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Trăiască

solidaritatea

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

a primit pe ministrul 
afacerilor externe al Islandei2

a celor ce muncesc! Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit In 
după-amiaza zilei de 29 aprilie, la 
Palatul Consiliului de Stat, pe mi
nistrul afacerilor externe al Islan
dei, Emil Jonsson.

La primire au luat parte Corne- 
liu Măriescu, ministrul Afacerilor 
Externe, și Vasile Pungan, ambasa
dorul României în Islanda.

Au participat Petur Thorsteins- 
son, secretar general al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Islandei, 
și Oddur Gudjonsson, ambasado
rul Islandei în România.

Constatîndu-se cu satisfacție că 
relațiile dintre România și Islanda

Desen de C. PILIUȚĂ

Sub flamurile înalte ale întîiului de Mai aducem în coloanele demonstrației, înainte de orice, vibrația patetică a Istoriei, suflul ei generos care a înflorit pămîntul de la Carpați și Dunăre în cel mai glorios timp al devenirii sale. Două mii de ani s-au pregătit cîmpul și dealul, culmile și apele, două mii de ani a trecut dinspre strămoși către urmași dorul nestins de libertate și de dreptate, gîndul nepieritor al zilelor de lumină ce se cuvin oamenilor și locurilor din această parte a lumii ; două mii de ani a germinat grîul românesc, îndelung și trudnic pregătindu-se pentru spicele incandescente ce se leagănă sub cer în anii socialismului, rod vegheat de Partidul comuniștilor. Sub flamurile înalte ale întîiului de Mai, in coloanele demonstrației, simțim vibrația suflului generos al istoriei contemporane.1970, hotar între decenii, a hărăzit întîiului de Mai dimensiunea împlinirilor ; în plin efort constructiv, în plin efort de perfecționare, glorioasa noastră clasă muncitoare, purtătoare de cuvînt a istoriei, alături de țăranii și intelectualii patriei, sub conducerea încercată a Partidului Comunist Român, aduce în coloane imaginea omului liber, stă- pîn al uneltelor cu care muncește și stăpîn al fructelor muncii sale, Imaginea omului care, eliberîndu-se pe sine, a eliberat întreaga societate și, sub soarele pe care el l-a aprins pe cer, năzuiește spre împlinirea destinului său firesc : muncă, belșug, pace. Omagiind, în această zi de sărbătoare, munca, valoarea supremă a omenirii, clasa noastră muncitoare se omagiază pe sine, omagiază întregul nostru popor angajat în marea operă de edificare a socialismului pe pămîntul României.De 80 de ani, la 1 Mai muncitorii din România au proclamat solidaritatea lor cu cel ce muncesc în lumea întreagă, și-au strîns și mai puternic rîndurile, au simțit, umăr lîngă umăr, forța lor invincibilă de stegari ai istoriei. De un sfert de veac stăpîni în propria lor casă, muncitorii români, în fiecare zi de 1 Mai, manifestează pentru prietenia și colaborarea frățească dintre poporul român și popoarele tuturor țărilor socialiste, pentru unitatea clasei muncitoare din lumea întreagă în lupta pentru pace, democrație și socialism, pentru unitatea tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului:In coloanele întîiului de Mai, drapelele patriei și ale partidului, pentru veci înfrățite, simbolizează identificarea voinței națiunii cu voința detașamentului său de avangardă — comuniștii. O inimă bate în România și sîngele trimis de ea fertilizează însuși timpul ; este inima poporului una cu inima partidului său comunist. Uniți în jurul partidului, uniți în jurul conducerii sale, al secretarului său general, bărbatul care simbolizează voința de mai bine a întregului popor, Nicolae Ceaușescu — toți fiii patriei, românii și, alături de ei, maghiarii, germanii, oamenii muncii de alte naționalități, aduc în coloane, în Prima zi de. Mai, hotă- rîrea lor de neclintit de a merge mai departe pe drumul presărat de izbînzi deschis de revoluția socialistă. Chezășie le ștă politica marxist- leninistă a partidului, hotărîrea întregului popor de a o înfăptui. Ca un singur om, întregul nostru popor trece în coloanele demonstrației.Intii Mai 1970 ; România socialistă, transformată în două decenii și jumătate într-o adevărată platformă industrială, celebrează hărnicia și inteligența fiilor ei. Mărțurie a înfloririi stau marile- combinate și uzine, stau orașele noi de pe harta țării, stau roadele mereu mai îmbelșugate ale ogoarelor. Și, supremă mărturie, stă omul nou, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate, cel care prin luptă revoluționară și muncă fără preget a potențat virtuțile strămoșești, ridicîndu-le la suprema putere și a dat patriei sale o nouă față. In marele concert al lumii contemporane, glasul României socialiste aduce planetei mesajul ei de pace și prietenie, de solidaritate cu cele mai înaintate forțe care duc bătălia pentru un destin pașnic. împotriva forțelor retrograde ale istoriei.De Intii Mai 1970, România demonstrează sub steagurile tricolore și roșii, înaintind cu demnitate spre viitorul comunist.
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MUNCA transformă oamenii

