswana, Mo- 
zambic, Tanzania, Zambia și Zim
babwe — cu participarea lideri
lor Congresului Național African 
(A.N.C.) și Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.)
— transmit agențiile Reuter și U.P.I.

în comunicatul publicat la înche
ierea reuniunii se arată că partici- 
panții și-au exprimat „sprijinul și 
înțelegerea" față de recentele acor
duri intervenite între Angola și 
R.S.A., precum și între Mozambic și 
autoritățile de la Pretoria, în spe
ranța că aceste acte vor duce la re
tragerea trupelor sud-africane de pe 
teritoriul angolez și la încetarea ac
țiunilor de destabilizare ale regimu
lui sud-african împotriva Mozambi- 
cului. „Consolidarea libertății și 
securității statelor care și-au dobin- 
dit deja independența face parte din 
lupta pentru eliminarea totală din 
Africa a colonialismului și rasismu
lui", se subliniază în document.

Conducătorii țărilor din „prima 
linie" și-au reafirmat, totodată, spri
jinul față de luptele de eliberare din 
Republica Sud-Africană și Namibia 
și au lansat un apel statelor africane 
și comunității internaționale la „creș
terea sprijinului politic, moral și ma
terial acordat Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) 
și Congresului Național African 
(A.N.C.)."

Țările din prima linie apreciază 
că „obiectivul imediat pentru Nami
bia, aflată sub ocupația ilegală a 
Republicii Sud-Africane, este și tre
buie să fie aplicarea neîntîrziată a 
rezoluției 435/1978 a Consiliului de 
Securitate al O.N.U., pină la dobîn- 
direa independenței poporului nami- 
bian".

★
ACCRA. — Țările africane trebuie 

să-și conce.ntreze eforturile pentru 
. ;ad op tarna. âțj mmun a unor măsuri 

care ’ sar Ț>uria» capăt regimului de 
j, qp^rțheijdîrliji /ȘifȚica de Sud — a. de

clarat,’ într-o ’conferință de presă 
ținută la Accra, Jerry John Rawlings, 
președintele Consiliului Provizoriu al 
Apărării Naționale al Republicii 
Ghana. Cu acest prilej, el a subliniat 
importanța sprijinirii mișcărilor de 
eliberare din sudul continentului.

■ PRESA

EVOLUȚIA SITUAȚIEI DIN LIBAN. Primul ministru desemnat al Liba
nului, Rashid Karame, i-a informat luni pe președintele Amin Gemayel 
în legătură cu stadiul consultărilor politice purtate în vederea alcătuirii 
unui guvern de uniune națională. Potrivit agențiilor internaționale de 
presă, Rashid Karame nu a reușit să obțină acordul unor lideri politici 
libanezi de a face parte din noul cabinet, aceștia amînînd pentru zilele 
următoare anunțarea unei decizii. în pofida unei intense activități pe plan 
politic, in ultimele 24 de ore s-au produs noi schimburi de focuri peste 
linia de demarcație ce separă sectoarele de est și de vest ale Beirutului 
și in regiunea de munte limitrofă.

CONVORBIRI. După cum trans
mite agenția A.C.T.C., la Panmun- 
jon a început luni cea de-a doua 
rundă de convorbiri între delega
țiile comitetelor olimpice din 
R.P.D. Coreeană și Coreea de Sud 
în vederea constituirii unei singure 
echipe coreene de sportivi care să 
participe la Olimpiada de vară din 
acest an, de la Los Angeles.

PESTE 13 000 DE MUNCITORI ȘI 
STUDENȚI URUGUAYENI au 
participat la o serie de manifesta

ții desfășurate la Montevideo, ce- 
rind acordarea unei largi amnistii 
politice, legalizarea partidelor pro
gresiste și a organizațiilor sindica
le, precum și adoptarea de mă
suri pentru îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de trai.

MINIȘTRII RELAȚIILOR EX
TERNE DIN ȚĂRILE MEMBRE 
ALE „GRUPULUI DE LA CONTA- 
DORA“ — Columbia, Mexic, Pana
ma și Venezuela — s-au reunit, la 
Ciudad de Panama, cu omologii

—1
lor din Costa Rlca, Guatemala, 
Honduras, Nicaragua și Salvador, 1 
in vederea continuării eforturilor I 
privind instaurarea unui climat de 
pace, securitate și cooperare în 
America Centrală.

ÎN IRLANDA DE NORD CON
TINUA ACTELE DE VIOLENȚA 
soldate cu victime și importante 
pagube materiale. Astfel, un fer
mier irlandez și-a pierdut viața „ 
duminică în urma detonării unei [ 
cantități de explozibil plasată sub • 
automobilul său. Actul terorist a 
fost revendicat de o grupare ex- l| 
tremistă autointitulată „Luptăto- || 
rii irlandezi pentru libertate" apar- 
ținînd organizației ilegale „Arma- n 
ta Republicană a Poporului" I 
(I.R.A.). 1

PARTIDUL SOCIALIST DIN SE- j 
NEGAL, de guvernământ, <i adoptat 
un nou program de împăduriri 8 
pentru următorii 25 ani, care pre
vede intensificarea luptei impotri- 8 
va deșertificării. Conform progra- 1
mului, Senegalul va reîmpăduri o *' 
suprafață de 3,5 milioane hectare. »
Partidul Socialist din Senegal a i
chemat, totodată, țările vest-afri- °
cane să adopte o politică destinată 
refacerii fondului forestier pentru I 
a-și coordona eforturile orientate I 
spre stăvilirea înaintării deșertului.

