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Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu,

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN Tovarășul 
președintele 
România, va

Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialiste 
efectua, împreună cu

tovarășa Elena Ceaușescu, o vizită 
oficială de prietenie in Republica 
Islamică Pakistan, la invitația pre-

ședintelui acestei țări, general 
Mohammad Zia-ul Haq, în prima 
jumătate a lunii mai 1984.

Anul LIII Nr. 12 967 Joi 3 mai 1984 l 4 PAGINI - 50 BANI

Ziua tineretului" zi simbol
pențru luminoasele fapte de muncă

și viață ale tineretului patriei
In întreaga perioadă de transformări revoluționare 

și de construcție a societății socialiste, Uniunea Tinere
tului Comunist, întregul tineret al patriei noastre au dat 
dovadă de un înalt patriotism revoluționar, participînd 
activ la toate mărețele realizări obținute de poporul ro
mân, sub conducerea Partidului Comunist Român, în dez
voltarea economico-socială a țării, în făurirea socialis
mului.

NICOLAE CEAUȘESCU
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întreaga țară a sărbătorit, într-o atmosferă 
de însuflețire și entuziasm patriotic, ziua de 1 
Mai, Ziua Muncii, Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc.

A fost această zi pentru poporul nostru, pen
tru toți oamenii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, o zi de aleasă sărbătoare. O zi — 
așa cum au arătat Marea adunare populară din 
Capitală, desfășurată în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, a tovarășei Elena Ceaușescu, 
a celorlalți tovarăși din conducerea partidului 
și statului, ca și manifestările de pe întreg 
cuprinsul patriei — de cinstire a muncii, a fău
ritorilor de bunuri materiale, cei ce au 
înălțat cu forța brațelor și puterea minții 
lor chipul rtiîndru al României de azi,, ozide 
cinstire a mărețelor succese obținute în înfăp
tuirea obiectivelor mobilizatoare ale dezvoltării 
multilaterale a patriei. A fost o zi în care s-au 
exprimat profundele sentimente de încredere și 
devotament nețărmurit ale oamenilor muncii în 
partid, forța politică conducătoare a societății 
noastre socialiste, de plenară adeziune la ideile 
și îndemnurile vibrant patriotice adresate în
tregii noastre societăți de cel mai iubit fiu al 
țării, tovarășul'Nicolae Ceaușescu.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai a avut în acest an 
rezonanțe cu totul deosebite pentru partidul și 
poporul nostru, întrucît ea s-a desfășurat sub 
semnul unor evenimente majore ale istoriei 
moderne a țării noastre : aniversarea a 45 de 
ani de la marile manifestații antifasciste și 
antirăzboinice din 1 Mai 1939 și a 40 de ani de 
la făurirea Frontului Unic Muncitoresc. Semni
ficația majoră a acestor evenimente a avut 
darul să pună in lumină ^continuitatea, tradiții
lor' de luptă - i’evdîuțibîiâra ale 'Clasei munci
toare, ale partidului comunist, consecvența cu 
care partidul șivtfoporul i'hb'stru atimCțioriat pen
tru împlinirea supremelor idealuri ale liber
tății, independenței patriei și unității poporu
lui, Idealuri înscrise cu litere nepieritoare în 
istoria poporului român.

Evocindu-se cu acest prilej marile demon
strații de la 1 Mai 1939, s-a ilustrat cu preg
nanță vigoarea cu .care poporul român, clasa 
noastră muncitoare s-au ridicat împotriva fas-

Cresc visurile noastre împlinite, 
Stăpîni pe tot ce azi înfăptuim, 
In ani-eroi, trăiți de noi fierbinte, 
Cu țara-n piscurile ei suim.

Privirea ne e astăzi mai senină 
Imbrățișînd al țării noastre plai, 
Și țara-i o grădină de lumină 
Incununată-n zilele de mai

cismului, înscriind pagini memorabile de luptă 
împotriva fascismului și războiului, pentru de
mocrație, unitate și independență națională. Atît 
la Marea adunare populară din Capitală, cit și 
pe întreg cuprinsul țării s-a relevat cu deose
bită satisfacție că un rol deosebit în pregătirea 
și desfășurarea marilor manifestații antifasciste 
și antirăzboinice, organizate în urmă cu 45 de 
ani în Capitală, a revenit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care s-a făcut remarcat și prețuit 
încă de atunci prin marea sa putere de 
muncă, largul orizont politic, dîrzenia re
voluționară, capacitatea de a convinge de jus
tețea cauzei partidului comunist, de a mobiliza 
la acțiune forțele progresiste. De asemenea, cu 
o înaltă cinstire a fost subliniată contribuția 
deosebită a tovarășei Elena 
de alți militanți de seamă ai 
gătirea acestei memorabile 
nare.

Pregătirea și desfășurarea

contribuția 
Ceaușescu, alături 
partidului, la pre- 
acțiuni revoluțio-

inte — sint asociate în conștiința poporului 
nostru de politica înțeleaptă a . partidului, de 
personalitatea clarvăzătoare a secretarului ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu. în mod fi
resc, legitim, sărbătorirea zilei de 1 Mai pe tot 
cuprinsul României, sentimentele de prețuire și 
încredere cu care oamenii muncii au participat 
la această celebrare s-au constituit în expresii 
ale dragostei și devotamentului față de partid, 
ale hotăririi de a acționa strins uniți în jurul 
partidului, al' tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare 
multilaterală a patriei.

Sărbătorind, într-o atmosferă de înaltă vibra
ție patriotică, cu mîndrie și demnitate, Ziua 
muncii, poporul nostru a dat, în același timp, 
expresie sentimentelor de solidaritate militantă 
cu lupta clasei muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii, a tuturor popoarelor pentru libertate și 
dreptate socială, pentru democrație și progres, 
sub semnul convingerii că prin acțiuni hotărîte 
și unite poate fi înfăptuit marele obiectiv al 
epocii noastre : realizarea unei lumi fără arme 
și războaie, a unei lumi a păcii, obiectiv slujit 
cu consecvență de clasa noastră muncitoare de-a 
lungul întregii sale istorii — așa cum au ilus
trat-o și evenimentele sărbătorite in această pri
măvară.

...Țara întreagă a sărbătorit Ziua Muncii cu 
sentimentul că depinde de fiecare dintre fiii 
săi ca ziua de miine să fie mai rodnică, mai 
luminoasă. Cu sentimentul că viitorul țării este1 
un viitof de progres și prosperitate. Un viitor 
ale cărui dimensiuni vor cunoaște noi și mobili
zatoare prefigurări cu prilejul Congresului al

Pregătirea și desfășurarea demonstrațiilor de 
la 1 Mai 1939 a pus în lumină faptul că munci
torimea română se prezenta ca o forță unită, 
conștientă de rolul ei istoric, pătrunsă de ade
vărul că numai în ștrînsă unitate își va putea 
îndeplini misiunea revoluționară cu care a în
vestit-o istoria. O expresie elocventă a acestui 
adevăr aflindu-se în faptul că, peste cinci ani, 
a luat ființă Frontul Unic Muncitoresc, act po
litic de excepțională însemnătate, care a deter
minat întărirea rolului clasei muncitoare în 
lupta împotriva fascismului, pentru eliberare 
socială și națională, a jucat un rol esențial în 
evoluția procesului revoluționar în toată pe
rioada de după eliberarea țării. Așa cum s-a 
subliniat și la sărbătorirea Zilăi de 1 Mai, aceste viTT.Ina'al nartidiilni forumul sunrem al co-'pagini eroicei au .^efigurăt’ lUjiță' unită pentrtr partrdulur, forumul suprein .aJ^co .
înfăptuirea actului istoric» de la 23 August, a 
riiâfilor. transformări revoluționare, a mărețelor 
cuceriri și succese dobîndite în anii socialismu
lui cu care România se prezintă astăzi în pragul 
aniversării a patru decenii de la acel August 
eroic.

Toate aceste înfăptuiri — dobîndite cu deo
sebire în perioada care a trecut de la Con
gresul al IX-lea, cînd ritmul și amploarea 
succeselor au atins dimensiuni necunoscute îna-

anui celor două istorice ' 
evenimente — aniversarea a patru de
cenii de la actul Istoric din August 23 și Con
gresul al XIII-lea al partidului — poporul nos
tru a făcut, la sărbătoarea muncii, legămînt de 
a munci și mai spornic, de a acționa strins unit 
în jurul partidului, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru progresul multilateral al pa
triei noastre, pentru a adăuga noi și mărețe 
împliniri României socialiste.

UNIȚI, SPRE VIITOR
Noi, timpului ce vine, temelie 
Ii înălțăm prin muncă zi de zi,
Și patruzeci de ani de ctitorie 
Cu drag, în August, vom sărbători

lar forța noastră azi biruitoare 
Partidul o îndrumă-n falnic mers, 
Și vise noi va crește-n fiecare 
Cel de ai Xill-Iea Congres'.

*>

Incredere ne-a dat în biruință 
Cel ce de noi e-ncununat cu lauri, 
Prin el sintem cu țara o ființă, 
Sîntem aici, ai României fauri.iPurtînd în inimi zi de sărbătoare, 
Pornim uniți și-n marș triumfător 
Lumini eterne se aprind din soare 
Și flutură pe-al țării tricolor.

Viorel COZMA
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FAȚĂ DE CONDIȚIILE DE AFIRMARE Șl ÎMPLINIRE CREATE DE PARTID Șl POPfJR

In flecare an, în ziua de 2 mai, tînăra generație 
a țării și întregul popor sărbătoresc, potrivit tradi
ției, „Ziua tineretului". Este ziua în care se face un 
bilanț rodnic al realizărilor remarcabile ale tinerilor 
cetățeni’ — muncitori, țărani, elevi, studenți — în opera 
de edificare socialistă a patriei. Este ziua în care 
prin fapte de muncă edificatoare, prin ample și en
tuziaste manifestări culturale, artistice și sportive, 
tînăra generație a țării își exprimă recunoștința 
profundă față de partid și popor pentru minunatele 
condiții de muncă, de viață, de afirmare și împlinire 
ce i-au fost create.

Și în această primăvară, „Ziua tineretului" a fost 
omagiată prin nenumărate succese în muncă înscrise 
de tineri in ampla întrecere sub generoasa deviză 
„Tineretul — factor activ in realizarea obiectivelor 
deceniului științei, tehnicii, calității și eficienței". În
făptuiri pe care tînăra generație le integrează în 
amplul efort constructiv și creator cu care întregul 
popor intimpină aniversarea a 40 de ani de la vie-

toria revoluției de eliberare socială și națională, tontl- 
fascistă și antiimperialistă și cel de-al XIII-lea Con
gres al partidului. Pretutindeni în țară au avui, loc 
și ample manifestări culturale, artistice și sportive, 
prilej de entuziasm și bucurie pentru tînăra generație, 
de largă afirmare a creatorilor și interpreților tineri 
pentru care Festivalul național „Cîrrtarea Romiâniei" 
reprezintă o tribună de afirmare plenară.

Relevînd realizările dobîndite, prefigurindu-He pe 
cele viitoare, „Ziua tineretului" s-a constituit într-o 
zi simbol a faptelor de muncă și de viață ale tinerei 
generații pe care partidul nostru, secretarul său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, o înconjoară cu 
grijă părintească, pe care întreaga națiune o consi
deră viitorul său de aur.

Reporteri si 
la sărbătoarea 
și instantanee 
și sportive, pe care le publicăm in pagina a ll-a a 
ziarului.

corespondenți ai „Scînteii*, prezență 
tineretului tării, au surprins secvențe 
de la manifestările cultural-artistice
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încredere in viitor, voința de a fi la înălțimea exigențelor virstei tinere. Cu asemenea ginduri a sărbătorit tînăra 
generație „Ziua tineretului". In imagine : o secvență de la această entuziastă sărbătoare

Foto : Sandu Crlstiany

realizări in întrecerea socialistă, 

In dezvoltarea multilaterală a țării!
mai puternic energiile și inițiativele 
lor pentru a consolida realizările 
obținute prin noi și tot mai impor
tante fapte de muncă, pentru a în- 
tîmpina cea de-a 40-â aniversare a 
revoluției de eliberare socială și na
țională, antifascistă, și antiimperia- 
listă și Congresul al XIII-lea al 
partidului cu succese remarcabile în 
toate sferele activității productive și 
sociale.

Indiscutabil, sarcinile economice ce 
au mai rămas de înfăptuit în acest 
an sînt mari și complexe, deosebit 
de mobilizatoare, dar realiste ; ele 
răspund unor necesități stringente 
ale dezvoltării economiei naționale 
și stă în puterea harnicului nostru 
popor să le înfăptuiască exemplar. 
Iar pentru a se acționa în deplină 
cunoștință de cauză în vederea în
făptuirii acestor sarcini, organele și 
organizațiile de partid, de sindicat 
și tineret sînt chemate să între
prindă o amplă activitate politico- 
educativă și organizatorică, astfel 
îneît colectivele de oameni ai mun-

A intrat în tradiție că oamenii 
muncii din industrie, agricultură, 
construcții, din institutele de cerce
tare științifică și inginerie tehnolo
gică, din toate domeniile de activi
tate să intîmpine ziua de 1 Mai — 
Ziua Muncii și a solidarității inter
naționale a celor ce muncesc — 
cu rezultate cit mai bune in înde-, 
plinirea planului și a angajamente
lor asumate în întrecere. în spiritul 
acestei tradiții, și cu prilejul sărbă
toririi ..zilei de 1 Mai din acest an, 
oamenii muncii din țara noastră au 
raportat succese de seamă în marea 
întrecere socialistă. Colectivele din 
numeroase unități industriale din 
Capitală și din marea majoritate a 
județelor tării au realizat în pe
rioada care a trecut din acest an 
importante cantități de produse 
peste plan, au înscris în bilanțul 
muncii rezultate însemnate în creș
terea suplimentară a exportului, in 
înnoirea și modernizarea produselor, 
în sporirea mai accentuată a pro
ductivității muncii și reducerea chel
tuielilor materiale, în ridicarea efi
cienței economice. Sute și sute de 
colective din industrie au raportat 
îndeplinirea înainte de termen a 
planului_ pe primele patru luni ale 
anului, 
lizările 
pe un șir de mari șantiere de in
vestiții. De asemenea, intr-un mare 
număr de județe s-a încheiat semă
natul principalelor culturi de pri
măvară.

Firește, realizările de pină acum 
ne bucură. Ele se înscriu în efortu
rile întregului popor consacrate în
deplinirii cu succes a obiectivelor și 
sarcinilor stabilite pentru actuala 
etapă de dezvoltare a tării de Con
gresul al XII-Iea și Conferința Na

Demne de relevat sint și rea- 
dobîndite de constructorii de

țională ale P.C.R., înfăptuirii ne
abătute a programelor speciale a- 
doptate în acest scop de conducerea 
partidului, transpunerii cu fermi
tate in viață a indicațiilor și orientă
rilor tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind realizarea unei calități noi, 
superioare in toate sectoarele acti
vității economico-sociale. Sînt fapte 
care ilustrează elocvent înalta con
știință muncitorească, patriotismul 
revoluționar al oamenilor muncii, 
hotărîrea lor nestrămutată de a 
realiza în cele mai bune condiții 
sarcinile de plan pe acest an și pe 
întregul cincinal în toate domeniile 
de activitate, și în primul rînd în 
domeniul hotăritor pentru progresul 
general al țării — activitatea eco
nomică.

Am încheiat, astfel, o etapă rodni
că in întrecerea socialistă. Cu con
știința de a se ști făuritorii și be
neficiarii tuturor realizărilor de 
pînă acum, oamenii muncii din în
treaga țară, fără deosebire de na
ționalitate, uniți în cuget și voință, 
sînt hotărîți să desfășoare și mai 
larg întrecerea, să-și mobilizeze și

Focul continuu" al hărniciei//

și abnegației muncitorești
în zilele de 1 și 2 mai, în întreprinderi 

unde sărbătoarea muncii a fost cinstită prin muncă
In pagina a ll-a

(Continuare in pag. a IlX-a)

impune să fie folosită fiecare oră bună de lucru în cimp
• Pînă în seara zilei de 1 mai au fost semănate

3 828 463 hectare, ceea ce reprezintă 80 la sută 
din suprafața planificată, din care cu porumb 
1 806 400 hectare, adică 83 la sută din supra
fața prevăzută.