OAMENII transformă munca

IN ZIARUL DE AZI:

• MASURI ÎN SPIRITUL ECHITĂȚII SOCIALE, AL PREO
CUPĂRII NESLĂBITE A PARTIDULUI PENTRU ÎMBU
NĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE VIAȚA ALE OAMENILOR 
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN 
poartă cu fermitate și consecvență neabătută 

stindardul internaționalismului proletar
...Anul 1890. La București, 5 000 de muncitori, în straie de sărbătoare, cu cocarde roșii în piept, se adunau in fața Clubului muncitorilor de pe strada Academiei. Cu muzica ' în frunte, cîntînd Internaționala, Deș- teaptă-te române, purtînd drapele roșii, ei străbat străzile Capitalei. In grădina de pe dealul Filaretului are loc întrunirea publică, la care conducătorii socialiști vorbesc despre însemnătatea primei sărbătoriri a zilei de 1 Mai. Demonstrații, adunări, acțiuni de luptă incluzînd greve au loc la Galați, Ploiești, Iași, Craiova. Timișoara, Arad și în alte localități. Muncitorimea română a sărbătorit astfel 1 Mai din primul an al intrării acestei zile în istoria mișcării muncitorești internaționale. Laolaltă și la unison cu muncitorii înaintați din multe țări ale lumii, care au hotărit să marcheze, an de an, întîia zi de mai ca zi a solidarității internaționale în lupta împotriva exploatării și asupririi, pentru eliberare socială și națională, pentru socialism, pe planul fiecărei țări și în lumea întreagă....Opt decenii au trecut de atunci. O privire retrospectivă învederează că de Ia începuturile existenței și a- firmării sale și pînă în prezent. 

sînt — și au fost întotdeauna — 
foarte bune, s-a exprimat dorința 
de a valorifica, prin eforturi co
mune, posibilitățile largi care exis
tă de intensificare a legăturilor bi
laterale, reciproc avantajoase. A 
fost subliniată, de asemenea, voin
ța ambelor popoare de a trăi în 
pace șl înțelegere cu toate popoa
rele, indiferent de sistemul lor so
cial sau politic, precum și intere
sul manifestat de cele două țări 
pentru edificarea securității în Eu
ropa, în vederea realizării unei 
păci durabile atît pe continentul 
nostru, cît și în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de cordialitate.

mișcarea muncitorească din România, partidul ei revoluționar au împletit neobosit, fără șovăire, slujirea plină de abnegație a intereselor poporului român cu fidelitatea neclintită față de internaționalismul proletar — ideologie a solidarității internaționale a oamenilor muncii din toate țările în lupta pentru promovarea drepturilor lor vitale, pentru împlinirea aspirațiilor comune : socialismul, pacea.în cronica bogată a tradițiilor internaționaliste ale mișcării muncitorești din țara noastră sînt consemnate file memorabile — de la participarea unor români pe baricadele Comunei din Paris, la ajutorul material și moral dat revoluționarilor ruși din 1905 și la puternicile acțiuni de solidaritate cu Marea Revoluție Socialistă din Octombrie, incluzind participarea la lupta cu arma în mină a revoluționarilor români — care au format primul detașament internațional de luptă împotriva intervenției imperialiste — pentru apărarea tînărului stat sovietic. După crearea sa în 1921, Partidul Comunist din România, ridicînd pe o treaptă mai înaltă nobilele tradiții internaționaliste, a organizat, în condițiile atit de aspre ale ilegalității,