Oamenii muncii din agricultura 
județului Sibiu au încheiat însămîn- 
țarea porumbului pentru consum în 
ogor propriu pe întreaga suprafață 
planificată. De asemenea, au termi
nat semănatul ovăzului, orzoaicei de 
primăvară, sfeclei de zahăr, inului, 
legumelor, plantelor furajere, pre
cum și plantarea cartofilor.

în telegrama adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de către Comitetul ju
dețean Sibiu al P.C.R. se spune : 
„Sintem ferm hotărîți ca printr-o 
muncă de calitate, valorificînd la un 
nivel superior potențialul agricul
turii județului — așa cum ne-ați ce
rut dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general — să infăp- 
tuim în acest an în mod exemplar 
prevederile programului unic de 
creștere a producției agricole în

gospodăriile proprii ale membrilor 
cooperatori și ale producătorilor in
dividuali, sarcinile ce ne revin din 
programul de autoconducere și au- 
toaprovizionare, sporind contribuția 
la fondul centralizat al statului, la 
creșterea bunăstării oamenilor mun
cii.

Ne angajăm cu toată răspunderea, 
în numele tuturor mecanizatorilor, 
cooperatorilor, specialiștilor, al tu
turor oamenilor muncii din agricul
tura județului, că nu vom precu
peți nici un efort, muncind cu ab
negație pentru a demonstra prin 
fapte hotărîrea noastră fermă de a 
spori producțiile vegetale și anima
liere, întimpinind cu un rodnic bilanț 
al împlinirilor cea de-a 40-a ani
versare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă si Congresul al XIII- 
lca al partidului".

10,00 1 Mai muncitoresc
10,30 Laureați ai muncii — reportaj
10,45 Rîde iară primăvara / C-a venit 

întîl de mai. Omagiu al pionieri
lor șl școlarilor dedicat Zilei 
muncii

11,00 Desene animate
11,15 înflorește țara-n mal
12,20 Cintec de mai
12,35 Pagini din comedia cinematogra

fică românească
13,00 Telex

19.30 Simfonia eroică a muncii
19,50 Imn muncii sub flamuri tricolore. 

Spectacol omagial cultural-artistic 
dedicat Zilei internaționale a 
muncii

21.10 Din toată inima — spectacol mu- 
zical-dlstractiv (color)

22,20 Telejurnal (parțial color)
22.30 Sub cer senin, în nopți de mal 

— melodii îndrăgite (color)
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10,00 Tineri în primăvara tării. Program 

special dedicat Zilei tineretului

12.30 Telefllmoteca de ghiozdan. „Ara- 
bela" (color) — episodul 10

13,00 Telex
13,05 Album de mal (parțial color)
17.30 Fotbal : Rapid — Universitatea 

Craiova. In pauză : Desene ani
mate

19.15 Telejurnal (parțial color)
19.35 Cu tinerețea noastră, îți mulțu

mim, partid ! (Spectacol dedicat 
Zilei tineretului din Republica So
cialistă România)

20.35 Film artistic : „Rîul care urcă 
muntele" (color). Producție a Ca
sei de filme unu

22.15 Telejurnal (parțial color)

ȘTIRI SPORTIVE
Succese

ale reprezentanților României 
în întreceri internaționale

GIMNASTICA. Campionatele eu
ropene de gimnastică pentru junioa
re desfășurate la Rimini (Italia) 
s-au încheiat cu concursul special 
pe aparate, în care s-a afirmat prin 
talentul, grația și măiestria sa tînăra 
sportivă româncă Daniela Silivaș, 
cîșligătoarca unei medalii de aur și 
a două de argint.

La cel mai dificil aparat, bîrna,

teatre

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 

cuprins între 1 mai, ora 21 — 4 mai, 
ora 21. In țară : Vremea va fi schim
bătoare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea șl 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice în jumătatea de vest a 
țării și izolate în rest. Vintul va sufla

moderat cu intensificări de scurtă du
rată. predominînd din sectorul sudic 
în Banat. Moldova și zona de munte. 
Temperatura în creștere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, iar maximele între 14 șl 24 de 
grade. în București : Vremea se va 
încălzi ușor. Cerul va fi schimbător, 
favorabil ploii de scurtă durată. Vintul 
va sufla slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor oscila între 7 și 
10 grade, Iar cele maxime Intre 19 șl 
22 de grade. (Otilia Diaconu, meteoro
log de serviciu).

• Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Zbor deasupra unui cuib de 
cuci — 19,30; (sala „Ion Vasilescu", 
12 27 45) : Cavoul de familie — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
de primăvară susținut de corul filar
monicii. Dirijor : Vasile Pântea, la 
pian : loslf Ion Prunner — 19.
• Opera Română (13 18 57) : Balul 
primăverii — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Mam’zelle Nitouche — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu. 14 75 46) : 
Labyrlntul — 19; (sala Grădina Icoa
nei, 12 44 16) : O lume pe scenă — 19.

• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Necunoscuta și funcționarul — 19,30.
• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Arma secretă a Iul Arhimede — 19,30.
• Teatrul Glulești (sala Majestic, 
14 72 34) ; Anunț la mica publicitate
— 19,30; (sala Glulești, 18 04 85) : Jean, 
fiul lui Ion — 19.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30: (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19,30; (Ia Tea
trul de vară Herăstrău) : Revista re
vistelor — 19.
O Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Intre caftan șl smoking — 18,30.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 16; 19,30.
• Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : „Atenție ! estrada In emi
sie" (premieră) — 19,30.
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• Teatrul National (14 7171, sala 
mică) : Coana Cbirița — 10; Zbor 
deasupra unui cuib de cuci — 15; 
Gaițele — 19,30; (sala Atelier) : Intre 
patru ochi (B) — 19; (sala „Ion Va
silescu", 12 27 45) : Cavoul de familie 
— 11; Examenul — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, la Muzeul de artă) : Recital 
de pian : Sorin Petrescu — 18.
• Teatrul de operetă (14 80 11) : 
Suzana — 10,30; Secretul lui Marco 
Polo — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Amintiri — 19; (sala Grădina Icoanei, 
12 44 16) : Cabala bigoților — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Ivona, prin
cipesa Burgundici — 18.
• Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : Po
litica — 19,30.

• Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Pachetul cu acțiuni — 19,30.
@ Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Citadela sfărîmată — 
18,30; (sala Studio) : Sentimente și 
naftalină — 10,30; Acești îngeri triști
— 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Arta conversației — 15; 
19,30; (sala Giulești, 18 04 85): Hotel 
„Zodia gemenilor" — 19.
9 Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Belmondo al 
II-lea — 19,30; (sala Victoria. 50 58 65): 
Băiatul cu stlcleti — 19,30: (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Varietăți — 19.
• Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00, la Palatul sporturilor și cul
turii) : Cintece și zimbete de mai — 
15,30; 19.
• Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova"
— 10; 16; 19,30.

Daniela Silivaș a cucerit titlul de 
campioană europeană, cu 19,800 
puncte, fiind urmată de Natalia Fro
lova (U.R.S.S.) și Elena Drevjana 
(Cehoslovacia) — cu cite 19,650 
puncte. La paralele și sol. Daniela 
Silivaș a obținut medaliile de argint. 
Bine s-a comportat și Raluca Bug- 
ner, clasată pe locul trei la sărituri.

în concursul masculin, dintre gim- 
naștii români s-au evidențiat Marius 
Tobă și Marian Rizan. medaliați cu 
argint la inele și, respectiv, la para
lele.

CANOTAJ ACADEMIC. în ziua a 
doua a regatei internaționale de ca
notaj academic de la Mannheim 
(R.F.G.), echipajele feminine ale 
României au repurtat alte trei vic
torii. în proba de schif 8 plus 1 
România a cîștigat cu timpul de 
3’09”81/100, urmată de Bulgaria 3’13” 
63/100 și R.F. Germania 3’17”29/100. 
La simplu, Valeria Racilă a re
petat succesul din prima zi, termi- 
nînd pe primul loc cu 3’45” 
33/100. urmată de Alrun Urbach 
(R.F.G.) la 3’50”59/100 și Rumiana 
Poșileeva (Bulgaria) cu 3’52”55/100. 
La schif dublu a ieșit învingător 
echipajul format din Marioara Po
pescu și Elisabeta Oleniuc — 3’34” 
60/100, secundat tot de un schif , ro
mânesc (Mariana Trașcă. Maria Ma- 
coviciuc) — 3’40”10/100 și formația 
Suediei — 3’45”67/100. La schif doi 
fără cirmaci vîslașele noastre Rodica 
Araba și Elena Horvath s-au situat 
pe locul secund.
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apăr1

de milioane de oameni de cele 
vingeri politice.

Mișcările populare antinucleare întrunesc adeziunea a zeci și zeci
...I"------ ---------: mai diferite vîrste, profesiuni și con-

Ziua 
știința 
simbol 
muncii 
tru împlinirea aspirațiilor lor vitale 
— de a trăi în libertate și demnita
te, de a-și făuri un viitor pașnic și 
prosper. Această solidaritate și-a 
găsit și în timpul din urmă semni
ficative expresii în marile acțiuni și 
demonstrații ce au loc pe toate me
ridianele, în care participanții, re- 
prezentînd cele mai diverse cate
gorii sociale ale populației, își ma
nifestă voința de a face totul pentru 
apărarea drepturilor lor fundamen
tale la pace, Ia muncă, la viață.

îi împrejurările de astăzi, cînd 
aberanta cursă a înarmărilor ame
nință să arunce planeta într-o ca
tastrofă nucleară, masele populare 
de pretutindeni, popoarele, a căror

de 1 Mai s-a, impus în con- 
unianității ca un luminos 
al solidarității oamenilor 

de pretutindeni în lupta pen-

viață este pusă sub semnul întrebă
rii. își string rîndurile, hotărite ca, 
prin forța lor unită, să împiedice, c’t 
mai este timp, drumul spre pră
pastie.

în același timp, marile ma
nifestații pentru pace se împletesc 
strîns cu revendicările pentru o via
ță demnă, cu atît mai mult în con
dițiile cînd p averile crizei economice 
mondiale sînt aruncate îndeosebi pe 
umerii maselor.

Este o realitate a zilelor noas
tre că oamenii muncii de pretu
tindeni, popoarele pot, prin acțiunea 
lor fermă și solidară, să învingă orice 
piedică și primejdii, să asigure 
triumful ideilor de justiție socială și 
națională, să deschidă calea unei 
lumi mai bune și mai drepte, o lume 
a păcii, libertății și înțelegerii inter
naționale.