• în județele unde mai sînt suprafețe mari de în
sămînțat, îndeosebi cu porumb și soia, este 
necesar să se acționeze energic, printr-o orga
nizare temeinică a muncii, pentru recuperarea 
întîrzieriior.

Cadrele de conducere și specialiștii din unități 
au datoria să urmărească permanent starea te
renului, concentrînd operativ formațiile de me
canizatori pe tarlalele unde se poate lucra.

OTQSANi

SUCEAVA

NEAMȚSALA3

VASLUIMUREȘ
BACAU

WAD ALBA

HUNEDOARA

BRĂILA
TULCEA

Wț) IALOMIȚA

CONSTANTA

STADIUL iNSAMINȚÂRII PORUMBULUI, în procente, pe județe, în seara 
zilei de II mai. (După datele comunicate de Ministerul Agriculturii)

BISTRIȚA •
NĂSÂUD

S BIU BRAȘOV

VÎLCEA (ARGEȘ \filtfBOVlTA

Oamenii muncii din agricultură 
au intîmpinat ziua de 1 Mai cu re
zultate importante. într-un număr 
de 17 județe și în sectorul agricol 
Ilfov s-a încheiat semănatul po
rumbului și al altor culturi. în 
alte județe, însămînțările de pri
măvară se apropie de sfîrșit. Chiar 
dacă nu peste tot vremea a fost 
favorabilă, in numeroase unități a- 
gricole s-a muncit cu hărnicie In 
primele două zile din luna mal 
pentru a se încheia cit mai repede 
lucrările agricole de primăvară.

erau de semănat a- 
hectarp, din care 
cu porumb, 58 000 
și 90 300 hectare cu

Din datele furnizate de Ministe
rul Agriculturii rezultă că, miercuri 
dimineața, mai 
proăpe 972 000 
377 000 hectare 
hectare cu soia 
fasole. Ca atare, pretutindeni unde 
mai sînt suprafețe de însămînțat 
trebuie să se asigure o temeinică 
organizare a muncii mecanizatori
lor și cooperatorilor, folosirea din 
plin a mijloacelor mecanice, a fie

cărei ore bune de lucru In cimp. 
Esențial este ca specialiștii și ca
drele de conducere din unitățile a- 
gricole să urmărească permanent 
starea terenului, concentrind ope
rativ formațiile de mecanizatori pe 
parcelele unde se poate lucra, ve
ghind cu răspundere la calitatea lu
crărilor, la asigurarea densităților 
optime prevăzute. Ore și zile pre
țioase se pot cîștiga prin organiza
rea de acțiuni de întrajutorare cu 

mașini între unități agricole și con
silii agroindustriale învecinate.

Zilele acestea sint decisive pen
tru terminarea în cel mai scurt 
timp a însămînțărilor de primăva
ră. De aceea, datoria organelor ju
dețene de partid și agricole, a or
ganizațiilor de partid de la sate, a 
consiliilor agroindustriale este de a 
acționa energic pentru ca zi de zi 
să se lucreze din plin pe ogoare, 
astfel ca în toate unitățile semă
natul să se încheie urgent pe în
treaga suprafață prevăzută.

V
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Anul 40 al libertății noastre]
9 „Ziua tineretului"—zi simbol pentru luminoasele 

fapte de muncă și viață ale tineretului patriei

A

In zilele de 
sărbătoarea

Pe tot cuprinsul țării, Ziufa Muncii și a solidarității 
int&rrraționaiie a celor ce muncesc a fost sărbătorită 
sub siemnuf hotărîrii ferma □ întregului popor de a 
întirrtpiîna cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eli
berare socială și națională, antifascistă și antiimperia- 
listă șj cel de-al XIIMea Congres al Partidului Co
munist Român cu noi și remarcabile succese in toate 
sectoarele vieții economice și sociale.

Prezenți in zilele de 1 și 2 mai in citeva din uni
tățile pe care ne-am obișnuit să le numim cu „foc 
continuu", acolo unde pulsul viu al muncii nu înce
tează nici o clipă, corespondenții „Scînteii" au 
transmis ieri vești despre noi succese care poartă 
semnătura harnicei noastre clase muncitoare, a răs
punderii cu care ea acționează pentru progresul eco- 
nomico-social al țării.

Economies naționale - cantități sporite 
de energie electrică

Din adîncuri - mai mult țiței

Sute de tone de fontă, oțel și laminate 
peste plan

Produse destinate exportului
SLOBOZIA. Pe platforma Combi

natului de îngrășăminte chimice 
din Slobozia, ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită în haine de lucru. Re
zultatele înregistrate în cele trei 
schimburi care au fost la datorie 
in această zi s-au materializat în

„Focul continuu" al hărniciei 
si abnegației muncitorești

1 și 2 mai, în întreprinderi unde 
muncii a fost cinstită prin muncă

pe 1984. La consumul propriu s-a 
totalizat în același interval de 
timp o economie de peste 600 000 
kWh. în zilele de 1 și 2 mai, cînd 
energeticienii de aici s-au aflat la 
datorie, hidrocentrala de pe Dună
re a pulsat in sistemul energetic 
național 36 milioane kWh energie 
electrică. (Virgil Tătaru, corespon
dentul „Scînteii").

MUREȘ. Hotărîte să asigure zi 
de zi energia electrică necesară 
unităților cu „foc continuu", colec
tivele de energeticieni din Iernut, 
Fîntînele și Tirnăveni, din cadrul 
întreprinderii electrocentrale Mu
reș raportează că în zilele de 1 și 
2 mai, prin asigurarea funcționării 
ireproșabile a agregatelor și in
stalațiilor, au livrat sistemului 
energetic național 15 milioane kWh 
energie electrică. (Gheorghe Giur
giu, corespondentul „Scînteii").

ARGEȘ. O amplă și rodnică 
activitate au desfășurat în zilele 
de 1 și 2 mai sondorii din cadrul 
Trustului. fora j-extracție Pitești. în 
aceste zile, ei au pus în funcțiune 
patru sonde noi în perimetrul 
Merișani, iar alte cinci sonde, după 
reparațiile capitale realizate în de- 
vans, au fost redate în exploatare. 
Dintre formațiile da lucru aflate 
la datorie s-au evidențiat cele 
conduse de inginerii și maiștrii 
Laurențiu Mincă, Victor Sandu, 
Vasile Călinescu, Ion Tănase și 
Ion Săvulescu. (Gheorghe Cîrstea, 
corespondentul „Scînteii").

laminoarelor. au obținut succese 
importante în producție. Ei au 
produs in cele două zile, peste 
prevederile planului, ‘20 tone cobs 
metalurgic, 235 tone fontă, 425 
tone oțel și 350' tone laminate 
finite. (Sabin Ccrbu, corespondentul 
„Scînteii").

REȘIȚA. Așa cum le este tradi
ția, oamenii muncii de la cea mai 
veche vatră de metal a țării — 
Combinatul siderurgic Reșița — au 
făcut din zilele de 1 și 2 mai zile 
de producție record. Ei și-au depă
șit prevederile planului cu 300 tone 
fontă, 300 tone oțel și mai bine de 
500 tone laminate. (Nicolae Cătană, 
corespondentul „Scînteii").

aceeași zi s-au produs și 2 000 mc 
argon. (Mihai Vișoiu, corespon
dentul „Scînteii").

ARAD. După ce a realizat și de
pășit sarcinile de plan la export 

Sînt fapte care ilustrează abnegația patriotică, muncitorească a oa
menilor muncii, hotărirea lor nestrămutată de a obține in 1984 — anul 
40 al libertății noastre și al Congresului al Xlll-lea al partidului — re
zultate deosebite în îndeplinirea* 1 planului și angajamentelor asumate în 
întrecerea socialistă, de a asigura înaintarea fermă a patriei noastre 
pe drumul progresului și civilizației socialiste.

ORADEA. La întreprinderea 
electrocentrale Oradea, sărbătoarea 
muncii a fost cinstită prin semni
ficative fapte dc muncă. Cei care 
s-au aflat la daitorie, in zileje de
1 și 2 mai, au (pulsat în sistemul 
energetic naționali peste 3 650 000 
kWh energie electrică produsă pe 
bază de cărbune^ în bilanțul mun
cii, acest colectiv a mai consemnat 
un succes de prestigiu : realizarea 
de la începutul anului și pină in 
prezent a unei produdții suplimen
tare de 70 milioane kWh. (loan 
L*aza, corespondentul „Scînteii").

■MEHElttlNȚI. Colectivul între
prinderii electrocentrale „Porțile 
de Fier" a realizat, in patru 
luni din acest an, o produc
ție «suplimentară de peste 110 
milioane kWh, adică aproape ju
mătate din angajamentul asumat

BUZĂU. Prezenți la datorie în 
zilele ‘de 1 și 2 mai, oamenii mun
cii din; Schela de producție petro
lieră Berea, județul Buzău, au 
menținut un ritm, superior de ex
tracție.; realizînd o producție su
plimentară de 10 tone țiței, două 
tone g.azolină și 200 000 mc gaze 
utilizabile. Cele mai bune rezul
tate au obținut brigăzile de pro
ducție petrolieră de la Bărbun- 
cești, Brăgăreasa și Colilia, con
duse de inginerii Nicolae Dumi- 
trache, Nicolae Grijă și Nicolae 
Spînu. (Stelian Chiper, corespon
dentul „Scînteii").

GALAȚI. Colectivele de siderur- 
giștii din marea' cetate 'a metalului 
de la Galați au realizat în zilele 
dc 1 și 2 mai. t(ThipOi*tarite; cian- ; 
tități suplimfshtarc' Hde’- produce. 
Astfel, la bateriile de cocsi- ' 
ficare nr. 1—4 s-au obținut peste 
plan 260 tone cocs metalurgic, 
furnaliștii și-au depășit sarcinile 
cu 325 tone fontă, în vreme ce co
lectivul de la oțelăria nr. 1 cu con- 
vertizoare a realizat în piua 375 
tone oțel. (Dan Plăeșu, corespon
dentul „Scînteii").

HUNEDOARA. Metalurgiștii hu- 
nedoreni, aflați la datorie și în zi
lele de 1 și 2 mai, la vetrele cu foc 
nestins ale furnalelor, oțelăriilor și

1 600 tone uree, 600 tone azotat de 
amoniu și 500 tone îngrășăminte li
chide, produse care au fost livrate 
partenerilor externi, contribuind in 
acest fel la îndeplinirea sarcinilor 
sporite de export pe' care le are 
combinatul pentru luna mai. în

pe primele patru luni ale anului, 
colectivul de la Combinatul de În
grășăminte chimice din Arad a ți
nut să sărbătorească ziua de 1 
Mai prin noi fapte de muncă. Har
nicii chimiști de la fabricile de 
amoniac, acid azotic și ingrășă- 
minte chimice complexe au în
cheiat prima zi a lunii mai cu im
portante depășiri de plan. La sfîr- 
șitul zilei de lucru, oamenii mun
cii din combinat au raportat li
vrarea suplimentară la export a 
230 tone de îngrășăminte chimice. 
(Tristan Mihuța, corespondentul 
„Scînteii").

TURNU MĂGURELE. Pe plat
forma industrială a Combinatului 
de îngrășăminte chimice din Tur
nu Măgurele, muncitorii, maiștrii 
și specialiștii aflați la datorie în 
zilele de 1 și 2 mai au realizat,, pes
te prevederile planului, 200 tone 
uree și 100 tone nitrocalcar. Acest 
succes se adaugă rezultatelor me
ritorii din luna aprilie, în care chi- 
miștii combinatului au obținut o 
producție-marfă suplimentară în 
valoare de 10 milioane lei și au 
depășit sarcinile de plan Ia export 
cu 18,9 la sută. (Stan Ștefan, co
respondentul „Scînteii").

Materiale 
de construcții 

pentru șantierele țării
TURDA. Colectivul Combinatului 

de lianți și materiale refractare 
din Turda a cinstit sărbătoarea 
muncii cu fapte deosebite. Astfel, 
formațiile din tutele conduse de 
maiștrii Aurel Moțioc și Ghica 
Sîmbetean au realizat peste preve
deri, în zilele de 1 și 2 mai, 400 
tone ciment de calitate superioară. 
In primele două zile ale lunii mai 
au lucrat și echipele de întreținere 
și intervenții de la atelierul me
canic, acestea recondiționînd pie
se în valoare de 50 000 lei. (Marin 
Oprea, corespondentul „Scînteii").

FIENT. Oamenii muncii de " lă ' 
Combinatul de lianți și --azboci
ment din orașul Fieni au conti
nuat, în zilele de 1 și 2 mai, seria 
rezultatelor bune obținute in pe
rioada care a trecut din acest an.Ei 
au produs în aceste două zile 1 400 
tone ciment și 4 kilometri tuburi 
din azbociment peste plan. (Gheor
ghe Manea, corespondentul „Scîn
teii").

TG. JIU. Asemenea colectivelor 
din celelalte unități cu „foc con
tinuu", cimentiștii gorjeni au ono
rat sărbătoarea muncii prin fapte 
de muncă deosebite. Prin funcțio
narea la parametri optimi a insta
lațiilor și agregatelor, ei au reali
zat suplimentar, în primele două 
zile din luna mai, 200 tone clincher 
și 250 tone ciment. (Dumitru Prună, 
corespondentul „Scînteii").

„Tinerețea noastră
BUCUREȘTI. Tinerii muncitori 

bucureșteni și-au inscris amplele 
manifestări de sărbătorire a zilei de 
1 Mai și „Zilei tineretului" sub un 
generic sugestiv : „Tinerețea noastră 
— tinerețea patriei", precedînd cele 
două zile de sărbătoare cu o „Săptă- 
mină record în sprijinul producției".

— Cei peste 20 000 de uteciști din 
unitățile industriale ale Capitalei im
plicați în această acțiune au realizat, 
prin muncă patriotică, in afara ore
lor de producție, produse în valoare 
de peste 20 milioane lei — ne-a spus 
tovarășul Dan Predoiu, președinte al 
Consiliului tineret muncitoresc din 
cadrul Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C. Aceste importante 
succese de muncă se adaugă celor do- 
bindite de peste 250 000 de tineri din 
Capitală antrenați in întrecerea so
cialistă' sub deviza : „Tineretul — 
factor activ în realizarea obiectivelor 
deceniului științei, tehnicii, calității 
și eficienței. în cinstea zilei lor, ti
nerii din organizațiile U.T.C. ale Ca
pitalei au îndeplinit 52 la sută din 
planul de muncă patriotică, în valoa
re de 42 milioane lei. Prin asemenea 
fapte demne de muncă, tineretul Ca
pitalei iși onorează angajamentul și 
îndatoririle asumate, împreună cu în
tregul popor. în cinstea marilor mo
mente politice ale anului : a 40-a ani
versare a eliberării patriei și cel 
de-al XIII-lea Congres al partidului.

Era firesc deci ca în aceste zile 
de sărbătoare Ia locurile de muncă 
cu foc continuu să fie prezenți și ti
neri. în 38 de unități industriale, în
tre care „Grivița roșie". „23 August", 
I.M.G.B., „Viscolii", CESAROM ș.a., 
constituiți în brigăzi și echipe, peste 
7 500 de tineri au contribuit la înde
plinirea sarcinilor curente, la reali
zarea produselor destinate exportu
lui. Participarea la activitatea patrio-

Realizări dintr-un bogat bilanț
CARAȘ-SEVERIN. Tinerii din ju

dețul Caraș-Severin au cinstit „Ziua 
tineretului" cu un buchet bogat de 
fapte. Dintre acestea, reținem, în 
primul rind, deschiderea urnii nou 
șantier județean al tineretului, care 
este menit să contribuie la grăbirea 
realizării și punerii în funcțiune a 
complexului hidroenergetic Bistra— 
Poiana Mărului—Turnu Ruieni, aflat 
în construcție. La inaugurarea aces
tuia au participat 130 de tineri bri
gadieri, precum și 100 de elevi din 
clasele mari de liceu din orașul 
Caransebeș, care vor munci în cali
tate de brigadieri ai șantierului în 
vacanța de vară. (Nicolae Cătană, 
corespondentul „Scînteii").