Conducătorii partidului și sta
tului nostru și-au rezervat dimi
neața zilei de ieri cunoașterii mo
dului de aprovizionare a populației 
Capitalei. în acest scop, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, împreună cu tovarășii Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., . pre
ședintele Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție, 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C,C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Economic, Dumitru Popa, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui Municipal — București al 
P.C.R., primarul general al Capi
talei, și Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, au vizi
tat numeroase piețe și magazine a- 
limentare din Capitală.

Pe întreg parcursul vizitei, to
varășul Nicolae Ceaușescu și cei
lalți conducători de partid și de 
stat au examinat la fața locului, 
împreună cu organele municipale, 
cu cadre de conducere din Minis
terul Comerțului Interior, Minis
terul Agriculturii și Silviculturii 
și Ministerul Industriei Alimen
tare, stadiul actual al aprovizionă
rii generale a populației cu legume 
și fructe șl îndeosebi cu zarzava
turi de sezon, cu alte produse a- 
groalimentare, organizarea și di
versificarea rețelei comerciale.

Vizita secretarului general al 
Partidului Comunist Român și a 
celorlalți conducători de partid și 
de stat a prilejuit un nou con
tact direct cu populația Capitalei, 
o consultare largă cu masele de 
cetățeni, expresie a metodelor de 
lucru, proprii conducerii partidu- (Continuare în pag. a Il-a)

nenumărate acțiuni de solidaritate internaționaliștii — cu lupta poporului bulgar jn timpul răscoalei antifasciste din 1923, protestul muncitorimii noastre față de executarea în S.U.A. a lui Sacco și Vanzetti, largile acțiuni în apărarea lui Gheorghi Dimitrov și a lui Ernst Thălmann, campaniile de protest împotriva dictatului de la Miinchen și An- schluss-ului, participarea voluntarilor români la lupta pentru a- părarea Spaniei republicane, a unor militant! români pe cîmpurile de luptă ale Chinei revoluționare, a numeroșilor comuniști și patrioți care au luptat în cursul celui de-al doilea război mondial în detașamentele de partizani ale rezistenței antifasciste din Uniunea Sovietică. Franța, Cehoslovacia. Polonia. Belgia. — acțiuni culminînd cu contribuția de seamă pe care poporul român, armata sa, au adus-o în anii celui de-al doilea război mondial, cot la cot cu ostașii sovietici, la lupta coaliției antifasciste. pînă Ia victoria finală.în același timp, clasa muncitoare din România s-a bucurat permanent de simpatia și solidaritatea proletariatului, a detașamentelor mișcării 

în piața Dorobanți din Capitală 

lui și statului nostru, a grijii per
manente a partidului pentru îm
bunătățirea continuă a condițiilor 
de viață a cetățenilor.

Primul popas s-a făcut în Piața 
Dorobanți, care la primele ore ale 
dimineții cunoștea din plin frea
mătul specific orelor de cumpără
turi. Standurile de desfacere ale 
întreprinderilor agricole de stat, ca 
și cele ale asociațiilor intercoope- 
ratiste erau încărcate cu legume 
proaspete, cu zarzavaturi de se
zon în sortimente foarte diferite. 
Conducătorii de partid și de 
stat se opresc apoi pe șoseaua 
Ștefan cel Mare, la punctul unde 
sînt grupate mai multe unități de 
deservire a populației cu legume,, 
fructe și produse • alimentare. 
Se vizitează mai întîi unitatea 
„Gostat1* de la nr. 114, care face 
o impresie deosebită oaspeților, 
atît în ce privește aprovizionarea, 
cît și deservirea. Mărfurile sînt ex
puse atrăgător, ambalajul cores
punde exigențelor cumpărătorilor.