în marea bătălie socială pentru muncă, 
demnitate, echitate

Și acest 1 Mai cunoaște, in țările capitaliste, ample și intense 
acțiuni muncitorești în apărarea drepturilor și libertăților democratice, 
pentru asigurarea unui loc de muncă zecilor de milioane de șomeri, 
pentru progres social și pace.

„Vrem să muncim” - 
o revendicare 

puternic afirmată
0 în MAREA BRITANIE, ziua 

de 1 Mai consemnează desfășu
rarea în continuare a acțiunilor 
hoțărîte ale minerilor, începute cu 
peste o lună în urmă, pentru 
apărarea dreptului Ia muncă. Cum 
se știe, ca urmare a proiecte'or de 
închidere a unor mine, zeci de mii 
de mineri sint amenințați să ră- 
mînă pe drumuri. „Vrem să mun
cim 1“ — această revendicare a 
unui drept elementar se face au
zită puternic in aceste zile in nu-

meroase colțuri ale țării. Numeroși 
muncitori din alte sectoare de acti
vitate și-au manifestat solidarita
tea eu minerii. „Dacă vom renunța 
la numai o mică parte din proiec
tele de înarmare, vor exista fon
duri suficiente pentru asigurarea 
de locuri de muncă tuturor mineri
lor ce urmează să fie zvîrliți pe 
drumuri" — s-a arătat Ia Congresul 
sindicatelor scoțiene.

O In R.F. GERMANIA, cei pes
te 2,4 milioane șomeri își reven
dică, sub diferite forme, cel mai 
e.eracntar drept al omului — ace.a 
de a avea de luc.u. Totodată, 
întreaga țară au avut și au 
mari acțiuni greviste — 100 (100 de 
tipografi, 160 000 de muncitori din 
industria metalurgică, 30 000 de 
muncitori din industria automobi
lelor — în sprijinul revendicărilor 
privind îmbunătățirea condițiilor 
de viață și muncă.

in 
loc

celor ce muncesc că, depar- 
a constitui un „stimulent" 
economie, cheltuielile miu-

știința 
te de 
pentru 
tare reprezintă principala cauză a 
deteriorării situației economice. O 
convingere care își găsește preg
nantă ilustrare in lozinci ca 
„Locuri de muncă — nu arme !“ ; 
„Sporiți cheltuielile sociale — nu 
cele destinate Pentagonului !'* ;■ 
„Muncă, pace, echitate!" ; „Cerem 
respectarea condiției umane !“.

0 In BELGIA s-au desfășurat, 
la un interval de o săntămină. două 
greve generale de cite 24 de ore 
în semn de protest împotriva șo
majului și reducerii nivelului de 
trai al celor ce muncesc. Grevele 
au exprimat neliniștea oamenilor 
muncii belgieni în legătură cu mă
surile de austeritate ’ impuse de 
guvern.

„Austeritate, da - 
dar pentru bufetele 

militare !”

„Nu putem sta 
cu brațele încrucișate 

cînd în joc este 
existenta omenirii”
© La marile manifestații pentru 

pace și dezarmare desfășurate în 
această primăvară pe întreg cu
prinsul R. F. GERMANIA au par
ticipat peste o jumătate de milion 
de oameni. Aceasta arată că înce
perea amplasării de rachete nuclea
re în R.F.G. nu este și nu poate 
fi considerată de opinia publică 
vest-germană ca un fapt îmnlinit. 
„Acțiunile noastre — declara Oskar 
Lafontaine. primarul din Saarbrti- 
cken. la mitingul partizanilor păcii 
din localitate — dovedesc că 
mișcarea
se intensifică".
zincile sub care s-au desfășurat 
demonstrațiile pentru pace au fost: 
„Afară cu arme'e mortii din 
rona 1“ ; „Nu nutem sta cu 
țelc încrucișate c;nd !n joc 
însăși existența omenirii !“.

oentru nac? continuă si 
Pretutindeni, lo-

Eu- 
bra- 
cste

Femeile 
de la Greenham 

Common își continuă 
temerara lor acțiune

O Pentru ziua de 1 Mai, cu
rajoasele femei de la Greenham 
Common, care desfășoară de peste 
doi ani și' jumătate temerara lor 
luptă împotriva instalării la ă- 
ceastă bază britanică a noilor ra
chete nucleare de croazieră, inten-

ționează să-și intensifice acțiunile 
de protest. în ciuda măsurilor re
presive adoptate de autorități. în 
continuarea Săptăminii de acțiuni 
pentru pace, care a mobilizat 
mase largi de ne întreg cuprinsul 
MARII BRITANII, sînt programa
te, pentru zilele următoare, noi 
demonstrații antirăzboinice.

„Nu vrem să devenim 
țintă pentru rachete”

O Chiar cu două zile înainte de 
1 Mai. în fața bazei de la Comiso. 
din Sicilia, unde prim°!e rachete 
sosite din S.U.A. în ITALIA au 
devenit opera’ionele, a avut loc o 
amplă demonstrație de protest. Pe 
pancartele purtate de particioanh'i 
la demonstrație era scris : „Să li
chidăm baza de racilele de Ia Co
miso. pentru ca Italia să nu devină 
o rampă de lansare si. totodată, o 
țintă a rachetelor nucleare !“. Ma
nifestații asemănătoare au avut 
loc la Roma! Milano. Neapole și 
în alte orașe ale țării.