GORJ. Brigadierii Șantierului na
țional al tineretului din cadrul Com
binatului minier Motru contribuie cu 
întregul lor elan tineresc, alături de 
mineri, la sporirea producției , de 
cărbune. în carierele Lupoaia și Ro- 
șiuța, in alte puncte de lucru din 
puternicul bazin carbonifer, tinerii 
brigadieri — ’excavatoriști, buldoze- 
riști, mecanici, conducători auto — 
înscriu prin faptele lor de zi cu zi 
adevărate pagini de eroism muncito
resc. Ei au reușit în primele 4 luni 
ale anului să-și indeplinească exem
plar sarcinile de plan, excavind și 
transportînd suplimentar 10 000 tone 
cărbune și 30 000 metri cubi de ste

Omagiu țării
CLUJ. „Ziua tineretului" a prilejuit 

organizarea și desfășurarea unor am
ple manifestări politico-educative, 
cultural-artistice și sportive și in 
orașele și satele județului Cluj. La 
casele de cultură și cluburile din 
Cluj-Napoca și Dej au fost prezen
tate expunerile cu tema „Tinerețea 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu", urmate de spectacole 
literar-muzidale și folclorice. Au avut 
loc serbări cimpenești și spectacole 
cultural-artistice sub genericele „Te 
slăvim. Zi a Muncii" și „Tineretul 
țării slăvește patria și partidul", sus
ținute de formații ale organizațiilor 
de tineret din întreprinderi, școli și 
institute de învățămînt superior. în 
aceste zile, pe stadioanele și in să
lile de sport din Cluj-Napoca, Turda, 
Cîmpia Turzii, Huedin și din alte

- tinerețea patriei"
tică — în sprijinul producției și la 
realizarea unor obiective de larg in
teres cetățenesc — s-a împletit, tot 
la fel de firesc, cu bucuria și min- 
dria muncii rodnice, responsabile, în
deplinite in condiții de inaltă calitate 
și eficiență, cu miinile indemînatice 
și mintea cutezătoare de harnici și 
pricepuți muncitori.

Dedicat marilor momente politice 
ale anului, a 40-a aniversare a vic
toriei revoluției de la 23 August și 
Congresul al XIII-lea al partidului, 
ciclul de acțiuni politico-ideologice și 
cultural-educative, desfășurate sub 
genericul „Sub flamura partidului", a 
prilejuit, în aceste zile de sărbătoare, 
impresionante acțiuni tinerești, de 
evocare a faptelor glorioase de luptă 
și jertfă ale înaintașilor, de cinstire 
a realizărilor de muncă ale întregu
lui popor, care astăzi edifică socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată pe pămintul României. Sub 
titlul sugestiv „Tinerețe comunistă", 
o astfel de acțiune s-a desfășurat la 
„Ecran“-club, iar o alta, intitulată 
„Flori de mai", la „Universal“-club.

Zilele de 1 și 2 Mai au fost săr
bătorite de tineretul Capitalei și prin 
ample acțiuni educative, cultural-ar- 
tistice și sportive, în care și-au dat 
mina fantezia, entuziasmul, talentul 
și veselia specifice virstei tinere. 
Cluburile tineretului au organizat 
atractive carnavaluri. Formații artis
tice ale tineretului, din unitățile eco
nomice, din școli, multe distinse în 
cadrul amplei competiții a Festivalu
lui național „Cîntarea României", au 
prezentat publicului tînăr programe 
de muzică și poezie patriotică, popu
lară și ușoară, spectacole ale brigă
zilor artistice, creații artistice dedi
cate patriei și partidului, exprimînd 
bucuria tineretului de a trăi, munci 
și crea în România socialistă. (Flo- 
rica Dinulcscu).

ril, realizări pe care le-au dedicat 
sărbătorii de la 1 Mai și „Zilei tine
retului". (Dumitru Prună, corespon
dentul „Scînteii").

CONSTANȚA. Organizația jude
țeană Constanța a U.T.C. a obținut, 
in cinstea lui 1 Mai și a „Zilei tine
retului" importante succese. In 15 
mari unități economice, în cadrul că
rora tinerii constituie majoritatea 
forței de muncă, a fost organizată 
„decada producțiilor record", la sfie
șitul căreia s-a obținut o producție 
suplimentară de 13 800 000 lei și e- 
conomii de materii prime, materia
le și energie în valoare de 600 000 lei. 
Un succes remarcabil au obținut ti
nerii constănțeni și in acțiunile de 
muncă patriotică. Ei au redat agri
culturii in această primăvară 22 
hectare teren, au efectuat lucrări de 
amenajări pentru irigații pe 600 ha, 
lucrări de combatere a eroziunii so
lului pe 150 ha și de întreținere a 
pășunilor naturale pe 180 ha. De a- 
semenea, au fost colectate și preda
te 2 030 tone fier vechi, 8 tone me
tale neferoase, 21 tone hîrtie, 3.8 
tone deșeuri textile, precum și un 
mare număr de ambalaje din sticlă. 
Valoarea acțiunilor de muncă patrio
tică realizate in primele patru luni 
ale anului se ridică la 4 658 500 lei. 
(G. Mihăescu, corespondentul „Scin- 
teii").

și partidului
localități ale județului s-au desfășu
rat competițiile sportive dotate cu 
„Cupa . U.T.C." și „Cupa 2 Mai", la 
fotbal, handbal, baschet, ciclism, 
cros, șah, tenis de cîmp și tenis de 
masă. (Marin Oprea, corespondentul 
„Scînteii").

BOTOȘANI. în județul Botoșani, 
manifestările cultural-artistice și 
sportive, consacrate sărbătorii „Zilei 
tineretului", au antrenat peste 50 000 
de tineri. Pe stadionul „1 Mai" din 
municipiul reședință de județ, ca și 
la alte baze sportive s-au desfășurat 
întreceri de atletism, handbal, volei, 
fotbal, tenis de cimp, ciștigătorilor 
înmînindu-li-se diferite cupe și di
plome. în același municipiu, la casa 
de cultură a științei și tehnicii pen
tru tineret a avut loc concursul 
„Trepte spre mîine", urmat de un 

spectacol muzical-coregrafic intitulat 
„Țară de glorii, țară de eroi", în timp 
ce pe estradele din parcul Mihai 
Eminescu, din pădurile Baisa și Re
diu tinerilor li s-au oferit ample 
programe cultural-educative susținu
te de artiști amatori și profesioniști. 
Atractive serbări ale tineretului s-au 
desfășurat și în orașele Dorohoi, 
Darabani și Săveni. (Silvestri Aile- 
nei, corespondentul „Scînteii").

IAȘI. în parcul de cultură „Co- 
pou“ din municipiul Iași, începînd 
de la ora 10, fanfara militară, grupul 
coral „Lyra" de la „Tehnoton" și 
formațiile clubului Direcției regionale 
C.F.R., iar în Piața Unirii, pe estra
de special amenajate, fanfara între
prinderii mecanice „Nicolina". echi
pele de dansuri de la întreprinderea 
de transporturi locale și formațiile 
artistice ale Direcției județene 
P.T.T.R.. de la întreprinderea de tri
cotaje „Moldova" și ale Combinatu
lui de utilaj greu au prezentat bogate 
și atractive programe muzical-co- 
regrafice. în același timp, in locurile 
de odihnă și agrement de la lacurile 
Ciric și Dealul Repedea, manifestă
rile cultural-educative-recreative au 
fost susținute de formații artistice 
de la Combinatul de fibre sintetice, 
de la Trustul de antrepriză a con
strucțiilor industriale, întreprinderea 
de mașini-agregat și mașini-unelte 
speciale și de la alte unități. (Manole 
Corcaci, corespondentul „Scînteii").

BUZĂU. Bucuria și recunoștința 
fierbinte a tinerei generații față de 
minunatele condiții de muncă și via
ță ce-i sînt asigurate s-au regăsit 
din plin și cu prilejul manifestărilor 
cultural-artistice și sportive care au 
avut loc în municipiul Buzău și in 
alte localități ale județului. Dimi
neața, pe principalele artere ale Bu
zăului s-a desfășurat concursul de 
marșuri patriotice „Trec detașamen
tele cîntînd". între orele 10—11,30, 
scena casei de cultură a tineretului 
a fost gazda unui mare și frumos 
spectacol muzical-coregrafic. purtind 
genericul „Sărbătoarea tinereții, sub

O entuziastă întrecere :

„Festivalul sportiv al tineretului"

în pofida vremii reci, aleile și 
bazele sportive din Parcul tineretu
lui erau arhipline de copii și tineri, 
sosiți cu mult timp înainte de 9,30, 
ora începerii manifestărilor sportive 
dedicate zilei de 2 Mai.

La chemarea organizațiilor Uniunii 
Tineretului Comunist și a celor spor
tive au răspuns peste 1 500 de copii 
șl tineri, care, timp de trei ore, au 
luat parte la întrecerile de cros și 
ștafete, de ciclocros și de patinaj pe 
rotile. Aleea principală a Parcului 
tineretului a fost ieri o adevărată 
arenă sportivă pe care s-au desfășu
rat finalele acestei serbări tinerești.

, Concomitent, pe estrada din orășelul 
copiilor iu avut loc interesante de
monstrații de scrimă, cu participarea 
unor sportivi fruntași de la Steaua, 
C.S.S. Triumf, Progresul, Energia, 
C.S.Ș. nr. 1 și Viitorul, ca și dina
mice reprize de box cu concursul 

semnul dragostei față de patrie și 
partid", prin care s-a adus un oma
giu tradițiilor revoluționare ale cla
sei muncitoare, partidului făuritor al 
vieții noi, ctitorului celei mai fertile 
epoci din istoria țării, tovarășul 
Nicolae Ccaușescu, împlinirilor înre
gistrate în municipiul și județul 
Buzău.

La sala sporturilor „Dacia" și în ce
lelalte baze sportive au avut loc în
treceri la baschet, handbal și tradițio
nalul cros al tineretului, care au an
trenat peste 4 000 de tineri din școli, 
licee și unitățile economice buzoiene. 
în continuare, între orele 16—23, în 
amfiteatrul în aer liber din Parcul 
tineretului a avut loc o suită de 
spectacole cultural-artistice susținute 
de formații de tineri artiști amatori, 
laureați ai Festivalului național 
„Cintarea României". „Ziua tinere
tului" s-a încheiat cu tradiționalul 
carnaval. (Stelian Chiper, corespon
dentul „Scînteii").

VASLUI. în piețele civice ale mu
nicipiilor Vaslui și Birlad, pe estra
dele amenajate în parcurile de cul
tură ale tuturor localităților urbane, 
în pădurea Brodoc, pe terenurile și 
bazele sportive au avut Ioc. de „Ziua 
tineretului", frumoase și atractive 
programe cultural-artistice, distrac
tive și sportive, la care au fost pre
zenți peste 10 000 de oameni ai mun
cii. Pentru familiile lucrătorilor din 
colectivele fruntașe în producție de 
la întreprinderile mecanică și de ma
teriale izolatoare din Vaslui, de rul
menți și produse abrazive din Birlad, 
filaturii din Huși și altele, au evoluat 
zeci și zeci de formații artistice mun
citorești : fanfare, orchestre și soliști 
de muzică populară și ușoară, dansuri 
populare. S-au desfășurat finalele ju
dețene la handbal, fotbal, șah, popice, 
tenis dc cimp, oină, dotate cu „Cupa 
1 Mai" și „Cupa tineretului". Casele 
de cultură și cluburile muncitorești 
din Birlad și Vaslui au . găzduit seri 
distractive și baluri ale tineretului. 
(Petru Necula, corespondentul „Scin- 
teii").

pugiliștilor de la Olimpia și Voința, 
Dinamo și Steaua, Rapid și Metalul, 
ca și de la harnica secție a între
prinderii „Timpuri Noi". In același 
timp, pe apele lacului din parc, re
prezentanții tuturor secțiilor de spe
cialitate bucureștene demonstrau va
loarea tehnică a navomodelelor și 
aeromodelelor, primind aplauze bine
meritate.

Atmosfera de sărbătoare a zilei de 
2 Mai s-a regăsit la multe dintre 
bazele sportive ale Capitalei. Cu 
deosebire, subliniem „Festivalul 
sportiv al tineretului" desfășurat la 
baza U.T.C. de la Străulești, unde 
întrecerile au alternat de dimineață 
pină la înserare cu manifestări cul
tural-artistice. Cei peste 2 000 de 
tineri au concurat pe terenurile de 
fotbal, handbal, volei, baschet, tenis,■ 
s-au întrecut la crosuri și au aplau-, 
dat reușitele demonstrații de gimnas
tică, judo și modelism.

Clipe de destindere și voie bună, ambianța sărbătorească a acestor zile : in Parcul Herăstrău din Capitală (fotografia din stingă) și in „Pădurea verde", tradiționalul loc de odihnă și agrement al timișorenilor Foto : Sandu Cristian și E. Robitsek

PE ESTRADELE SĂRBĂTORII
în Capitală, în zilele de 1 și 2 

Mai, vremea fiind destul de rece, 
punctele de atracție pentru bucu
reșteni le-au constituit în special 
sălile de sport, casele de cultură, 
dar și marile zone de agrement din 
apropierea municipiului : Băneasa, 
Pustnicul, Dumitrana, Andronache, 
Bragadiru, Buda ș.a.m.d. Formații 
artistice din întreprinderi și institu
ții, de la casele de cultură ale sec
toarelor au prezentat frumoase pro
grame muzical-distractive.

Numeroși bucureșteni și-au pe
trecut timpul liber și în parcuri, iar 
mulți alții s-nu deplasat cu trenul 
și cu autoturismele proprii pe Valea 
Prahovei, a Oltului sau spre alte 
zone montane.

La Bistrlța-Năsăud, în ambian
ța unor condiții atmosferice fa
vorabile, în zilele de 1 și 2 Mai, 
majoritatea oamenilor muncii din 
orașele județului au ieșit la iarbă 
verde, petreeîndu-și timpul liber în 
mijlocul naturii. în pădurea Ghinda 
l-am găsit pe muncitorii, inginerii

și tehnicienii platformei, industriale 
din municipiul Bistrița, la Podireni, 
pe textiliștii și chimiștii Năsăudului, 
la Băile Fija, pe metalurgiștii de la 
Beclean, iar in pitorescul perimetru 
ăl stațiunii balneoclimaterice și de 
turism Singeorz-Băi, pe tricotezele 
fabricii de confecții din localitate. 
Spectacole cultural artistice și spor
tive au întregit repausul sărbătoresc 
în întreg județul și au marcat în 
mod festiv declanșarea „Lunii cultu
rii și educației socialiste" care se 
desfășoară sub genericul „Flori de 
mai", in cadrul celei de-a 5-a edi
ții a Festivalului național „Cîntarea 
României".

Oamenii muncii din municipiul 
Slobozia, din orașele Fetești, Urzi- 
ceni și Țăndărei, din celelalte loca
lități ale județului Ialomița au pe
trecut ziua internațională a celor 
ce muncesc în mijlocul naturii, la 
locurile de agrement.

în pădurea din vecinătatea muni
cipiului și-au dat întîlnire chimiștii, 
muncitorii, filatoarele de la Combi- 

natul de îngrășăminte chimice, în
treprinderii de ulei, Filaturii de 
bumbac, alți oameni ai muncii din 
reședința județului Ialomița. Pe 
scena special amenajată au evoluat 
cele mai bune formații artistice ale 
casei pionierilor și șoimilor patriei, 
ale casei de cultură a sindicatelor, 
precum și artiști amatori de la mai 
multe cămine culturale ialomitene.

Oamenii muncii, împreună cu fa
miliile. cu prietenii, au petrecut 
clipe reconfortante, urmărind tot
odată întrecerile de volei, handbal, 
fotbal și tenis. La Terasa Strachina, 
din apropierea orașului Țăndărei. la 
Urziceni, la motelurile „Privighe
toarea", „Malu", „Sinești" au fost 
organizate frumoase sărbători cim- 
penești.