Responsabilul magazinului „Ali
mentara" cu autoservire din apro
piere, Victor Țilea, îi invită pe 
oaspeți să viziteze și această uni
tate care realizează zilnic un

htilnire de lucru in piața 

„23 August" din Titan
îndreptîndu-se spre latura de 

Est a Capitalei, cartier al unora 
dintre cele mai mari uzine și fa
brici bucureștene — „23 August", 
„Republica", Fabrica de mașini- 
unelte și agregate-București, I.O.R. 
— conducătorii de partid și de

revoluționare a comuniștilor, a mili- tanților socialiști, a oamenilor demo- crați și progresiști din diferite țări ale lumii — simpatie și solidaritate care au constituit izvor de forță și încredere în victorie.In perioada de peste un sfert de veac ce s-a scurs de Ia eliberarea țării și înfăptuirea revoluției populare, Partidul Comunist Român, con- ducind opera de edificare a socialismului in patria noastră, a ținut sus, statornic și neabătut, stindardul internaționalismului proletar, a acționat și acționează cu consecvență ca detașament activ al mișcării comuniste, muncitorești și revoluționare internaționale, al frontului mondial antiimperialist, sprijinind in permanență lupla oamenilor muncii, a popoarelor de pe toate continentele pentru cauza libertății, progresului și păcii in lume.Călăuzindu-se de cerințele majore ale internaționalismului proletar în condițiile de astăzi, cind socialismul a învins în 14 state, partidul nostru situează statornic în centrul politicii externe a României prietenia și a- lianța frățească cu toate țările socialiste — de care ne simțim legați prin comunitatea de orinduire, de ideolo

Foto : Gh. Vințilă

mare volum de desfacere, dată 
fiind amplasarea ei pe o arteră 
principală a Capitalei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți condu
cători de partid și de stat, se în
trețin cu numeroși cetățeni, îi în
treabă dacă sînt mulțumiți de 
felul cum este aprovizionat ma
gazinul, de calitatea produselor. 
Se fac observații, se dau sugestii 
menite să contribuie la o mai bună 
aprovizionare. Se relevă faptul că, 
deși magazinul este bine apro
vizionat țu produsele alimenta
re necesare, lipsesc totuși une
le sortirnente de conserve so
licitate de populație în mod cu
rent. Cerindu-se explicații în le
gătură cu modul de păstrare și 
conservară a produselor aflate în 
stoc, se constată cu acest prilej o 
oarecare jlipsă de ordine, de spirit 
gospodăresc.

La încheierea vizitei în acest 
magazin, gospodinele Emilia Calo
tă și Gherghina Nițuică, care se 
aprovizionează în mod curent la 
unitatea respectivă, înmînează se
cretarului general al partidului 
buchete de flori proaspete, urîn- 
du-i, în numele tuturor cetățenilor 
cartierului, sănătate și fericire.

Stat vizitează complexul comer
cial cu autoservire din -fața Gării 
de Est.

Magazinul, reprofilat și dat în 
folosință săptămîna trecută, este

gie, de aspirații și țeluri. Dezvoltarea continuă a unor relații strinse, pe plan politic, pe planul colaborării și cooperării economice, tehnica și cultural-științifice, cu Uniunea Sovietică, cu celelalte țări socialiste vecine, cu toate țările socialiste din Europa, cu Republica Populară Chineză și celelalte țări socialiste din Asia, cu Cuba — prima țară socialistă de pe continentul american — formează o- biectul preocupării constante a partidului și statului nostru. întîlnirile Ia nivel inalt, contactele bi și multilaterale ale reprezentanților țării noastre cu reprezentanții țărilor socialiste s-au dovedit fructuoase pentru discutarea problemelor de interes reciproc, adincirea colaborării pe toate planurile, evidențierea unor noi posibilități de extindere a relațiilor, în avantajul tuturor părților, al sistemului socialist în ansamblu, al promovării cauzei unității acestui sic- tem. Cu aceste prilejuri s-a relevat cu pregnanță utilitatea practicii în- tîlnirilor, a contactelor și convorbirilor directe, faptul că dacă acest»
V. ILIESCU