® Pe întreg teritoriul STATE
LOR UNITE s-au crinslituit și ac
ționează sute de organizații pac’- 
fiste. reunind oameni de cele mai 
diferite o"umtii si nrof»s'i — 
muncitori si fermieri, medici si ju
riști. veterani de război, studenti, 
profesori, personalități politice, oa
meni de stiitiță. 8e litere șl artă, 
funcționari publici, activiști pe tă- 
rîm obștesc. Aceste organizații au 
inițiat și ini'iază în diferite orașe 
din tară mari manifestații împo
triva cursei înarmărilor, pentru 
dezarmare și' pace.

Poverile crizei nu trebuie aruncate
pe umerii maselor populare!măsuri

î

amplă
„E’irona

|g din întreaga istorie postbelică 
New York in preziua celei de-a 
consacrate dezarmării, a întrunit

Afară cu rachetele morții!

H ■ foi® KSRF

Furopa și întreaga 
lume - fără arme 

nucleare!”
Impunătoarele manifestații 

pentru pace desfășurate în SUE
DIA, ca dealtfel si în celelalte țări 
din EUROPA DE NORD, au ca 
principal obiectiv transformarea 
acestei zone a continentului într-o 
regiune fără arme nucleare. Nu- 
meroasev organizații sindicale, de 
tineret și femei din Stockholm se 
pregătesc să desfășoare. în întîm- 
pinarea deschiderii celei de-a doua 
faze a Conferinței pentru
de încredere și securitate și pentru 
dezarmare în Eu-opa. o 
manifestație sub lozinca
și întreaga lume — fără arme nu
cleare !“.

„Hiroshima 
nu trebuie 

să se mai repete!”
C „Pentru ca ororile de ta Hi

roshima și Nagasaki să nu se mai 
repete niciodată !“. Acesta este 
motoul sub care se desfășoară în 
JAPONIA campania de. strîngore 
de semnături pe un apel pentru 
pace și dezarmare. Campania se 
desfășoară paralel cii marile adu- 
nări și demonstrații., populare , sub 
lozinci ca : „Să nu permitem ca 
Japonia să devină un portavion 
nuclear al S.U.A. 1“ ; „Cerem gu
vernului să respecte necondiționat 
cele trei principii nenucleare : a 
nu deține, a nu introduce si a nu 
fabrica arme nucleare !

„Aspirație firească : 
respectarea condiției 

umane”
O Amplele demonstrații de masă 

desfășurate in ultimul timp în STA
TELE UNITE in vederea încetării 
cursei înarmărilor se îmbină tot mai 
mult cu acțiunile sindicale pentru 
asigurarea unor condiții mai bune 
de viață și muncă, Es'.e o convingere 
tot mai puternic ancorată în con-

O Roma, capitala ITALIEI, a cu
noscut, cu puțin timp înainte, una 
din cele mai mari demonstrații 
muncitorești din întreaga perioadă 
postbelică. Peste 700 0C0 de oameni 
ai muncii și-au exprimat protestul 
hotărît împotriva impunerii unor 
sacrificii unilaterale maselor popu
lare. „Austeritate da, dar pen
tru bugetul militar. Greutățile cri
zei trebuie rezolvate prin redu
cerea cheltuielilor militare 1“ — a 
declarat, cu prilejul demonstrațiilor 
de protest de Ia Roma, reprezen
tantul Confederației Generaie 
Muncii.

In fala bazei 
mele racheie

de la Mutlangen (R.F.G.), unde au fost instalate pri- 
„Pershing 2", au avut loc în aceste zile noi și ampio 

manifestații de protest

Cifre elocvente despre amploarea 
mișcărilor populare pentru dezarmare 

și pace
® In R. F. Germania, marșurile de primăvară din acest an, care 

au avut ca obiectiv principal exprimarea protestului popular împo
triva amplasării noilor rachete nucleare americane pe teritoriul țării, 
s-au desfășurat cu participarea a peste 600 000 Fc.îSOANE,

© Intr-o singură zi, pe străzile principalelor orașe din Marea 
Britanie au demonstrat pentru înlănțuirea dezarmării, in orimul rînd 
a dezarmării nucleare, circa 2,5 MILIOANE partizani ai păcii.

© Peste 80 MILIOANE japonezi du serrirlăt dpe'urj'e card ciUăhîă 
fa încetarea producerii și neiolosireă armelor nucleare.

0 Cea mai mare demonstra;i 
a Statelor Unite, desfășurată la 
doua sesiuni speciale a O.N.U. 
peste 1,5 MILIOANE participant!.

ai A■3 A 519

Peste 700 000 de oameni ai muncii s-au reunit la Roma intr-o 
uriașă demonstrație, cerind ca măsurile de austeritate să nu fie 
suportate numai de cei ce muncesc, așa cum preconizează recentele

O

„Acționăm - ca și în trecut - pentru întărirea solidarității in
ternaționale cu toate forțele revoluționare, cu partidele comuniste 
și muncitorești, cu partidele socia iste, social-democrate, cu forțele 
de eliberare națională, cu alte partide și forțe democratice, antiim- 
perialiste, avînd deplina convingere că întărirea solidarității și uni
tății acestor forțe constituie o cerință de importanță hotărîtoare 
pentru politica de pace, de dezarmare, pentru respectul indepen
denței fiecărei națiuni, pentru pr.ogresul economic și social al tu
turor popoarelor”.