La Brașov au lipsit condițiile 
prielnice ieșirii la iarbă verde, la 
tradiționalele programe de estradă 
organizate in cele mai frumoase 
locuri din zonă. Motiv pentru care 
mii de brașoveni s-au îndreptat in 
zilele de 1 și 2 Mai spre Poiana 

Brașov, inveșmîntată intr-o splen
didă haină albă. Aici, iubitorii spor
turilor de iarnă au luat cu asalt 
pirtiile de schi de care nu s-au 
despărțit decit la căderea nopții, iar 
ceilalți, fie că au urmărit programele 
cultural-artistice de sală, fie că s-au 
angajat in obișnuitele drumeții pe 
potecile din zonă. Cei rămași in 
oraș au avut prilejul să participe la 
manifestările cultural-sportive des
fășurate in diverse săli ale muni
cipiului.

Și la Brăila, zilele de 1 și 2 . Mai 
au reprezentat prilejuri de bineme
ritată odihnă. Datorită timpului ne
prielnic desfășurării tuturor mani
festărilor programate in aer liber, oa
menii, in marea lor majoritate, s-au 
îndreptat spre sălile de sport, casele de 
cultură și cluburi. Astfel, la casa de 
cultură a științei și tehnicii pentru 
tineret a avut loc faza finală a con
cursului de creație, și interpretare 
poetică „Tineri ca patria". Totodată, 
in unitățile economice și școlare, la 
cluburile întreprinderii județene de 

construcții-montaj, întreprinderii de 
utilaj greu „Progresul" și Șantierul 
naval, sub genericul „Arpegii de 
mai", s-au desfășurat seri cultural- 
distractive, la care au participat 
peste 3 000 spectatori.

Pentru amatorii de excursii, aces
te zile au fost pline de satisfacții. In 
cadrul manifestării ..Sărbătoarea tu
rismului brăilean", 6 000 tineri mun
citori și elevi au plecat către Mau
soleul de la' Mărășești, la Costinești, 
Slănic Moldova și pe Valea Praho
vei. Iubitorii tenisului de masă și ai 
șahului și-au dat intîlnire în mo
derna sală polivalentă din parcul 
municipiului, unde s-au desfășurat 
competițiile din cadrul „Cupei 
U.T.C." destinate elevilor.

La Satu Mare, zilele de 1 și 2 Mai 
au prilejuit pentru sute și mii de oa
meni ai muncii mult așteptata re
deschidere a sezonului estival în 
zgna de agrement Someș, avind ca 
principal centru de atracție spațioa
sele și cochetele bazine amenajate 
în aer liber ale băilor termale. Tot 

aici, în centrul unei uriașe platfor
me de. iarbă verde, fanfara între
prinderii „Unio". alte formații artis
tice au susținut în fața unui nume
ros public antrenante programe edu- 
cativ-distractive. Demonstrațiile de 
box, judo și de alte discipline spor
tive. care au avut loc pe scena ame
najată aici au agrementat și mai 
mult voia bună a oamenilor veniți 
în această zonă, supranumită, pe 
drept cuvint, cea mai importantă 
„bază de... bună dispoziție" a săt
mărenilor.

Tot în zilele de 1 și 2 Mai alte 
sute de sătmăreni au plecat prin 
O..I.T. in excursii : la pitorescul han 
„Sîmbra Oilor" , la Hula Carteze, la 
cabanele de la Valea Măriei, la ba
rajul de la Călinești Oaș și la alte 
puncte de agrement din județele 
vecine — Bihor și Maramureș.

Peste 80 000 dc oameni ai muncii 
din municipiul Galați, din celelalte 
localități ale județului — siderur- 
giști și navaliști. constructori și tex- 
tiliști, tineri și vîrstnici — au oma

giat ziua de 1 Mai prin cîntec, joc 
și voie bună, participînd la frumoa
se și tradiționale serbări cîmpene&ti, 
la ample manifestări cultural-artis
tice, distractive și sportive. Pe es
tradele impodobite sărbătorește — in 
grădina publică, parcul central, cel 
al pionierilor și pe faleza Dunării 
din Galați, precum și cele de la 
Ocaua lui Cuza și lacul de agrement 
„23 August" din municipiul Tecuci 
— au evoluat peste 100 de formații 
muzical-coregrafice de amatori, care 
au prezentat bogate programe artis
tice dedicate muncii și hărniciei, 
marilor realizări obținute de oame
nii muncii din aceste localități.

Complexe acțiuni cultural-artisti
ce au mai fost organizate, de ase
menea, în cunoscutele localități ale 
minerilor, energeticienilor și petro
liștilor din județele Dolj, Gorj și 
Mehedinți.

Gheorcjhe GRAURE
și corespondenții „Scînteii" ,
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TERMINAREA GRABNICĂ 
A ÎNSĂMÎNȚĂRILOR 

impune să fie folosită fiecare 
oră bună de lucru în cîmp

GIURGIU

Ample acțiuni de întrajutorare cu utilaje
în această primăvară ploioasă, 

aproape întreaga campanie agri
colă s-a desfășurat în județul 
Giurgiu numai în „ferestrele" din
tre ploi. în zilele de 1 și 2 mai 
vremea a fost din nou instabilă, 
dar în multe unități s-a putut to
tuși lucra la semănat. Este adevă
rat, destul de greu, deoarece tere
nul a fost moale, dar s-a lucrat.

La Călugăreni, mecanizatorii au 
intrat în brazdă cu semănătorile 
doar spre prinz. Cele cinci semă
nători erau echipate și cu fertili
zatoare, astfel că printr-o singură 
trecere se făceau două operații, 
pentru a nu se tașai terenul și așa 
destul de umed. înginerul-șef al 
cooperativei agricole, Ion Slujito- 
ru, coordona desfășurarea semă
natului direct din cabina unui trac
tor. Fiecare mecanizator aflat' cu 
semănătoarea in cîmp se oprește 
la circa 100—150 metri pentru a da 
posibilitatea cooperatorilor care vjn 
în urma mașinii să îndepărteze pă- 
mintul care se prinde pe patinele 
semănătorii, asigurîndu-i o func
ționare normală, „Este foarte greu, 
dar nu mai avem timp de aștep
tat — ne spune inginerul-șef. Cu 
acești mecanizatori destoinici am 
realizat anul trecut, ca: și acum 
doi ani, recolte de porumb de pes
te 12 000 kg la hectar. Mai*avem fie 
semănat 150 hectare din cele 500 
planificate cu această cultură. As
tăzi, de Ziua Muncii, vrem să se
mănăm jumătate din suprafața 
care a mai rămas, iar mîine să în
cheiem semănatul porumbului și 
să începem la fasole și soia".

în consiliul agroindustrial Fră
țești, în două cooperative agricole

DOLJ

Toate mijloacele mecanice—concentrate in unitățile 
unde lucrările sint intimate

Oamenii muncii din agricultura 
județului Dolj sînt hotărîți să în
cheie semănatul porumbului în cel 
mult două zile. în acest scop, co
mitetul județean de partid anali
zează zilnic stadiul însămînțărilor, 
asigură prezența permanentă în 
cîmp a activiștilor de partid care 
răspund de bunul, rn^rs al campa
niei, urmărește îndeaproape redis
tribuirea utilajelor în cadrul con
siliilor agroindustriale, aprovizio
narea cu carburanți a formațiilor 
de mecanizatori direct in cîmp. 
Sint numai o parte din măsurile 
întreprinse care aii făcut ca, în pri
mele zile ale acestui început d« 
mai, să se înregistreze ritmuri spo
rite la semănat. Practic, pentru 
oamenii ogoarelor doljene nu 
există odihnă, zi de sărbătoare 
pînă ce sămința nu va fi introdu
să sub brazdă pe toate suprafe
țele.

Duminică seara au anunțat ter
minarea insămînțării porumbului 
consiliile agroindustriale Poiana 
Mare, Zănoagă, Calafat, Bîrca și 
Rojiște. în seara zilei de 1 mai au 
mai raportat încheierea însămință- 
rii porumbului consiliile Plenița, 
Cîrcea, Cotane, Amărăști de Jos 
și Bechet. Practic, 86 de unități 
agricole au terminat această im
portantă lucrare. Pe ansamblul ju
dețului, pină în seara zilei de 1 
mai, porumbul îri ogor propriu a 
fost semănat pe 82 la sută din su
prafața planificată.

De la tovarășul Dumitru Toader, 

La erbicidarea griului pe terenurile I.A.S. Rîmnicu Sârat, județul Buzău

— Braniștea și Oinacu — semăna
tul porumbului s-a terminat. Me
canizatorii disponibili de aici au 
fost detașați in unitățile rămase în 
urmă. Această întrajutorare a fă
cut posibil ca in seara zilei de 2 
mai semănatul porumbului pentru 
consum în ogor propriu să fie în
cheiat pe ansamblul consiliului 
agroindustrial. Referindu-ne la 
acest exemplu de cooperare, con
semnăm de fapt materializarea in 
practică a uneia dintre importan
tele acțiuni întreprinse de coman
damentul județean pentru agricul
tură în vederea intensificării se
mănatului. Tocmai prin organiza
rea acestei întrajutorări, în zilele 
de 1 și 2 mai s-a semănat în județ 
tot atît cît s-a putut însămînța in 
perioada 26—30 aprilie, cînd 
timpul a fost neprielnic, cu ploi 
repetate. S-a recuperat mult din 
restanțe, semănatul porumbului 
ajungind la 85 la sută din supra
fața prevăzută. Au terminat de 
semănat unitățile din consiliile 
agroindustriale Stănești-Giurgiu, 
Putineiu, Vedea, Frățești și Călu
găreni, unde mecanizatorii, coope
ratorii și specialiștii au folosit cu 
pricepere zilele bune de lucru din
tre ploi. Și trebuie spus că, chiar 
in aceste condiții mai grele, s-au 
făcut lucrări de bună calitate, pu- 
nîndu-se temelii trainice recolte
lor mari din acest an.

Pe directorul direcției județene a 
agriculturii, inginerul Gheorghe 
Nițu, l-am întilnit pe ogoarele co
operativei agricole de producție 
Frasinu, urmărind împreună cu 
președintele acestei unități, Nico- 
lae Cojocaru, și cu inginerul-șef, 

director cu producția vegetală la 
direcția agricolă județeană, aflăm 
că în vederea încheierii însămînță
rilor în următoarele două zile bune 
de lucru, încă de duminică a 
început redistribuirea utilajelor a- 
gricole din consiliile care au în
cheiat această lucrare în unitățile 
rămase în urmă datorită condiții
lor climatice neprielnice. Astfel, 
discurile și semănătorile... din con
siliul agroindustrial Amărăști au 
fost trimise să sprijine unitățile 
din consiliul agroindustrial Meli- 
nești, cele din Zănoaga — la Mur- 
gași, cele din Calafat — la Băi- 
lești, iar cele din Poiana Mare — 
la Moțățești.

Timp de patru zile am urmărit 
în citeva unități agricole cum s-a 
lucrat la semănatul porumbului și 
soiei. în unitățile agricole din con
siliul agroindustrial Plopșor s-a 
lucrat întreaga zi-lumină. în toate 
cele 10 cooperative agricole, for
mațiile de mecanizatori, conduse 
de specialiștii unităților, au lucrat 
în flux la pregătirea terenului și 
semănat, înregistrînd în cursul zi
lelor de duminică și luni cele mai 
înalte ritmuri de lucru din aceas
tă campanie. La C.A.P. Bucovi- 
cior, de exemplu, sub directa su
praveghere a inginerului-șef al 
unității, Ion Stamin, mecanizato
rii Florea și Marin Manafu și Mar
cel Opran au insămințat duminică 
și luni fiecare cite 40 hectare, față 
de 30 planificate. Miercuri seara 

Gabriel Predescu, calitatea semă
natului. în urma celor patru semă
nători, cooperatorii depuneau efor
turi deosebite pentru a desprinde 
pămîntul clisos care se depunea pe 
patine. Un efort suplimentar care 
asigură o calitate deosebită semă
năturii de porumb. „Așa cum se 
seamănă aici la Frasinu — ne spu
ne directorul direcției agricole — 
se lucrează peste tot unde pămîn
tul este mai moale. Nu mai avem 
timp să așteptăm pînă se zvîntă 
complet terenul. Este nevoie de o 
muncă în plus, pentru a nu afecta 
calitatea lucrărilor, dar atunci cînd 
trebuie să asigurăm recolta țării, 
nici un efort nu poate fi socotit 
prea mare".

Suprafețe mai mari de semănat 
au rămas în unitățile agricole din 
consiliile agroindustriale Bolintin 
Vale, Anghelești și Gorneni, unde 
și în ultimele zile au căzut mari 
cantități de precipitații. Pentru re
cuperarea restanțelor înregistrate 
aici, comandamentul județean pen
tru agricultură a hotărît transfe
rarea unor forțe mecanice supli
mentare in aceste consilii agroin
dustriale. Astfel, chiar în cursul 
zilei de astăzi vor fi deplasate aici 
150 de semănători și tot atîtea 
tractoare din unitățile care au în
cheiat insămințările, pentru ca in 
trei zile bune de lucru oamenii 
muncii din agricultura județului 
Giurgiu să poată raporta încheie
rea campaniei din această primă
vară.

Petre CRISTEA
corespondentul „Scînteii"

tîrziu, tovarășul Mihai Belciug,- 
președintele consiliului agroindus
trial Plopșor, ne-a prezentat bi
lanțul primelor două zile din luna 
mai: aproape 600 hectare semăna
te cu porumb și soia. Aceasta în 
condițiile în care s-a lucrat mai 
'mult în „ferestrele" dintre ploi.
' Aceeași bună organizare -a mun- 
leii, aceeași amplă mobilizare de 
forțe am constatat și pe' ogoarele 
unităților agricole din zona con
siliului agroindustrial Perișor. Pe 
organizatorul de partid, tovarășul 
Tudor Butoi, l-am găsit în cîmp. 
El a ținut să ne precizeze: „După 
oprirea ploii, am reluat din nou 
lucrul și am reușit să semănăm 682 
hectare și să pregătim alte 735 
hectare. Cooperativele agricole 
Cioroiași, Giubega, Galicluica și 
întorsura însămînțează acum ulti
mele suprafețe cu porumb. Spe
cialiștii și mecanizatorii din unită
țile consiliului nostru sînt hotărîți 
ca în următoarele două zile bune 
de lucru să încheie semănatul cul
turilor de primăvară".

Cu bune rezultate s-a lucrat 
marți și miercuri și în consiliile 
agroindustriale Băilești, Segarcea si 
Seaca de Pădure. Practic, există 
condiții ca într-o zi-două bune de 
lucru să se încheie în întregul ju
deț semănatul porumbului în ogor 
propriu.

Nicolae BABALĂU
corespondentul „Scînteii"

SPRE NOI SI TOT MAI IMPORTANTE REALIZĂRI TELEGRAME EXTERNE

M0LTI1ATERALA A TARII!

ROMA

Congresul Partidului Socialist Democratic 
Italian

(Urmare din pag. I)

cii să participe cu înalt spirit revo
luționar, cu întreaga lor inițiativă 
și capacitate creatoare la realizarea 
și depășirea planului, la obținerea 
de noi și importante succese în ac
tivitatea econorpică. Iată citeva dintre 
obiectivele esențiale care trebuie să 
se situeze în continuare în centrul 
preocupărilor organelor și organi
zațiilor de partid, ale organelor de 
conducere colectivă din întreprinderi, 
centrale industriale și ministere, ale 
tuturor oamenilor muncii.

în spiritul exigențelor conducerii 
partidului nostru, al indicațiilor și 
orientărilor formulate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, o atenție prio
ritară trebuie acordată în pre
zent realizării ritmice și integra
le — la toate, dar absolut la toate 
sortimentele — a producției fizice. 
Subliniem această cerință întrucît, 
cu toate rezultatele pozitive obținute 
de majoritatea întreprinderilor in
dustrială, într-o serie de unități e- 
conornice, prevederile planului pe 
patru luni nu au fost îndeplinite în 
întregime la anumite produse ab
solut necesare economiei naționale. 
Ne referim în mod deosebit la res
tanțele care s-au înregistrat în 
industria extractivă, în metalurgie, 
construcția de mașini și industria 
chimică. Or, est? știut că realizarea 
producției fizice planificate la toate 
sortimentele constituie o cerință o- 
bligatorie pentru buna desfășurare 
a activității economice, pentru înde
plinirea exemplară a planului pe 
ansamblul economiei naționale. Toc
mai de aceea, organele și organiza
țiile de partid din fiecare între
prindere, centrală industrială și județ 
au datoria de a lua toate măsurile 
și de a acționa cu maximă răspun
dere pentru a se asigura recuperarea 
neîntîrziată a restanțelor — acolo 
unde acestea au apărut — și reali
zarea integrală a planului la produc
ția fizică în fiecare întreprindere.