(Continuare in pag. * Il-a)
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

PRIN PIEȚE Șl MAGAZINE 
ALE CAPITALEI

în piața Pantelimon, ca și în celelalte piețe ale Capitalei, »-a legat un dialog viu între conducătorii de 
partid și de stat și cetățeni pe probleme legate de aprovizionarea cu produse agroalimentare

Hotărîrea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., a Consiliului de Stat și guvernului cu privire la majorarea unor salarii tarifare, reducerea și reașezarea impozitului pe salarii și alte venituri, adăugîndu-se unui șir de alte măsuri importante adoptate în ultimii ani, reflectă consecvența cu care partidul nostru înfăptuiește prevederile Congresului al IX-lea cu privire la sporirea salariului real în actualul cincinal, aplică cu consecvență principiile de dreptate și echitate socială.După cum se știe, majorării salariilor mici în 1967 i-a urmat generalizarea în întreaga economie a noului sistem de salarizare și a majorării salariilor, primită cu un sentiment de vie satisfacție de toate categoriile de oameni ai muncii. Analiza corelației create între salariile diferitelor categorii de angajați în urma generalizării noului sistem de salarizare a relevat necesitatea majorării salariilor mici pentru a asigura un raport mai rațional între veniturile oamenilor muncii. Grija necontenită a partidului pentru ridicarea nivelului de trai al salariaților cu venituri mai reduse, pentru o justă aplicare a principiului socialist de repartiție își găsește o nouă ilustrare în recenta hotărîre prin care salariul tarifar minim pe economia națională este sporit cu 14,3 la sută (de la 700 la 800 lei) și se majorează toate salariile tarifare de pînă la 1 200 lei lunar, ceea ce va determina o sporire a- nuală a cîștigului salariaților cu 600 milioane lei.De majorările de salariu prevăzute In hotărîre vor beneficia, într-o proporție mai însemnată, muncitorii din industriile alimentare, ușoară, locală, din gospodăria comunală, comerțul și alimentația publică, precum și unii salariați deținînd funcții administrative inferioare, îndeosebi funcții de deservire, din toate ramurile și sectoarele de activitate. Aceste sporuri de salarii afectează îndeosebi pe muncitorii necalificați care, cu toate progresele rapide realizate în dezvoltarea nivelului tehnic al întreprinderilor, dețin încă o pondere însemnată în economia națională. Pentru ca majorarea salariilor tarifare prevăzută în această hotărîre să nu determine — prin depășirea plafoanelor stabilite — pierderea unor drepturi sau înlesniri acordate angajați- lor în funcție de nivelul salariilor tarifare, cei care beneficiază în prezent de aceste drepturi și înlesniri se vor bucura în continuare de ele și în condițiile majorării de salarii prevăzută de hotărîre.O deosebită însemnătate au șl îm- Ibunătățirile aduse sistemului de așezare a impozitelor pe salarii și alte venituri, prin care se realizează o mai consecventă aplicare a principiului progresivității și avantajarea salariaților cu venituri mai mici. Este elocvent în această privință că, în timp ce. ca urmare a majorării salariilor, a scutirii și reducerii diferențiate a impozitelor, salariații cu venituri de pînă la 1210 lei — în număr de peste 2 milioane — vor beneficia anual de venituri suplimentare de aproape 1 miliard lei, impozi

tele altor aproape 2 milioane salariați, cu venituri între 1 200 și 1 700 lei, rămîn nemodificate, majorarea progresivă a impozitelor afectează un număr mai restrîns de salariați.Scutirile și reducerile de impozite la salariile de pînă la 1 210 lei au fost astfel stabilite încît salariații să beneficieze integral de sporurile de salariu acordate și, în același timp, și de o reducere a impozitului pe salariu. De exemplu, un muncitor care are azi un salariu tarifar de 850 tei plătește un impozit de 39 lei, avînd 