cînd o contribuție de preț la eli
berarea Ungariei și Cehoslovaciei, 
pină la zdrobirea definitivă a fas
cismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Pacea, colaborarea. înțelegerea 

Intre națiuni — obiective statorni
ce ale vastei activități internațio
nale a României socialiste, puse în 
lumină în primul articol din ciclul 
consacrat bilanțului celor patru 
decenii de la actul istoric de la 23 
August — reprezintă teluri pentru 
înfăptuirea cărora România socia
listă. poporul român militează in 
strinsă solidaritate cu toate forțele 
înaintate ale contemporaneității. 
Concentrind energiile întregului 
popor spre obiectivul fundamental 
al edificării societății socialiste si 
comuniste, partidul nostru mani
festă o înaltă responsabilitate pen
tru destinele socialismului si păcii 
în lume, solidaritatea cu luata cla
sei muncitoare, a tuturor oameni
lor muncii, a tuturor popoarelor 
pentru libertate si dreptate socia
lă. pentru demr'cr''li" și Progres, 
constituind o trăsătură definitorie 
a întregii politici si activ’tăți in
ternaționale a Partidului Comunist 
Român, a României socialiste.

Flacăra vie a solidarității a do- 
bîndit o nouă si puternici străluci
re în permada in.aum'r^tă de Con
gresul al IX-lea. de cind in frun
tea partidului si statului se aRă 
tovarășul Nicolae Ceausescu Con
stituie un merit de excepțională 
însemnătate al secreta-ului gene
ral al partidului nostru de a fi 
evidențiat, pe baza analizei știin
țifice. materialist-dialectice a dez
voltării istor’ce. ca si a 
actuale, conținutul nou 
tului de solidaritate, de 
fundamentare teoretică 
unității, si. totodată, 
nat neobosit pentru 
consecventă în viată.

Aniversarea zilei 
solemnă a frăției oamenilor mun
cii de pretutindeni, constituie pen
tru comuniștii români, pentru în-

de

realităților 
al eon-ep- 
a fi d-'t o 
princi"ii’or 
a fi acțio-

aplicarea lor

de 1 Mai. zi

un fericit pri- 
a solidarității 
progresiste 

angajate 
libertății

- tregul nostru popor
lei d6 reafirmare 
militante cu forțele 
pe toate meridianele 
luota oentru cauza _______
dreptății, a păcii și colaborării.

de 
în 
și

TRAMTII POTERmCE,
DE Tradiții
deosebit de bogate si de grăitoare 
stau mărturie că ideea solidarității 
a călăuzit întreaga existentă a miș
cării muncitorești din România 
încă de la intrarea sa pe marea 
scenă a istoriei. Este ideea înscris.i 
cu litere de aur pe steagul de luptă 
al partidului revoluționar al clasei 
noastre muncitoare, care a inspirat 
participarea la nenumărate acțiuni 
solidare — de la prezenta pe bari
cadele Comunei din Paris la ma- 

• nifestările de sprijin si caldă sim
patie fată de participantii la re
voluția burghezo-democratică clin 
R'isia din 1905. O pagină remarca
bilă în cronica so'id’rității interna
ționaliste a mișcării muncitorești 
din țara noastră a fost înscrisă in 
timpul Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, cînd numeroși mi- 
titanți socialiști români au parti
cipat nemijlocit, cu arma in mină, 
atît la desfășurarea revoluției, cit 
și la apărarea acesteia împotriva 
forțelor interventioniste.

Ducînd mai deoarte aceste tra
diții. Partidul Comunist Român 
avea să îmbine organic. încă de la 
crearea sa. slujirea cu fermitate si 
consecventă a intereselor funda
mentale ale celor ce muncesc, ale 
ponorului român cu fidelitatea ne
clintită fa<ă de principiul nobil al 
solidarității internaționale. Supus 
unor crunte represiuni din partea 
regimului burghezo-moșieresc. az- 
virlit în adincă ilegalitate, partidul

nostru a organizat ample acțiuni 
de solidaritate internațională : nu
meroși comuniști români si-au în
scris cu cinste numele in panteo
nul luptei antifasciste, aflîndu-se 
ca voluntari in brigăzile interna
ționale pe fronturile Spaniei repu
blicane și în mișcarea de rezisten
tă din diferite țări ale Europei, 
mariifestîndu-și 
forțele i 
angajate 
apărarea 
cucerirea 
subliniat 
tățîi și 
nale s-au 
nifestatii antifasciste si antirăzboi
nice de Ia 1 Mai 1939 din România, 
in a căror organizare un rol deter
minant a avut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Aceste acțiuni au avut 

interna- 
istorîcâ

sprijinul fată de 
progresiste, de popoarele 
in marea bătălie pentru 
ființei naționale, pentru 

libertății. Se cuvine 
că sub semnul uni- 
solidar ității internețio-

i desfășurat și marile ma-

un amplu ecou pe plan 
țional prin s?mn'”!.nn‘in 
a apelului partidului nostru la rea
lizarea unui larg front al tuturor 
forțelor democratice pentru a bara 
calea fascismului.