Sarcini deosebite revin, în această 
privință, minerilor și petroliștilor, 
oamenilor muncii din industria e- 
nergetică. Așa cum a subliniat to
varășul Nicolae Ceaușescu, nici un 
moment nu trebuie pierdut din vedere 
că prevederile de plan pe acest an 
la cărbune, petrol, minereuri și alte 
materii prime sînt minime, că la 
aceste produse de primă importanță 
pentru economia națională creșterile 
suplimentare de producție sînt neli
mitate, orice depășire a planului con
tribuind la progresul economic, la 
realizarea independenței energetice a 
țării.

Concomitent cu realizarea produc
ției fizice planificate, în structura 
sortimentală prevăzută, o atenție 
deosebită trebuie acordată îndeplini
rii și depășirii planului la export. 
Acțiunile întreprinse în această di
recție de organele și organizațiile de 
partid, de consiliile oamenilor mun
cii din întreprinderi trebuie să vize
ze lansarea cu prioritate în fabrica
ție a producției destinate exportului, 
asigurarea ritmică și integrală a fon
dului de marfă prevăzut pențcți .ex
port. repartizarea riguroasă și preci
să a sarcinilor pe formații de lucru, 
și pe membrii acestora, urmărirea 
permanentă, zi de zi, pe întregul 
flux tehnologic, a fabricării și livră
rii fiecărui produs sau lot de produ
se la termenele și în condițiile de 
calitate stabilite prin contractele în
cheiate cu partenerii străini. Totoda
tă. maximă răspundere trebuie acor
dată valorificării superioare a ma
teriilor prime și materialelor, reali
zării de produse cu un înalt nivel 
tehnic și calitativ, competitive cu 
cele mai bune produse similare pe 
plan internațional, creșterii eficien
ței exportului.

Pe șantierele de construcții, înde
plinirea prevederilor de plan și a 
angajamentelor asumate în întrecere 
impune o Organizare temeinică a 
muncii, o strînsă conlucrare a tutu
ror factorilor care concură la reali

DE LA C. E. C.
Instrument de economisire și de 

plăți apreciat de depunători, con
tul curent personal se deschide la 
sucursalele și filialele C.E.C. ori
cărei persoane majore pe baza 
unei depuneri minime de 100 
de lei.

Pentru deschiderea unui cont 
curent personal, solicitatorul com
pletează o „cerere de deschidere 
de cont curent personal" și un 
„formular cu specimene de sem
nături" puse la dispoziție de uni
tatea C.E.C.

Documentația de deschidere a 
contului curent personal se poate 
depune de solicitator la oricare 
unitate proprie C.E.C. indiferent de 
sucursala sau filiala C.E.C. la care 
urmează a se deschide contul.

Cu prilejul deschiderii contului 
curent personal, titularul poate 
împuternici și alte persoane să 
dispună de sumele depuse in cont 
in tot timpul vieții sau după deces, 
în acest scop. în cererea de des
chidere a contului el va inscrie 
numele persoanelor respective la 
clauza de împuternicire (cel mult 
două) sau dispoziție testamentară. 
Numele persoanelor trecute la 
clauza de imputernicire se înscriu 
și în formularul cu specimene de 
semnături.

Dacă titularul dorește să efec
tueze restituiri din cont și printr-o 
altă unitate C.E.C. decit sucursala 
sau filiala C.E.C. la care se des
chide contul, el va menționa uni
tatea respectivă pe cererea de des
chidere a contului.

Trebuie reținut că un cont cu
rent personal se poate deschide la 

zarea investițiilor : proiectant!, con
structori și montori, beneficiari și 
furnizori de utilaje tehnologice. 
Respectarea riguroasă a graficelor de 
execuție și punerea Ia termen în 
funcțiune, iar acolo unde este posi
bil mai devreme, a fiecărui obiectiv 
de investiții planificat pe acest an 
constituie sarcina de cea mai mare 
răspundere a lucrătorilor de pe șan
tiere. a tuturor factorilor implicați 
în realizarea a noi capacități de pro
ducție. Cu toată claritatea trebuie să 
se înțeleagă că de înfăptuirea aces
tor sarcini depinde, in bună măsură, 
creșterea potențialului productiv al 
economiei naționale și realizarea 
planului la o serie de produse prin
cipale necesare societății noastre.

Cu aceeași consecvență și răspun
dere muncitorească trebuie să se ac
ționeze în cadrul întrecerii socialiste 
pentru creșterea mai susținută a efi
cienței economice. Acesta este un 
obiectiv primordial al activității eco
nomice din fiecare întreprindere, ce 
se circumscrie interesului general, 
major pe care îl avem cu toții de 
a asigura creșterea mai rapidă a 
venitului național, a avuției societă
ții. crearea de resurse tot mai mari 
atît pentru dezvoltarea în continuare 
a economiei naționale, cît și pentru 
ridicarea bunăstării poporului. Iar o 
eficientă economică superioară în
seamnă o productivitate a muncii 
mereu mai înaltă, economii cît mai 
substanțiale de resurse materiale și 
energetice, produse de înalt nivel 
tehnic și calitativ, competitive pc 
piața mondială, indici ridicați in fo
losirea mașinilor, utilajelor și insta
lațiilor, înseamnă beneficii sporite și 
o rentabilitate tot mai mare. In spi
ritul sarcinilor subliniate la recenta 
ședință a Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. o atenție deo
sebită trebuie să se acorde în fie
care întreprindere măsurilor menite 
să asigure încadrarea în consumurile 
materiale și energetice stabilite prin 
planul pe anul 1984 pc fiecare Pro
dus în parte, identifieîndu-se, tot
odată, noi căi și posibilități de re
ducere și mai accentuată a acestor 
consumuri, astfel îneît in toate ra
murile economiei naționale și în 
toate unitățile de producție să fie pe 
deplin puse în valoare marile rezer
ve care mai există în această pri
vință.

Oamenilor muncii din agricultură 
le revine sarcina de a acționa fără 
preget, cu hărnicie și pricepere pen
tru a încheia neîntîrziat insămînță- 
rile de primăvară, pentru a efectua 
la timp și de calitate lucrările de în
treținere a culturilor, pentru a realiza 
obiectivele prevăzute pentru acest an 
în Programul național de îmbunătă
țiri funciare, amplu program de 
transformare a naturii inițiat de 
secretarul general al partidului. Ei 
au datoria de a nu precupeți nici 
un efort pentru a realiza în acest an 
producții record la toate culturile 
vegetale, precum și în zootehnie, 
astfel ca agricultura să-și aducă o 
contribuție tot mai importantă la 
dezvoltarea economico-socială a țării. .

Ca proprietari și producători, ca 
beneficiari$ țoț. c.eea c§„ț®eli.șân&4'a 

■ sîrttem profund , interesați sâ înfăp- 
1 tui’m cU fermitate sarcinile și hotă- 
rîrile partidului, politica sa clarvă-’ 
zătoare, științifică, să valorificăm cu 
maximă eficiență resursele materia
le și de muncă de care dispune so
cietatea noastră, pentru că numai în 
acest fel vom asigura înaintarea 
neabătută a țării pe calea progresu
lui și civilizației socialiste, o viață 
mereu mai bună. în lumina acestor 
adevăruri fundamentale, fiecare co
lectiv din industrie, agricultură, de 
pe șantierele de investiții, din toate 
sectoarele economiei naționale să-și 
facă un .titlu de mîndrie și înaltă 
cinste din a întîmpina cea de-a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al XIII-lea 
Congres al partidului cu realizări 
remarcabile în îndeplinirea planului 
și a angajamentelor din acest an ho- 
tărîtor al actualului cincinal.

oricare sucursală sau filială C.E.C. 
indiferent de localitatea de domi
ciliu a titularului. Fac excepție 
titularii de cont avînd calitatea de 
pensionari care primesc pensia 
prin virare în cont. Aceștia trebuie 
să-și deschidă contul la sucursala 
sau filiala CiE.C. care deservește 
pe linie contabilă localitatea de 
domiciliu a pensionarului.

Depunerile în contul curent per
sonal se pot face în numerar la 
oricare unitate C.E.C. din țară, atît 
de titular, cît și de alte persoane. 
Titularii de conturi pot solicita, de 
asemenea, unităților socialiste 
unde își desfășoară activitatea să 
Ii se depună în cont pe bază de 
consimțămînt scris prin virament 
retribuția integrală sau parțială pe 
care o au de primit.

Restituirea sumelor din contu
rile curente personale se face de 
unitățile C.E.C. persoanei care pre
zintă un cec semnat de titularul 
de cont sau de una din persoanele 
împuternicite de el. Operațiile de 
plăți în numerar se efectuează de 
sucursala sau filiala C.E.C. la care 
s-a deschis contul curent personal, 
precum și de o altă unitate C.E.C. 
stabilită de titularul contului.

Plățile prin virament (ocazio
nale sau periodice) din conturile 
curente personale se efectuează pe 
bază de documente prezentate 
sucursalelor sau filialelor la care 
sint deschise conturile.

Pentru sumele păstrate în con
turile curente personale, titularii 
beneficiază de o dobîndă anuală 
de 3 la sută.

ROMA 2 (Agerpres). — La Roma 
s-au deschis Ia 2 - mai lucrările ce
lui de-al XX-lea Congres al Parti
dului Socialist Democratic Italian, la 
care participă 750 de delegați, repre- 
zentîndu-i pe cei peste 200 de mii 
membri ai partidului. De asemenea, 
asistă delegații ale unor partide 
muncitorești, comuniste, socialiste, 
social-democrate, mișcări de elibe
rare națională din diferite țări ale 
lumii.

VIENA

Sesiunea Consiliului Dezvoltării Industriale
VIENA 2 — Trimisul Agerpres,

Florea Tuiu. transmite : La Centrul 
din Viena al O.N.U. s-au deschis 
miercuri lucrările celei de-a 18-a se
siuni a Consiliului Dezvoltării In
dustriale. organism permanent al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială (O.N.U.D.I.), 
din care fac parte 45 de state, prin
tre care și România

Agenda sesiunii, ale cărei lucrări 
continuă pînă la 18 mai, cuprinde 
mai multe puncte, între care rapor
tul directorului executiv privind ac
tivitatea O.N.U.D.I. pe anul 1983, 
precum șl evoluțiile ce au avut loc 
după cea de-a treia conferință ge
nerală a O.N.U.D.I. în atenția parti- 
cipanților se vor afla și o serie de 
aspecte privind situația industrială a 
lumii în 1983, urmînd să fie dezbă
tute. de asemenea, probleme referi
toare la deceniul dezvoltării Indus

LIBAN

După constituirea guvernului de uniune națională
BEIRUT 2 (Agerpres). — Noul gu

vern de uniune națională al Libanu
lui, format de primul ministru de
semnat Rashid Karame, s-a reunit 
în prima sa ședință, în prezența 
președintelui Amin Gemayel. La a- 
ceastă reuniune — transmite agenția 
France Presse — nu au participat trei 
membri ai cabinetului — Walid 
Joumblatt, președintele Partidului 
Socialist Progresist din Liban, titu
larul portofoliului turismului și lu
crărilor publice, Nabih Berri, lide
rul mișcării politico-militare șiite 
„Amal", numit ministrul justiției și 
electricității, precum și Abdallah Al 
Rassi, desemnat ministru de interne. 
Walid Joumblatt și Nabih Berri au

ȘTIRI S
FOTBAL. Ieri, partide foarte in

teresante atit pentru locurile de 
frunte ale clasamentului, cît și pen
tru partea inferioară a acestuia. La 
București, în, timp ce Dinamo a în
vins cu. 6-2. (3—0) pe Jiul, echipa 
Universități^. Cțaiova n-a reușit,decit 
un scor alb în compania Rapidului. 
După cum jș-a observat și in transmi
sia televiziunii, formația ceferistă — 
deși a rămas „in zece" timp de o ju
mătate de oră (Rada eliminat pentru 
faulturi asupra lui Ștefănescu) — a 
făcut un joc de bună calitate fotba
listică, la nivelul valoroasei sale ad
versare. în alt meci dinamic. F.C. 
Baia Mare — Steaua 1—0 (0—0). O 
victorie prețioasă pentru un loc în 
ediția viitoare a „Cupei U.E.F.A." a 
obținut, în deplasare, Sportul stu
dențesc, ieri, 5—1 (3—0) cu C. S. Tir- 
goviște, în vreme ce rivala sa 
F.C. Argeș a pierdut, la Iași, cu 
Politehnica, scor 2—1 (1—0) pentru 
gazde. Rezultat net la Slatina, F. C. 
Olt — F. C. Bihor 4—1 (2—0). Alte 
rezultate : A.S.A. — S. C, Bacău 3—1 
(3—1), Petrolul — Chimia 2—0 (0—0), 
și Dunărea — Corvinul 3—1 (1—0). 
• în clasament : Steaua — 42 puncte 
(un meci restanță), Dinamo — 41 
puncte (patru meciuri restanță). 
Universitatea Craiova — 39 de
puncte. Sportul studențesc — 38 
puncte. F.. C. Argeș — 37 puncte (un 
meci restanță) O Etapa viitoare : 
sîmbătă, 5 mai, de la ora 17,30, avînd 
drept partide mai interesante Steaua 
— Dunărea și F.C. Argeș — Rapid.

★
Uniunea europeană de fotbal a 

desemnat arbitrii pentru turneul

tv
15,00 Telex
15,05 Profesiunile cincinalului. Proble

me actuale ale orientării școlare și 
profesionale

15,25 Studioul tineretului
16.20 Desene animate
16,30 închiderea programului
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.20 Actualitatea în economie. Cu toate 

forțele, cu răspundere revoluțio-

vremea

Administrația de stat Loto-Pronosport informează :
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA PRONOEXPRES DIN 2 MAI 1984

Extragerea I : II 37 44 8 34 32.
Extragerea a Il-a : 43 2 10 25 4 26.
Fond de cîștiguri : 677 194 lei. din care 4 715 lei report la categoria 1.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Miu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

în prima zi a lucrărilor, Giuseppe 
Saragat, președintele Partidului So
cialist Democratic Italian, a adresat 
un salut participanților la congres. In 
continuare, Pietro Longo, secretarul 
general al partidului, a prezentat 
Raportul asupra activității desfășu
rate de partid în perioada care a 
trecut de la ultimul congres.

triale a Africii, aspecte ale restruc
turării producției industriale, progra
mul O.N.U.D.I. de cooperare tehni
că. Vor fi luate, totodată, în discu
ție asistența tehnică pentru poporul 
namibian, pentru mișcările de elibe
rare națională din sudul Africii re
cunoscute de Organizația Unității A- 
fricane, pentru poporul palestinian, 
precum și chestiuni privind integra
rea femeilor în procesele de dezvol
tare economică, folosirea Fondului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială și progresul industriali
zării în țările cel mai puțin dezvol
tate.

Participanții la sesiune urmează, 
totodată, să definitiveze pregătirile 
în vederea celei de-a IV-a conferin
țe generale a O.N.U.D.I., programată 
să aibă loc între 2 și 18 august la 
Viena, 

făcut cunoscut că refuză să participe 
la guvern. în legătură cu componen
ța cabinetului, primul ministru a 
precizat că membrii acestuia au fost 
desemnați „în interesul național ge
neral", fără a fi consultați în prea
labil.

La Beirut, relatează agențiile de 
presă, au avut loc miercuri noi 
schimburi violente de focuri de-a 
lungul liniei de demarcație din
tre sectoarele de est și vest ale ca
pitalei libaneze. Incidentele din zona 
Pasajului Muzeului Național din Bei
rut au determinat închiderea singu
rului punct de trecere între cele două 
sectoare.