Măsuri in spiritul echității 
sociale, al preocupării 

neslăbite a partidului pentru 
îmbunătățirea condițiilor 

de viată ale oamenilor muncii
așadar un venit net de 811 lei. Con- siderind că salariul i se majorează la 900 lei, el va plăti un impozit de 32 lei, cîștigul său net ridicîndu-se deci la 868 lei — deci o diferență în plus de 57 lei, din care 50 lei provine din majorarea salariilor, iar 7 lei din reducerea impozitului.Ponderea masivă a salariaților care beneficiază de prevederile hotăririi este ilustrată de cîteva exemple concludente. După cum ne-a relatat ing. Oltea Panciu, directorul pentru problemele de personal și salarizare de la 'Combinatul de bumbac nr. 3 București, din totalul da 5797 salariați ai combinatului vor beneficia de salarii tarifare majorate 4179 salariați, 486 vor beneficia de reducerea impozitelor cu 3O°/o, iar 1132 salariați vor rămîne cu impozitele nemodificate. La întreprinderea de panificație Herăstrău din Capita

lă, peste 50 la sută din totalul salariaților vor beneficia de majorări de salariu și reduceri de impozite.Dînd glas sentimentelor a sute de mii de salariați, muncitorul Gavril Fărcaș. de la întreprinderea „Armătura" — Cluj, a declarat corespondentului nostru : „Sînt deosebit de mulțumit de prevederile hotăririi. Ca transportor la strungărie, am un salariu lunar de 969 lei, care se va majora acum, conform hotărîrii. In a- fară de aceasta, voi beneficia de o reducere de impozit de 20 la sută, 

așa cum se prevede. Deci câștigul meu va crește. Se vede din nou grija partidului pentru salariații cu venituri mai mici. Mă bucură totodată faptul că voi beneficia în continuare de alocația de stat lunară de 1040 lei, pe care o primesc pentru cei opt copii ai mei. Sînt hotărît ca prin noi realizări în producție să contribui la înfăptuirea politicii partidului nostru".Devenite posibile în urma rezultatelor obținute în creșterea producției și productivității muncii, ca și in sporirea eficienței întregii activități economice, aceste măsuri ilustrează fermitatea cu care partidul Veghează la aplicarea principiilor echității sociale în întreaga noastră societate. Ele reprezintă o întregire firească a noului sistem de salarizare, care urmărește stabilirea unui raport mai echitabil între salariile diferitelor categorii de oameni ai 

muncii, eliminarea decalajelor prea mari și nejustificate între venituri, continuă măsurile inițiate în ultimii ani privind desființarea cumulului de funcții remunerate, anularea indemnizațiilor pentru titluri și distincții, ca și reducerea cîștigului din salariu al unor cadre cu munci de răspundere îri organele și instituțiile de partid și de stat, centrale și locale. In acest spirit, îmbunătățirea sistemului de așezare a impozitelor spre a-și îndeplini in mai mare măsură rolul de factor de echilibrare a veniturilor în societate, de realizare a unui raport rațional între cîștigu- rile diferitelor categorii de cetățeni, va contribui simțitor la promovarea principiilor echității sociale în sfera veniturilor. De altfel, principiul progresivității impozitelor, principiu profund democratic, e aplicat tot mai larg în țările socialiste, ca și în alte state ale lumii, ca instrument de atenuare și lichidare a unor disproporții flagrante de venituri.Partidul a subliniat de repetate ori că, în condițiile cînd întregul nostru popor depune eforturi eroice pentru dezvoltarea economiei și culturii, cînd resursele fondului de consum, deși în continuă creștere, sînt limitate, nu poate fi admisă existența unor venituri care depășesc in mod exagerat nivelul general de trai, actualele posibilități ale țării. Pasivitatea față de asemenea anomalii poate genera fenomene negative în viața socială. „Profund străină oricăror tendințe de uniformizare a retribuției, a veniturilor, arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu, orinduirea noastră socialistă, instau- rind egalitatea socială și politică a tuturor cetățenilor, impune asigurarea unui raport echitabil între veniturile personale, eliminarea contrastelor izbitoare, nejustificate în nivelul de trai... Prin modul in care edificăm noua orinduire în țara noastră, prin priceperea șl consecvența eu care știm să dezvoltăm democrația socialistă, prin fermitatea cu care promovăm și aplicăm nobilele idei ale umanismului socialist, ale dreptății și echității sociale, noi demonstrăm în practică superioritatea societății eliberate de exploatare".Determinînd o creștere cu peste 12 miliarde lei anual a veniturilor salariaților, majorarea salariilor și a- plicarea noului sistem de salarizare, ca și măsurile prevăzute de recenta hotărîre constituie o mărturie grăitoare a creșterii standardului de viață al întregii populații, pe măsura progreselor realizate în întărirea și modernizarea bazei tehnico-materia- le a societății noastre, dezvoltarea continuă economică și socială a țării, creșterea venitului național. însuflețiți de o profundă încredere în justețea, confirmată de viață, a politicii marxist-leniniste a partidului, oamenii muncii își vor consacra toate forțele înfloririi și progresului necontenit al patriei socialiste, înfăptuirii lnsuflețitorului program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R.
(Urmare din pag. I)