Cu deosebită hotărîre, comuniștii 
români au militat împotriva răz
boiului antisovietic. în pofida tero
rii regimului antonșscian, partidul 
nostru a organizat luota de rezis
tență. a inițiat, cu prețul sacrificiu
lui suprem al numeroși m’litanți, 
multiple și cutezătoare acțiuni de 
sabotare a mașinii de război faș- 
ciste. a fost organizatorul amplei 
mișcări a tuturor forlelor patrioti
ce'. care a culminat cu victoria re
voluției sociale și naționale, an- 

. tîfasciste și ântiimperialîste. Ideile 
solidarității cu popoarele înrobite 
de hitlerism au însuflețit și mai 
puternic ! pe : oștșsji roțnăni. care, 
după 23 August 1944, luptînd ală
turi de glorioasa armată sovietică, 
auț dat grele jertfe pe cîmpurile de 
bătălie și dincolo de hotare, adu-

care,

0 VfflUME MM, RE-

DE
R3TÂTE. Secretarului general al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ii revine meritul 
de a fi ' elaborat și cristalizat 
o concepție nouă privind solidari
tatea internațională, concepție in 
deplină concordanță cu principiile 
de bază ale marxismului, ale ma
terialismului dialectic si istoric, 
întemeiată De îmbmarea org-nică 
intre patriotism și internaționa
lism. Ca exponenți ai intereselor 
vita'e ale clasei muncitoare, che
mați să slujească neabătut, cu cre
dință și devotament, poporul din 
mijlocul căruia s-au născut, comu
niștilor le revine înalta misiune de 
a acționa cu toate forțele pentru 
apărarea intereselor fundamentale 
ale propriului popor, pentru îm
plinirea năzuințelor și idealurilor 
sale. Și este evident că tot ceea 
ce realizează partidul comunist 
pentru cauza revoluției.' orice pro
gres în edificarea noii orînduiri 
slujește nu numai poporului res
pectiv. ci reprezintă totodată un 
succes al forțelor progresisle de 
pretutindeni, o contribuție concre
tă la întărirea și afirmarea acesto
ra. Secretarul general al partidu- ■ 
lui nostru sublin’a în acest sens 
că „între interesele naționale și 
i’-'erna'’ona'e nu numai că nu este 
nici o coitr-d'c'ie, ci. dimno'r’vă. 
există o declină unitate dia’ectică".

Această viziune nouă asupra so— 
lid-rit'Cii îsi găs-ste o vie ilustra
re în întreaga politică a partidului 
si s'atu'ui nostru, politică avînd ca 
țel fundamental progresul și înflo
rirea multilaterală a tării, crește
rea con’inuă a bunăstării ponoru
lui. soriiinind în același timp. în 
mod activ, ferm si consecvent, pro
movarea cauzei păcii, libertății și 
progresului tuturor popoarelor.

In definirea acestei orientări, 
partidul nostru, secretarul general 
al partidului, președintele Republi
cii. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
pornesc de la premisa potrivit că
reia concentul de solidaritate in
ternațională nu este o formulă ab
stractă. generală și stereotipă, ci 
are un conținut concret, cerințe, 
legități și forme de manifestare 
specifice în fiecare epocă istorică.

Astfel, in zilele noastre, cind pro
cesul de trecere a noi țări pe calea , 
socialismului cunoaște o amploare 
crescindă. cînd. pe lingă țările so
cialiste, noi și noi state exprimă 
opțiuni pentru transformări socia
le structurale, cind se manifestă o 
mare diversitate a mișcărilor so
ciale înnoitoare, cind in progra
mele a numeroase formațiuni și 
partide politice își fac loc o Serie 
de poziții înaintate — în aceste 
condiții ideea solidarității și-a lăr
git considerabil conținutul și sem
nificațiile.

PRETEZE, C02.ASGRÂ- 
RE, JMYÂTE DE 
în 
de 
de 
central ii ocupă 
prieteniei și amplificarea 
rării multilaterale cu toate 
socialiste. Fundamentată pe comu
nitatea de ideologie și de teluri, 
dezvoltarea continuă a relațiilor cu 
toate țările socialiste a devenit o 
orientare programatică. în concep
ția partidului nostru, țărilor socia
liste le revine misiunea istorică de 
a oferi un exemplu practic al unor 
reia ii de tip superior, bazate pe 
deplină egalitate in drepturi și res
pect reciproc. Existenta unor deo
sebiri — de vederi, de forme și 
metode de acțiune — decurgind 
din înseși condițiile specifice în 
care ele edifică noua orînduire, 
inclusiv divergente in interpreta
rea vreunor fenomene sau proble
me ale vieții internaționale, nu 
trebuie să afecteze relațiile de co
laborare dintre țările socialiste — 
propria experiență concretă a 
României confirming efectiv, prac
tic și exemplar acest adevăr. Parti
dul nostru consideră că ceea ce 
unește țările socialiste este funda
mental și trebuie să prevaleze în
totdeauna. că prin discuții tovără
șești. in spiritul respectului re
ciproc, se oo te și trebuie să se 
ajungă la depășirea neînțelegerilor, 
la întărirea . unității.

în mod constant, comuniștii ro
mâni și-au manifestat și iși mani
festă . solidaritatea cu lupta oame
nilor muncii din țările capitaliste 
pentru apărarea dreptului la mun
că. pentru libertăți democratice.