ORTI VE
final al Campionatului european, ea 
se va desfășura în luna iunie în 
Franța. Partidele echipei României 
vor fi conduse de următorii arbitri : 
mpciul cu Spania de Alex Ponnet 
(Belgia), cel cu R.F. Germania de 
Jan, Keizer- (Olanda), iar cel cu 
Portugalia de Heinz Fahlner (Aus
tria).

LUPTE. — La Jănkăplng (Suedia) 
s-au încheiat campionatele europene 
de lupte greco-romane. Printre lau- 
reatii competiției s-au numărat și 
trei tineri sportivi români : Mihai 
Cișmaș (categ. 52 kg). Ștefan Ne- 
grișan (categ. 68 kg), clasați pe lo
cul doi și medaliați cu argint, și 
Constantin Uță, care a ocupat locul 
trei la categ. 62 kg, obținind meda
lia de bronz.

Ilie Matei (90 kg) și Vaslle An
drei (100 kg) s-au clasat pe locul 4, 
Ion Draica (82 kg) și Victor Do- 
lipschi (peste 100 kg) s-au situat pe 
locul 5. iar Ștefan Rusu (74 kg) a 
ocupat locul 6.

HALTERE. — în cadrul campiona
telor europene de haltere desfășu
rate în orașul spaniol Vitoria, spor
tivul român Nicu Vlad, categ. 90 kg, 
a obținut medalia de bronz la stilul 
„aruncat" cu rezultatul de 210 kg — 
nou record național. La totalul celor 
două stiluri N. Vlad a ocupat locul 
4, cu 380 kg, de asemenea, nou re
cord al României.

Sportivii români au cucerit la a- 
ceste campionate trei medalii de 
bronz.

nară la Înfăptuirea programelor 
prioritare în economie!

20,35 A patrie) cinstire. Sub steagul 
glorios al partidului. Ctntece șl 
versuri

20,50 Reportaj ’84. Pe panoul de onoare 
al muncii, întreprinderea „Șiretul" 
din Pașcani, pentru a treia oară 
consecutiv în fruntea întrecerii pe 
ramură

21,10 Film : „Tovarășii". Ultima parte
21,55 Cîntarea României (color). Con

cursul cintecului politic pentru ti
neret. Ediția 1984. Selecțiunl

22,15 Telejurnal (parțial color)
22,30 închiderea programului 

va fi variabil, iar ploile Izolate. Vîntul 
va sufla slab pînă la moderat, cu in
tensificări locale în sudul țării, predo- 
minînd din sectorul estic. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 5 șl 
13 grade, iar cele maxime între 14 șl 
24 de grade. In București : Vreme 
schimbătoare, cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii cu caracter de aversă. 
Vîntul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 7 șl 10 grade, iar cele maxime 
între 19 șl 22 de grade. (Otilia Diaconu, 
meteorolog de serviciu).

cinema
© Să mori rănit de dragostea de 
viață: SCALA (11 03 72) — 9; 11,15; 
13.30; 15,45: 18: 20,15, FAVORIT
(45 31 70) — 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 
20. FLAMURA (85 77 12) — 9: 11; 13,15; 
15,30; 17.45; 20.
© Șapte băieți și o ștrengăriță : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11,15; 13,30;
15.45; 18; 20, GLORIA (47 46 75) — 9; 
11,15: 13.30: 15,45: 18: 20,15.
© Ilustrate cu flori de cîmp : BU- 
ZEȘTI (50 43 58) — 15: 17: 19.
© Acțiunea Zuzuc : LIRA (31 71 71) 
— 15,30: 17,30: 19.30, MIORIȚA
(14 27 14) — 9; 11.15: 13.30; 15.45; 18: 20. 

© Galax : DRUMUL SĂRII (31 28 13) 
— 15,30; 17.30: 19,30.
O Vreau să știu de ce ani aripi : VII
TORUL (11 48 03) — 15,30: 17,30: 19,30. 
0 Astă-seară dansăm în familie : 
MUNCA (21 50 97) — 15: 17,15: 19.30.
© Ringul : ARTA (2131 86) — 9: 11,15; 
13,30; 15,45: 18: 20.
© Secretul Iui Baclius : CULTURAL 
(83 50 13) — 9: 11,15; 13,30: 15,45; 18; 
20. STUDIO (59 53 15) — 9,30; 11,30;
13,45; 16: 18.15; 20.30.
© Imposibila iubire : PROGRESUL 
(23 94 10) — 15.30; 19.
© Duminică zbuciumată : PATRIA 
(11 86 25) — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20,15.
© Rîsul iese pe cărare : TIMPURI 
NOI (156110) — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
© Avertismentul : SALA MICA A

PALATULUI — 17.15: 20. GRIVIȚA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30. AU
RORA (35 04 66) — 9; 11,30; 14;
16.30: 19.
® Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20. 
@ Călăuza Pană Albă : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9: 11: 13.15; 15,30; 17,45; 
20. EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11.15; 
13.30; 15.45; 18; 20. MODERN (23 71 01) 
— 9; 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20.
© Mexicul in flăcări : VICTORIA 
(16 28 79) — 9,30: 12.30: 16: 19.
© Iarba verde de acasă : CENTRAL 
(14 12 24) — 9: 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20. 
© Program special pentru copii — 9; 
10,45; (12.30: 16.45, Prințesa Păun — 
14,15: 19: DOINA (16 35 38).
© Pescărușul speranței : COTRO- 
CENI (49 48 48) — 15: 17.15: 19,30.

© Ultimul războinic : CAPITOL
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
© Campionul : FEROVIAR (50 51 40) 
— 9; 12; 16: 19.
© Salamandra : DACIA (50 35 94) — 
9; 11.15: 13,30; 15.45; 18; 20.
© Avarul: UNION (13 49 04) — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19,15.
© Naufragiul : CIULEȘTI (17 55 46) — 
9; 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20.
© Domnișoara Noorie : FERENTARI 
(30 49 85) — 15: 17,15; 19.30, PACEA
(60 30 85) — 15; 17.15: 19.30.
© Camionul de cursă lungă : FLO- 
REASCA (33 29 71) — 9; 11; 13; 15,30: 
17.45; 20.
© Imperiul contraatacă : VOLGA 
(79 71 26) — 9; 12; 16; 19.
© Omul păianjen se întoarce: POPU
LAR (35 15 17) — 15; 17,15; 19,30.

© Războiul stelelor: COSMOS (27 54 95)
— 9; 12; 16; 19.
• Strada Hanovra : TOMIS (21 49 46)
— 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Iubire fără soare : FLACĂRA 
(20 33 40) — 10,30; 14; 16,15; 18,30.

teatre
© Teatrul Național (14 71 71, sala 
mică) : Comedie de modă veche — 
19,30; (sala Atelier) : Act vencțian 
— 19..
© Opera Română (13 18 57): Rigoletto 
— 18.

@ Teatrul de operetă (14 80 11) : Prin
țesa circului — 19.
© Teatrul ,.Lucia Sturdza Bulandra*4 
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : 
Luna dezmoșteniților — 19; (sala Gră
dina Icoanei, 12 44 16) : Rezervația de 
pelicani — 19.
© Teatrul Mic (14 70 81) : Niște țărani
— 19.
® Teatrul Foarte Mic (14 09 05) :
Șoareci de apă — 19,30.
® Teatrul de comedie (16 64 60) :
Turnul de fildeș — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara*4 (59 31 03, 
sala Magheru) : Jocul de-a vacanța
— 19,30; (sala Sudio) : Acești îngeri 
triști — 19.
© Teatrul Glulești (sala Majestic.
14 72 34) : Anonimul vencțian — 19,30. 
@ Teatrul satiric-muzical ,.C. Tăriase-* 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, sînt 

al dv. — 19,30; (sala Victoria, 50 58 65): 
Băiatul cu sticleți — 19.30.
© Ansamblul „Rapsodia română*4 
(13 13 00) : Ne cunoaștem din vedere
— 19.
0 Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) ; 
Trubaduri și purim-spileri — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă** (50 26 55) : 
Nota zero Ia purtare — 9,30; Snoave 
cu măști — 14.
© Teatrul „Țăndărică** (15 23 77) : 
încotro, căluțule ? — 10; Nică fără 
frică — 17.
@ Circul București (10 41 95) : Spec
tacolul „Circul Mare din Moscova*4
— 19.30.
0 Estrada Armatei /"sala C.C.A.,
13 60 64) : Veselia are ciivîntul — 19.30.
© Studioul de teatru „Casandra*1 
(15 72 59) : AmphytriOn — 19.

Timpul probabil pentru intervalul 3 
mai, ora 21 și 6 mai, ora 21. în țară: 
Vremea va fi în general instabilă în 
regiunile clin vestul și sudul țării, cu 
cerul temporar noros. Pe alocuri vor 
cădea ploi, care vor avea și caracter 
de aversă, îndeosebi în partea a doua 
a intervalului. In celelalte regiuni, 
instabilitatea va fi mai redusă. Cerul
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MANIFESTĂRI CU PRILEJUI ZILEI DE 1 MAI
LA VALLETTA

MOSCOVA 2 — Trimisul Ager
pres. Simion Morcovescu, transmite : 
In Piața Roșie din Moscova s-a des
fășurat tradiționala demonstrație de 
1 Mai a oamenilor muncii din ca
pitala Uniunii Sovietice. în tribuna 
centrală a mausoleului „V. I. Lenin" 
se aflau K. U. Cernenko, secretar ge
neral al C.C. al P.C.U.S., președinte
le Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. alți conducători de partid 
Si de stat sovietici.

Prin fata tribunelor au trecut re
prezentanți ai colectivelor de oa
meni ai muncii din intreprinderile ■ 
industriale și organizațiile economi
ce. din instituțiile de știință, cultu
ră și artă din Moscova și din îm
prejurimi, care, prin panouri, pan
carte și care alegorice, au raportat 
despre importantele realizări obținu
te în diverse domenii de activitate, 
exprimind totodată hotărîrea de a 
da viată obiectivelor stabilite de cel 
de-al XXVI-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice.

Demonstrații similare consacrate 
zilei de 1 Mai au avut Ioc și în ca
pitalele republicilor unionale.

BEIJING 2 (Agerpres). — Ziua de 
1 Mai a fost sărbătorită la Beijing 
printr-o adunare populară.desfășura
tă la Palatul Culturii, la care au 
participat peste 50 000 de oameni ai 
muncii — relatează agenția China. 
Nouă. Au fost prezenți Xi Zhongxun 
și Yu Qiuli, membri ai Biroului Po
litic și ai Secretariatului C.C. al P.C. 
Chinez. Yao Yilin. membru al Se
cretariatului C.C. al P.C. Chinez, vi- , 
cepremier al Consiliului de Stat _ al 
R.P. Chineze, alți membri 
cerii de partid și de stat.

ai condu

Ziua soli- 
oamenilor

2 (Agerpres). — 
internaționale a 
fost marcată în Franța prin 
acțiuni consacrate lup- 

perico- 
pentru pace

PARIS 
darității 
muncii a 
ample 
tei 
lului 
și democrație. La chemarea Con
federației Generale a M__ ",
Piața Republicii din Paris, mai multe 
mii de muncitori din capitală și din

consacrate
pentru eliminarea 

de război,

Muncii, în

tor partide de stingă, ai unor orga
nizații obștești, de tineret, de femu. 

. și studențești au manifestat pe stră
zile diferitelor orașe daneze sxândînd 
lozinci ca „Să înceteze cursa înar
mărilor !“,, „Muncă pentru toți !“, 
„Să apărăm drepturile oamenilor 
muncii !“.

„Locuri 
„Pentru 
devizele 

sub care, cu prilejul zilei de 1 Mai, 
in numeroase orașe din Elveția s-au 
desfășurat demonstrații de masă, cu 
participarea a zeci de mii de per
soane.

BERNA 2 (Agerpres). - 
de muncă, nu rachete !“, 
pace și dezarmare !“ sînt

BERLINUL OCCIDENTAL 2 (A- 
gerpres). — Zeci de mii de locuitori 
din Berlinul occidental au demon
strat, pe străzile orașului, cu ocazia 
zilei, de 1 Mai, scandînd lozinci ca 
„Locuri 'de . muncă, nu rachete !“, și 
„Muncă pentru toți !“. La mitingul

BRASILIA 2 (Agerpres) — In cel 
mai mare oraș brazilian, Sao Paulo, 
a avut loc o amplă demonstrație pen
tru marcarea zilei de 1 Mai, la care 
au participat peste 200 000 de persoa
ne. Luînd cuvintul la mitingul orga
nizat cu acest prilej, conducătorii 
principalelor centrale sindicale din 
țară au subliniat necesitatea respec
tării drepturilor fundamentale ale 
oamenilor muncii și, in primul rînd, 
a combaterii șomajului.

Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-maltez

Pentru reglementarea 
pașnică a diferendelor 

dintre state

SOFIA 2 (Agerpres). — O amplă 
manifestație consacrată zilei de 
1 Mai a avut loc în Piața „9 Sep
tembrie" din Sofia. In tribuna ofi
cială se aflau Todor Jivkov, secre
tar general al C.C. al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria, alți conducători de 
partid și de stat. Prin fața tribune
lor au demonstrat numeroși oameni 
ai muncii din capitala bulgară. Ziua 
de 1 Mai a fost marcată prin ma
nifestații similare și în alte 
din Bulgaria.

orașe

PRAG A 2 (Agerpres). — In 
tala R.S. Cehoslovace- a avut 
demonstrație a oamenilor muncii, 
transmite agenția C.T.K. în tribuna 
oficială se aflau Gustav Husak, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, președintele R.S. Ce
hoslovace. alți conducători de partid 
și de stat. Cu acest prilej. Gustav 
Husak a rostit o cuvîntare.

capi- 
loc o

BERLIN 2 (Agerpres). — La Ber
lin a avut loc o demonstrație a oa
menilor muncii din capitala R.D. 
Germane, transmite agenția A.D.N. 
In tribuna oficială au fost prezenți 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat, alți conducători de 
partid și de stat ai R.D.G. Cu acest 
prilej a luat cuvintul Harry Tisch, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G.. președintele Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor 
Libere Germane.

VARȘOVIA 2 (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 1 Mai, la Varșovia 
a avut loc o demonstrație a oameni
lor muncii din capitala R. P. Polone, 
transmite agenția P.A.P. In tribuna 
oficială au fost prezenți Wojciech 
Jaruzelski, prim-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri, alți conducători de partid 
și de stat ai R. P. Polone.

Cu acest prilej, W. Jaruzelski a 
rostit o cuvintare.

/BUDAPESTA 2 (Agerpres). — Cu 
ocazia zilei de 1 Mai, lș Budapesta 
â avut loc demonstrația oamenilor' 
fhuncii din capitala' R; j?.-Ungajrm In 
tribuna oficială'R‘â‘®\!'fbst'?rpbâzen‘ți' 
Jânos Kădar, prim-secretar ăl C.C. 
al P.M.S.U., alți conducători de pârtiei' 
și de stat ai R. P. Ungare, transmite 
agenția IM.T.I.

ULAN BATOR 2 (Agerpres). — La 
Ulan Bator a avut loc, cu prilejul 
zilei de 1 Mai, demonstrația de masă 
a oamenilor muncii din capitala K.P. 
Mongole, in triouna oxidală s-au a- 
Ilat xumjaagniin jecienoai, secretar 
general al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Prezidiului Marelui Hural Popu
lar al R.P. Mongole, alți conducă
tori de partid și de stat mongoli.

HAVANA 2 (Agerpres). — In Pia
ța Revoluției din Havana s-a des
fășurat tradiționala demonstrație a 
oamenilor muncii cubanezi, cu prile
jul zilei de 1 Mai. in triDuna oficia
lă s-au aflat f idel Castro, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C. din Cuoa, pre
ședintele Consiliului de Stat și al 
Consiliului de Miniștri ale Republi
cii Cuba, alți conducători de partid 
și de stat.

Cei peste 500 000 de cubanezi care 
au participat la demonstrație și-au 
exprimat solidaritatea activa cu for
țele progresiste din întreaga lume.

LUANDA 2 (Agerpres). — La ma
nifestația care a avut loc la Luanda — 
capitala Republicii Populare Angola 
— cu prilejui zilei de 1 Mai au luat 
parte peste 100 000 de oameni ai 
muncii, principala deviză suo care 
s-a desfășurat această acțiune a fost : 
„Să salvgardăm pacea in întreaga 
lume".