După cum este_ cunoscut. Parti
dul Comunist 
ză neabătut.. 
relațiilor de 
boraie cu torte partidele 
muniste și muncitorești,

politica 
Partidul 
România

externă
Comunist 

socialistă, 
astfel

promovată 
Român, 

un rol 
întărirea 

coope- 
țările

Rorhân , acțioriea- 
pentru dezvoltarea 
prietenie și cola- 

• toate partidele co
cii care

întreține bune relații, asezînd la 
temelia acestora principiile auto
nomiei și egalității în drepturi, 
neamestecului sub nici o formă in 
treburile interne, respectării drep
tului fiecărui'partid de a-și 
ra de sini stătător strategia 
tica revoluționară, potrivit 
fiilor specifice in care își 
șoară activitatea. Militînd neobosit 
pentru întronarea noilor norme in 
relațiile dintre toate partidele co
muniste și muncitorești, tovarășul 
Nicolae Ceausescu subliniază con
stant că de respectarea strictă a 
acestor principii depind stabi'irea 
unor raporturi de încredere, rea
lizarea unei solidarități si a unei 
unităti noi. calitativ superioare. în 
mișcarea comunistă internațională, 

în același timp se cuvine subli
niat că secretarul general al parti
dului nostru, promovind o viziune 
largă despre solidaritate. în virtu
tea căreia aceasta trebuie să de
pășească "n°’o lirmțări anacronice 
și să cuprindă toate detașamentele 
clasei muncitoare, a imprimat sta
tornic o orientare sore dezvoltarea 
raporturilor cu toate partidele 
muncitorești, cu toate forțele înain
tate ale omenirii.

Este astfel semnificativ faptul 
că in prezent Pcrtirt’R Com--’ist 
Român întreține relații de conlu
crare cu peste 200 de partide — 
comuniste și muncitorești, socia
liste și social-demoerate, partide de , 
guvcrnămînt din țările in curs de 
dezvoltare, mișcări 
națională, alte 
anMimperialisfe.

De asemenea, 
țici și Unității 
Adunare Na'iona’.ă, organizațiile de 
masă si obștești din țara noastră 
au legături cu circa 1 750 forma
țiuni politice, organe legislative, 
unitin’ s’ndica'e. asocia’ii profesio
nale .și de creație, organizații de 
femei, tineret și eonii, mișcări neu
tru naco, asoe’atii și o-z-n'sme si
milare de pe toate continentele.

Sint nenumărate mărturiile în 
fapte ale solidarității militante a 
partidului nostru, a României so
cialiste cu marea cauză a eliberă
rii poooarelor. care a găsit în to
varășul Nicolae Ceaușescu un 
neobosit și înflăcărat promotor. 
Sprijinul multilateral — material, 
moral, politic și diplomatic — acor
dat mișcărilor de eliberare în lupta 
pentru cucerirea dreptului la dez
voltare de sine stătătoare și-a găsit 
continuare firească in relațiile de

elabo- 
și tac- 
condi- 
desfă-

de eliberate 
forțe democratice,

Frontul Dcmocra-
Sociaiiste. Marca

slrînsă colaborare și solidaritate ne 
care țara noastră le dezvoltă cu 
noi'e stale independente, cu toate 
țările in curs de dezvoltare. O con
tribuție de cea mai mare însemnă
tate in acest sens au adus-o vizi
tele întreprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. de-a lungul unor 
itinerare istorice în Africa, Asia și 
America Latină, documentele și în
țelegerile încheiate creînd un am
plu cadru politic, diplomatic si ju
ridic pentru extinderea conlucrării 
cu aceste state.

Pornind de la adevărul funda
mental că socialismul si nacea sînt 
de nedespărțit, partidul nostru, se- 
cre'ari'l "onorai al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. apre
ciază că solidaritatea interna'iona’ă 
include și trebuie să includă in 
mod organic solidaritatea cu am
plele mișcări pentru pace, ce se 
desfășoară cu o intensitate fără 
precedent la s-ara întregii plahcte. 
Considerindu-se parte integrantă a 
acestor m'scări. cărora li s-a ală
turat cu întreaga sa forță, poporul 
român. România socialistă își ma- 
nUestă. în mo! cgtiv soriiim.il si 
solidaritatea cu luota nopoa-elor 
de pretutindeni pentru oprirea 
craii în-,rm”—Par. n-n'm înlătu
rarea primejdiei nucleare.

★

Sub somnul solidarității interna
ționale participă ponorul român si 
la 
de 
te 
nist Român este animat do convin
gerea nestrămutată că. in nctua- 
le'e condi'ii international?, de deo
sebită gravita*?, se impune mai 

.mult ca oricînd mobilizarea forțe
lor celor mai la-gi ale popoarelor, 
realizarea unoi cit mai strînse con
lucrări a acestora, a unită’ii clasei 
muncitoare, a partidelor comunis
te. a tuturor forțelor democratice, 
progresiste. în numele salvgardării 
păcii, edificării unei lumi mai 
bune și mai 
nostru, 
tradiții internaționaliste, este ferm 
hntărit. csn cum sublinia tova-ăsul 
Nicolae Ceaușescu, să-și aducă în
treaga contribuție, alături de toate 
forțele înaintate ale lumii contem- 
porarie. pentru triumful acestor 
nobile idealuri ale umanității.

an'vers’-ea din acest an a zilei 
1 Mai. în întreaga sa activita- 
intcrnnțională. Părt’dnl Comu-

unei lumi 
drepte. Iar partidul 

in spiritul bogatelor sale
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