HARARE 2 (Agerpres). — La Ha
rare și in alte orașe din Republica 
Zimbabwe, ziua de 1 Mai a fost 
marcată prin mitinguri și demonstra
ții ale oamenilor muncii.

Luind cuvintul la adunarea popu
lară organizată în capitală, primul 
ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, a subliniat rolul 
crescind al clasei muncitoare în con
solidarea independenței tinerei repu
blici africane, în accelerarea progre
sului economic și social al tării.

ADDIS ABEBA 2 (Agerpres). — 
Locuitorii capitalei etiopiene au par
ticipat in mare număr la 
monstrația organizată cu ocazia zilei 
de 1 Mai. în fața reprezentanților 
oamenilor muncii din Addis Abeba, 
adunați in Piața Revoluției, a rostit 
o cuvintare Mengistu Haile Ma
riam, președintele Consiliului Mili
tar Administrativ Provizoriu, pre
ședintele Comisiei pentru organiza
rea Partidului Oamenilor Muncii din 
Etiopia.

de-

BRUXELLES 2 (Agerpres). — „Nu 
■— șomajului !“. „Să înceteze Conce
dierile !“. „Pentru o Europă denu- 
clearizată" — au fost principalele 
devize sub semnul cărora s-au des
fășurat la Bruxelles, precum și in 
alte localități ale Belgiei, acțiunile 
consacrate marcării zilei solidarității 
internaționale a celor ce muncesc.

MADRID 2 (Agerpres). — Răspun- 
zînd chemării lansate de marile cen
trale sindicale spaniole, zeci de mii 
de oameni ai muncii din Madrid, 
Bilbao. Barcelona, precum și din 
alte centre economice ale Spaniei au 
participat la mitinguri și demonstra
ții organizate cu prilejul zilei de 
1 Mai. Ei s-au pronunțat pentru a- 
doptarea unor măsuri urgente de re
dresare a economiei tării și. în pri
mul rînd, pentru combaterea șoma
jului.

Expresii ale solidarității în lupta 
pentru apărarea dreptului 
la pace, la o viață demnă

SANTIAGO DE CHILE 2 (Ager
pres) — Ziua de 1 Mai a fost marca
tă, la Santiago de Chile, printr-o 
amplă manifestație, la care au parti
cipat peste 100 000 de persoane, rela
tează agenția France Presse. Demon
stranții s-au pronunțat pentru reve
nirea țării la un regim democratic, 
pentru respectarea drepturilor funda
mentale legitime ale oamenilor 
muncii.

Poliția a intervenit pentru împrăș- 
tierea manifestației, utilizind grena
de cu gaze lacrimogene și operînd 
peste o sută de arestări. De aseme
nea, circa 
rănite.

ci sută de persoane au fost

2 (Agerpres). — Pentru 
zilei de 1 Mai, la* Lagos

centura industrială a orașului au par
ticipat la un miting, în cadrul căruia 
vorbitorii s-au pronunțat în favoarea 
intensificării luptei pentru pace, îm
potriva cursei iraționale și periculoa
se a ■ înarmărilor. S-a subliniat, de 
asemenea, necesitatea asigurării 
drepturilor legitime ale oamenilor 
muncii și, îndeosebi, a combaterii șo
majului.

ATENA 2 (Agerpres). — Cu prile- 
jul zilei de 1 Mai, în numeroase 
orașe din Grecia au fost organizate 
mitinguri de masă și demonstrații 
ale oamenilor muncii. Principala ac
țiune ă avut loc la Atena, cu parti
ciparea a zeci de mii de persoane, 
în cadrul mitingului desfășurat în 
capitala elenă, vorbitorii s-au pro
nunțat pentru asigurarea drepturilor 
fundamentale ale oamenilor muncii, 
pentru dezarmare și pace.

HELSINKI 2 (Agerpres). — „Pen
tru pace și dezarmare !“, „Pentru o 
zonă denuclearlzată în nordul Euro
pei și pentru o Europă denucleariza- 
tă !“ — sub asemenea lozinci s-a des
fășurat, la Helsinki, demonstrația de 
1 Mai a oamenilor muncii din ca
pitala finlandeză. Acțiuni similare 
au avut loc la Tampere, Turku și 
în alte orașe ale țării, cu partici
parea a zeci de mii de persoane.

(Agerpres). — 
consacrat zilei 
în capitala con- 

Participanții 
față de

BRAZZAVILLE 2 
Un miting de masă i 
de 1 Mai a avut loc i 
goleză. Brazzaville, 
și-au exprimat adeziunea 
Partidul Congolez al Muncii,, precum 
și hotărirea de a-și intensifica efor
turile’ pentru consolidarea indepen
dentei țării. La miting a rostit o 
cuvintare Denis Sassou Nguesso, 
președintele C.C. al P.C.M,, președin
tele Republicii Populare-Congo.

1 TOKIO 2 (Agerpres). — Sub’ sem-, 
nul unității oamenilor muncii ..niponi 
în lupta pentru o viață mai bună și 
împotriva pericolului de război, pes
te 4 milioane de japonezi au partici
pat la acțiunile organizate cu prile
jul zilei de 1 Mai la Tokio și in alte 
1 200 de localități ale țării.

Tn parcul Yoyogi, din capitala ni
ponă, 300 000 de persoane au luat 
parte Ia un miting in cadrul căru'a 
a fost adoptat un anei prin care toti 
oamenii muncii din Japonia sînt 
chemați să particioe activ la lupta 
pentru asigurarea locurilor de mvn; 
că, îmbunătățirea condițiilor de via
tă și, în special, pentru oprirea 
neîntirziată a cursei înarmărilor, in
terzicerea armelor nucleare și tre
cerea la măsuri efective de dezar
mare.

DELHI 2 (Agerpres). — La che
marea principale'or centrale sindi
cale din țară, milioane de oameni ai 
muncii din India au participat la 
numeroase demonstrații prilejuite de 
ziua de 1 Mai. într-una din piețele 
principale ale capitalei indiene a 
avut loc un miting de masă în cursul 
căruia vorbitorii au evidențiat nece
sitatea intensificării eforturilor pen
tru încetarea cursei înarmărilor, rea
lizarea dezarmării și 
păcii in întreaga lume.

salvgardarea

— în R.F.G., 
marcată prin

BONN 2 (Agerpres). 
ziua de 1 Mai a fost 
ample acțiuni de masă,’ desfășurate 
sub semnul intensificării eforturilor 
în lupta pentru salvgardarea .păcii si 
respectarea drepturilor legitime ale 
oamenilor muncii.

Sub deviza „Oamenii muncii din 
R.F.G. se pronunță pentru pace si 
asigurarea locurilor de muncă", mi
neri din bazinul Ruhr-ului, oțelari 
din Saar, docheri din Hamburg și 
Bremen, muncitori din Hanovra, 
Munchen, Duisburg și alte orașe ale 
țării au luat parte la manifestațiile 
organizate pentru încetarea cursei 
înarmărilor și, îndeosebi, pentru eli
minarea rachetelor nucleare din Eu
ropa, pentru transferarea unor În
semnate fonduri,, irosite în prezent 
pentru cheltuieli ’ militare. în scopul 
soluționării mnor probleme social- 
economice stringente.

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — 
Peste 500 000 de oameni ai muncii au 
participat la demonstrațiile de 1 Mai 
cate au avut loc la Stockholm. Gd- 
teborg, Malmd și în alte orașe ale 
Suediei. Manifestațiile s-au desfășu
rat sub semnul intensificării luptei 
oamenilor muncii în apărarea drep
turilor lor și, totodată, împotriva 
cursei înarmărilor, pentru pace și 
dezarmare, pentru crearea unei zone 
denuclearizate în partea de nord a 
continentului european.

2 (Agerpres). — Sub 
pentru apărarea drep- 

intereselor fundamentale

LISABONA 
semnul luptei 
turilor și 
ale oamenilor muncii, pentru pace și
_oprirea cursei înarmărilor, pentru în
cetarea oricărui fel de amestec in 
problemele interne ale altor state, la 
Lisabona. Porto și in alte orașe din 
Portugalia s-au desfășurat mari ma
nifestații de masă pentru marcarea 
zilei de 1 Mai.

COPENHAGA 2 (Agerpres). — tn 
Danemarca au avut loc demonstrații 
de masă ale oamenilor muncii con
sacrate zilei de 1 Mai. Comuniști și 
social-democrați, reprezentanți ai al-

h l!
[

care a urmat, Michael Pagels, pre
ședintele sindicatelor vest-berlineze, 
a lansat oamenilor muncii din Berli
nul occidental apelul de a acționa 
strins uniți pentru a-și apăra dreptul 
la muncă și la viață.

CAIRO 2 (Agerpres). — Ziua de 
1 Mai a fost marcată în Egipt' 
printr-o adunare desfășurată lâ 
Cairo, la care au participat pre
ședintele republicii, Hosni Mubarak, 
membrii guvernului, alte oficialități 
egiptene.

în cuvintul rostit cu acest prilej, 
președintele Egiptului a evidențiat 
necesitatea accelerării dezvoltării 
economice a țării, a sporirii produc
ției și, totodată, importanța sprijini
rii sectorului de stat. Președintele 
Hosni Mubarak a chemat țările arabe 
să acționeze pentru întărirea unității.

BUENOȘ AIRES 2 (Agerpres). — 
Pentru prima dată din 1975, ziua de 
1, Mai a fost marcată in Argentina 
prin acțiuni de masă desfășurate cu 
asentimentul guvernului. La mitingul 
organizat la Buenos Aires și la care 
au participat peste 35 000 de persoa
ne, vorbitorii au evidențiat importan
ța consolidării democrației in țară, 
precum și necesitatea întăririi uni
tății oamenilor muncii argentinieni.
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LAGOS 
marcarea 
a avut loc o manifestație organizată 
de Congresul Nigerian al Muncii, 
la care au participat peste 10 000 
de persoane. Luînd cuvintul cu 
acest prilej, președintele orga
nizației, Alhaji Aii Chiroma, a 
cerut poporului nigerian să-și in
tensifice eforturile pentru depășirea 
dificultăților economice cu care este 
confruntată țara, pentru consolida
rea independenței sale. Totodată, el 
a exprimat solidaritatea oamenilor 
muncii nigerieni cu lupta pentru 
independența 
regimului de 
de Sud.

Namibiei și abolirea 
apartheid din Africa

(Agerpres) — Locuito-, MANILA 2 _ . .
rii capitalei filipineze, Manila, și ai 
altor orașe ale țării au marcat, prin 
ample demonstrații, ziua de 1 Mai. 
Sub deviza „Pace, locuri de muncă 
pentru toți și dreptate !“, într-una 
din piețele centrale ale Manilei a 
avut loc un miting de masă organi
zat de sindicatele filipineze.

KAMPALA 2 (Agerpres). — Preșe
dintele Ugandei, Milton Obote, a de
clarat, cu prilejul mitingului de 1 
Mai desfășurat la Jinja, important 
centru industrial al țării, că sînt ne
cesare eforturi susținute pentru ca 
țara să depășească dificultățile eco
nomice cu care este confruntată. Un 
accent deosebit — a spus el — se va 
pune, în continuare, pe dezvoltarea 
industriei, factor hotărîtor al pro
gresului economic și social al țării.
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Aspect de la mitingul de 1 Mai desfășurat la Montevideo, capitala 
Uruguayului

In rîndurile amplei mișcări mondiale pentru curmarea cursei înarmă
rilor și înlăturarea primejdiei nucleare, pentru pace și dezarmare, tinere
tul, organizațiile de tineret și studenți se manifestă ca una din compo
nentele cele mai active. „Tînăra generație — sublinia pe bună dreptate 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — aspiră din toate puterile la eliminarea pe
ricolelor care pot duce la izbucnirea unui nou război mondial nimicitor — 
in care ea este chemată să dea cel mai greu tribut de singe — dorește cu 
ardoare să-și spună cuvintul asupra problemelor grave care confruntă 
astăzi omenirea, frămîntă viața internațională și, mai ales, să ia parte ac
tivă, nemijlocită, Ia făurirea propriului viitor de pace și prosperitate, a 
zilei de miine în care dorește să trăiască și să muncească".

Printr-o largă varietate de forme — demonstrații, marșuri, seminarii, 
tabere, apeluri, semnături, festivaluri ale artei antirăzboinice, reuniuni la 
nivel național, regional și internațional — tineretul contemporan iși spu
ne cu hotărîre cuvintul pentru apărarea bunului său celui mai de preț, ca 
și al întregii umanități, dreptul la viață, la pace.

LA VALLETTA 2 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise un cordial salut și 
cele mai bune urări _de sănătate și 
fericire lui Dom 
Partidului Laburist 
ministru al țării.

Mulțumindu-se 
primit, din partea 
au fost transmise secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. un sa
lut prietenesc, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire 
personală, de noi succese poporului 
român în opera de edificare a so
cialismului.

Schimbul de mesaje a avut Ioc cu 
prilejul întîlnirii, de la La Valetta, a 
tovarășului Ion Coman, membru al

Mintoff, liderul 
din Malta, prim-

pentru mesajul 
lui Dom Mintoff

Comitetului Politic Executiv., secre
tar al C.C. al P.C.R., cu Mifsud 
Bonnici, liderul adjunct al Partidului 
Laburist din Malta, de guvernămint, 
prim viceprim-ministru al guvernu
lui maltez. în cadrul întrevederii s-a 
exprimat dorința comună de a se 
acționa în continuare în vederea a- 
plicării măsurilor stabilite la cel 
mai înalt nivel, pentru extinderea 
raporturilor de cooperare fructuoasă 
și reciproc avantajoasă în domeniile 
economic și comercial.

Totodată, s-a constatat că există 
resurse și posibilități pentru adînci- 
rea relațiilor economice și schimbu
rilor comerciale, a colaborării dintre 
cele două țări, în interesul popoare
lor român și maltez, al păcii și co
operării internaționale. S-a efec
tuat, de asemenea, un schimb de 
păreri în probleme internaționale 
actuale.

Extinderea colaborării româno-mexicane
CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager

pres). La Ciudad de Mexico au avut 
ioc cea de-a V-a sesiune a Comisiei 
mixte economice și cea de-a IlI-a 
sesiune a Comisiei mixte tehnico- 
științifice româno-mexicane. In ca
drul lucrărilor o atenție deosebită a 
fost acordată găsirii de căi practice

de creștere și extindere a schimbu
rilor comerciale și a cooperării eco
nomice și tehnico-științifice dintre 
România și Mexic, în spiritul înțele
gerilor convenite la nivel înalt, fiind 
semnate în acest sens o serie de do
cumente.

O
și a

hotărîre a C. C. al P. C. 0. S. 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S 
în domeniul perfecționării învățămîntului
2 (Agerpres).

încheierea lucrărilor 
reuniunii de experți 

de la Atena
ATENA 2 (Agerpres). — La Atena 

s-au încheiat lucrările reuniunii de 
experți ai Conferinței pentru secu
ritate și cooperare in Europa, con
vocată în scopul examinării și adop
tării unei metode general-acceptabile 
de reglementare pașnică a diferende
lor dintre state în Europa, care să 
completeze metodele existente. In 
raportul final al reuniunii, care a' 
fost adoptat prin consens, se apre
ciază că a avut loc o discuție apro
fundată și că au fost înregistrate 
progrese în examinarea unei metode 
general-acceptabile de reglementare 
prin mijloace pașnice a diferendelor.. 
In acest context se. subliniază că un 
accent deosebit a fost pus pe moda
litățile și mijloacele prin care să fie: 
inclusă recurgerea la o terță parte 
într-o astfel de metodă. Intrucît1 
punctele de vedere divergente expri
mate nu au permis realizarea con-; 
sensului asupra unei metode gene-i 
ral-acceptabile, s-a convenit ca dis-: 
cuțiile să fie continuate în cadrul' 
procesului de edificare a securității i 
și de dezvoltare a cooperării în Eu-1 
ropa.

în timpul celor șase săptămîni, cit' 
au durat lucrările reuniunii, delega-' 
ția țării noastre a participat activ la 
dezbateri și la negocieri, a prezentat [ 
propuneri, sugestii și idei, care au 1 
fost apreciate, în mod unanim, ca o| 
contribuție constructivă și constantă 
a României la convenirea căilor și1 
mijloacelor care să excludă, pentru ; 
totdeauna, folosirea forței în rapor- ; 
turile dintre statele continentului și 
să consacre soluționarea litigiilor in
ternaționale . exclusiv prin mijloace 
pașnice.

LaMOSCOVA
Moscova a fost dată publicității Ho- 
tărîrea C.C. al P.C.U.S. și a Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. cu pri
vire la perfecționarea invățămintului 
mediu general și îmbunătățirea con
dițiilor de activitate a școlii de cul
tură generală. Hotărifea cuprinde un 

• program pe termen lung de perfec-

ționare a învățămîntului prin înfăp
tuirea consecventă a principiilor unei 
școli unitare, politehnice, de educare 
prin muncă, de ridicare a acesteia la 
un nivel calitativ nou, de pregătire 
a unor constructori activi ai comu
nismului, cu calități ideologice și po
litico-morale ridicate, cu o înaltă 
cultură a muncii.

economico
a R. P. Chineze în 1983

r
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PLENARA C.C. AL PARTIDU
LUI CONGOLEZ AL MUNCII, 
consacrată pregătirii celui de-al 
III-lea congres ordinar al partidu
lui, a examinat și aprobat docu
mentele ce vor fi prezentate con
gresului. precum și rezultatele de 
pînă acum ale îndeplinirii primu
lui plan cincinal al economiei na
ționale pe perioada 1982—1986. în 
comunicatul plenarei. C.C. al 
P.C.M. își exprimă sprijinul față 
de popoarele care luptă pentru li
bertate și independentă și își rea
firmă ..atașamentul față de princi
piile respectării păcii și reglemen
tării. tuturor problemelor .litigioase 
penealeai-țr.atafivelor. r.

CONFERINȚA REGIONALA A 
I F.A.O. pentru Asia și Pacific, ale 
I cărei lucrări se desfășoară la Is

lamabad, analizează cu prioritate 
l necesitatea extinderii cooperării pe 
I multiple planuri între statele in 

curs de dezvoltare din regiune. Nu- 
. meroși vorbitori, printre care repre

zentanții Pakistanului. Filipicelor 
I și Malayeziei, s-au pronunțat, în in

tervențiile lor, în favoarea accele- 
L rării dezvoltării agriculturii, ca o 

modalitate principală de soluționa-

elaborarea cărora o contribuție sub
stanțială și-a adus Comitetul Con
sultativ al O.N.U. pentru A.I.T.. al 
cărui președinte este tovarășul Nicu 
Ceaușescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. ministru pentru problemele 
tineretului — subliniind acest dezi
derat. cer tuturor statelor să între
prindă măsurile ce ce impun pen
tru a opri escalada înarmărilor, pen
tru a înlătura amenințarea nucleară.

re a dificultăților alimentare ale 
statelor din zonă. Totodată, ei au 
subliniat însemnătatea extinderii 
colaborării Sud-Sud în cadrul efor
turilor comune ale țărilor în curs 
de dezvoltare pentru progres și a- 
firmare independentă.

convo- 
a Con- 
O.N.U. 
gravă" 
într-o

PROBLEMA CIPRIOTA. La se
diul din New York al O.N.U., s-a 
anunțat că Ciprul a cerut 
carea unei reuniuni urgente 
siliului de Securitate al 
pentru a examina „situația 
care s-a creat în insulă,
scrisoare . adresată președintelui 
Consiliului de' Securitate, repre- ] 
zeptantul Ciprului a solicitat să. se 
ia „măsuri urgente și efective" 
pentru aplicarea completă a rezo
luțiilor Consiliului de Securitate 
in problema cipriotă.

BEIJING 2 (Agerpres). — La 
Beijing a fost dat publicității comu
nicatul Biroului de Stat pentru Sta
tistică al R.P. Chineze cu privire la 
îndeplinirea planului economic și so
cial pe anul 1983 — transmite agenția 
China Nouă. In comunicat se relevă 
că anul trecut valoarea totală a pro
ducției industriei și agriculturii 
R.P. Chineze a fost cu 10,2 la sută 
mai mare decît în 1982, atingînd ni
velul stabilit pentru anul 1985. Veni
tul național estimat preliminar a 
fost cu 9 la sută mai mare decît în 
1982. Comunicatul menționează, tot
odată, că în anul precedent s-a mai ■ 
înregistrat încă un anumit deficit 
financiar, iar prețurile cu amănun- , 
tul la unele bunuri au cunoscut mari 
majorări. Au existat deficiențe în 
aprovizionarea cu energie electrică și ‘ 
anumite materii prime și materiale.

Valoarea totală a exporturilor a 
fost, în 1983, cu 5,8 la sută mai mare 
decît în anul precedent, iar cea a 
importurilor — cu 17,9 la sută mai 
mare. 'j

La sfîrșitul anului 1983 populația | 
R.P. Chineze era de 1 024 950 000 per- j 
soane, ceea ce reprezintă cu 9,54 mi- ,,| 
lio'ane mai mult decît în anul pre- i 
cedent.

EVOLUȚIE DEMOGRAFICA. 
Fondul arab pentru dezvoltare eco
nomică și socială a dat publicită
ții un buletin statistic potrivit că
ruia populația celor 20 de 
arabe din lume a crescut 
127 milioane locuitori în 1972 
milioane în 1982.

state 
de la 
la 174

Remaniere guvernamentala 
în Sudan

KHARTUM 2 (Agerpres). — Pre
ședintele Sudanului, Gaafar Ni- 
meiri, a procedat la o remaniere 
ministerială. Au fost schimbați titu
larii ministerelor de interne, exter
ne. informațiilor, sănătății, muncii șl 
comerțului. Hashem Osman a fost 
numit ministru de externe.

ale acțiunilor pentru pace

înarmările — puternic ob
stacol în calea dezvoltării ti
neretului. actualele împreju
rări din lume. cînd escalada 
înarmărilor a atins cote incre
dibile. punlndu-și puternic pece
tea asupra climatului politic și eco
nomic internațional, tinerii reprezin
tă. fără îndoială, una din categoriile 
sociale ale populației cele mai afec
tate de acest curs irațional. Pentru 
că, în primul rînd, sacul fără fund al 
cheltuielilor militare înghite uriașe 
sume, vitregind țările angrenate în 
virtejul cursei înarmărilor de fon
duri financiare și alte mijloace, ale 
cărui beneficiar ar fi putut 
precădere — generația 
Studii elaborate sub egida 
UNESCO, UNICEF, ca și 
institute sociologice pun in 
ță raportul direct 
la efect 
bugetelor militare, pe de o parte, și 
situația tineretului, lipsa posibilități
lor sale de dezvoltare și împlinire, pe 
de altă parte. Pentru tineri, aflați 
abia la porțile vieții, ale pregătirii 
pentru viitor, enormele cheltuieli mi
litare constituie, cu tot mai multă 
pregnantă, o povară insuportabilă, o 
inadmisibilă risipă, mai ales în condi
țiile amputării fondurilor pentru cre
area unor noi locuri de muncă, pen
tru educație. învățămînt, cultură, a- 
sistență sanitară și socială. Numai 
prin convertirea industriei de război 
in industrie civilă s-ar putea crea su
plimentar 5,5 milioane de slujbe. Dar 
cite programe economice, sociale, 
culturale, de protecție a mediului nu 
s-ar putea pune in aplicare prin ca
nalizarea. fie și a unei părți din bu
getele destinate în prezent distruge
rii, spre scopuri pașnice, de dezvol
tare ! In acest sens, transpunerea în 
viată a inițiativei României privind 
reducerea cu 10—15 la sută a chel-

tuielilor militare și alocarea fondu
rilor astfel economisite în vederea 
soluționării unor probleme economi- 
co-sociale din fiecare țară, lichidării 
subdezvoltării, dă măsura unei înalte

„Să apărăm generațiile 
viitoare de flagelul războ
iului" Cînd cu 39 de ani in urmă 
lua ființă Organizația 
Unite, statele membre 
jau să depună 
a feri omenirea de vîlvătăile unei 
noi conflagrații.

Națiunilor 
se anga- 

eforturi pentru

De atunci însă,

triva escaladării competiției armelor, 
pentru pace și dezarmare, cunoaște 
in rindul tinerilor din Europa o am
ploare nemaiintilnită. Trecerea la 
amplasarea rachetelor nucleare cu 
rază medie de acțiune a stirnit un 
puternic val de nemulțumire și pro
teste in rindul celor mai diferite ca
tegorii de tineri — muncitori, țărani, 
elevi, studenți. Evocarea, fie și suc
cintă, a unor acțiuni și luări de po
ziție din diferite țări este elocventă 
pentru modul tot mai activ în care 
tineretul se integrează în mișcarea 
pentru pace.

în R. F. GERMANIA, recentul 
Congres al Tineretului socialist — or
ganizația de tineret a P.S.D. — s-a 
desfășurat sub lozinca „NU, cursei 
înarmărilor !“. Cu acest prilej, cei 
300 de delegați au examinat căile și 
mijloacele de intensificare a luptei

fi — cu 
tînără.

O.N.U., 
a unor 
eviden- 

de Ia cauză 
dintre curba ascendentă a

răspunderi atît pentru prezentul 
omenirii, cît și pentru viitorul său.

Accelerarea și extinderea cursei 
înarmărilor, ca expresie a politicii 
de forță, a neîncrederii și tensiunii, 
au însă multiple alte consecințe 
negative, contribuind. între altele, ia 
intensificarea marginalizării și alie
nării în rindul tinerilor. Psihoza de 
război, însuși pericolul atomic, pe 
fundalul proliferării unor armamen
te tot mai sofisticate și 
re, alimentează continuu 
stare.

Cu atît mai mult se 
asemenea împrejurări, 
aplicare a „Declarației privind pro
movarea în rindul tineretului a idea
lurilor de pace, respect reciproc și 
înțelegere intre popoare", a, rezolu
țiilor privind proclamarea și mar
carea Anului Internațional al Tine
retului (A.I.T.) sub deviza „Partici
pare, dezvoltare, pace" — inițiate de 
România și însușite de comunitatea 
internațională. Așa cum a rezultat 
din dezbaterile actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.. cît și 
din cele cinci reuniuni regionale (ce 
au avut loc la Costinești. Bagdad, 
San Jose, Addis Abeba și Bangkok), 
organizate în pregătirea A.I.T., pen
tru a-și vedea împlinite aspirațiile, 
tînăra generație are nevoie de pace 
ca o condiție sine qua non pentru 
dezvoltarea sa multilaterală. Rezolu
țiile și planurile de acțiune regiona
le adoptate cu aceste prilejuri — la

distrugătoa-
o asemenea

impune, în 
punerea in

fără încetare. în diferite regiuni ale 
lumii au continuat să bubuie tunu
rile. milioane de oameni. în majori
tate tineri, au căzut și cad victime. 
Frenetica politică de înarmări a 
dus omenirea într-o situație deose
bit de periculoasă, pentru prima 
oară în istorie, ea fiind confruntată 
cu riscul propriei distrugeri. Tocmai 
de aceea, cu conștiința contribuției 
ce sînt chemate să o aducă, alături 
de toate celelalte forțe și categorii’ 
sociale, organizațiile de tineret și 
studențești — comuniste, socialiste, 
social-democrate. creștine, 
liberale, conservatoare — răspunzînd 
aspirațiilor de pace ale tinerei ge
nerații, întreprind numeroase acțiuni, 
iau poziție activă împotriva cursei 
înarmărilor, pentru adoptarea unor 
măsuri hotărîte de dezarmare, în 
primul rînd nucleară. Ca un fapt cu 
totul relevant pentru starea de spirit 
a tinerei generații contemporane, tre- 
cînd peste deosebirile filozofice și 
politice, asociațiile șl organiza
țiile de tineret din diverse țări se 
constituie într-un front unit în 
lupta pentru pace, cerind guverne
lor, oamenilor politici să depună 
eforturi susținute pentru a garanta 
făurirea unei lumi lipsite de ame
nințarea războiului.

radicale

Tinerii — vital interesați 
în triumful păcii. Lupta împo"

împotriva transformării țării într-un 
poligon și o țintă a rachetelor nu
cleare. în rezoluția pe teme interna
ționale. adoptată de participanți, se 
menționează că tinerii socialiști din 
R.F.G. vor milita și în viitor pentru 
consolidarea mișcării pentru pace, 
cerîndu-se, totodată, încetarea stațio
nării și retragerea rachetelor nuclea
re instalate pe continentul nostru. Pe 
aceeași poziție se situează și asocia
țiile studențești, care numără 1,2 mi
lioane de membri. într-un document 
adoptat de aceste asociații se expri
mă împotrivirea studenților vest- 
germani față de noile rachete. „în 
epoca armelor nucleare de distrugere 
în masă — relevă documentul — 
securitatea poate fi realizată numai 
prin cooperarea activă a tuturor ță
rilor, a tuturor popoarelor".

„Tineretul pentru pace" se intitu
lează noua organizație pacifistă con
stituită recent în MAREA BRITA- 
NIE. Fondatorii ei au făcut cunos
cut că organizația își propune ca 
obiective principale lupta pentru 
dezarmare. împotriva amplasării de 
noi arme nucleare în statele membre 
ale N.A.T.O. La „Tineretul pentru 
pace" s-au și afiliat Uniunea na
țională a studenților. Liga națională 
a tinerilor liberali, organizația „Stu
denții laburiști" și alte uniuni și 
asociații ale tineretului britanic. La 
chemarea unor asemenea organiza
ții, la Londra a avut loc o amplă

demonstrație de protest împotriva 
instalării noilor rachete americane 
pe teritoriul Angliei. Sub lozincile 
„Nu, pregătirilor de război ! Da, dez
voltării invățămintului!", „Dați păcii 
o, șansă !“, mii de tineri au dat glas 
voinței lor de pace, au cerut redu
cerea bugetelor militare.

300 de tineri, aleși ca delegați din 
partea a 140 de orașe din ITALIA, 
au întreprins un marș pe durata a 
opt zile în mai multe state vest- 
europene. Ei au avut mandatul de a 
prezenta colegilor de generație din 
alte țări mesajul lor de pace, prie
tenie și colaborare. La Comiso, baza 
militară din Sicilia, unde s-a început 
amplasarea rachetelor „Cruise", la 
manifestațiile care se țin lanț parti
cipă mii și mii de tineri.

în JAPONIA, singura țară care a 
cunoscut ororile bombardamentului 
atomic, mișcarea antinucleară cu
noaște o puternică afirmare. La 
Kobe a avut loc o conferință a ti
neretului la care au participat re
prezentanți ai 23 de organizații de
mocratice ale tineretului și studenți
lor. Cu acest prilej a fost adresat 
tinerei generații chemarea de a-și 
manifesta mai activ voința de pace, 
împotrivirea față de cursa înarmă
rilor nucleare. „Vă rog, nu distrugeți 
globul nostru pămintesc..." Cu astfel 
de cuvinte se adresa un copil din 
Kyodo președintelui S.U.A. în ex
presii asemănătoare, exprimind i- 
dealurile scumpe de pace, s-au adre
sat mii și mii de copii japonezi în 
cadrul unei mari campanii la scară 
națională denumită „Copiii împotri
va armelor nucleare".

Tineretul ROMÂNIEI SOCIALIS
TE, în spiritul politicii externe pro
movate de partidul și statul nostru, 
al inițiativelor de larg răsunet in- , 
ternațional ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, participă activ, alături 
de întregul nostru popor, la lupta 
pentru pace și dezarmare, pentru 
asigurarea unui viitor Ia adăpost de 
de orice amenințare. Marile acțiuni 
desfășurate sub genericul „Tineretul 
României dorește pacea", documen
tele adoptate s-au înscris ca acțiuni 
cu un puternic ecou în viața inter
națională, în conștiința tinerei gene
rații a lumii. Ele demonstrează ho- 
tărîrea tineretului român ca îm
preună cu toți tinerii planetei, cu 
toate forțele iubitoare de pace săj 
nu-și cruțe nici un efort pentru a 
asigura triumful rațiunii, a! vieții 
libere și demne pe întreaga pla
netă.

Ioan TIMOFTE
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