bine organizat și aprovizionat din 
destul cu mărfuri. Cumpărătorii, 
cetățeni ai cartierului, sau simpli 
călători sosiți ori pe punctul de a 
pleca cu trenul, întîmpină cu bu
curie pe oaspeți, fac o caldă pri
mire tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
In continuare sînt vizitate centrul 
de desfacere a pîinii, magazinul de 
legume și fructe. Se impun a- 
tenției buna rînduială, cantitatea 
și calitatea produselor. Secreta
rul general al partidului soli
cită personalului magazinelor in
formații asupra volumului de 
desfacere a mărfurilor, a concor
danței dintre cerințele cetățenilor 
și sortimentele de mărfuri aflate 
în rafturi și depozite, recomandînd, 
totodată, lucrătorilor din comerț 
respect față de omul ce trece pra
gul magazinului, grijă deosebită 
pentru satisfacerea gustului cum
părătorului, a preferințelor lui.

Se discută cu gospodinele aflate 
după târguieli. Acestea, exprimîn- 
<du-și prin cuvinte calde sentimen
tul de satisfacție, bucuria de a-1 
avea în mijlocul lor pe con
ducătorul partidului și statului, 
string mîna tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, îl dăruiesc florile pe 
care le cumpăraseră pentru împo
dobirea casei.

Pe Șoseaua Pantelimon, cu oco
lire în dreapta pe lîngă fabrica de 
încălțăminte „Progresul", se ajun
ge în Titan la Piața „23 August". 
Piața nu se află în zona modernă 
Titan, ci în cartierul vechi munci
toresc. Și aici mărfuri de sezon, va
riate, din abundență. Conducătorii 
de partid și de stat vizitează 
rînd pe rînd magazinele și stan

De la Obor la Amzei — 

prin piețele centrale
O constatare categorică: toate 

marile piețe ale Capitalei — Obor, 
23 August, Traian, Unirii, Ilie 
Pintilie, Amzei — sînt bine apro
vizionate.

Cantități apreciabile de produse 
de sezon, cum sînt salata, ceapa 
verde, roșiile și castraveții de seră, 
concurează pe cele care au consti
tuit producția anului trecut și care 
au fost păstrate cu grijă în cămă
rile orașului.

Discuții cu gospodine, cu cetă
țenii. Cumpărătorii sînt satisfă- 
cuți că, atît în iarnă, cît și în pri
măvara aceasta, piața a fost 
bine* aprovizionată cu legume de 
bază pentru alimentație: cartofi, 
rădăcinoase, fasole uscată, ceapă 
și alte sortimente. îndeosebi, gos
podinele au apreciat că acum, o 
dată cu venirea primăverii, sînt 
destule legume, verdețuri, salată, 
ridichi, spanac, ceapă verde, pre
cum și produse de seră.

Față de” anul trecut, ca urmare 
a măsurilor adoptate de partid și 
guvern, aprovizionarea populației 
cu legume s-a îmbunătățit sim
țitor, la toate sortimentele can

durile, lnformîndu-se, pe larg, 
asupra aprovizionării. proveni
enței produselor, asupra sistemu
lui de remunerare a lucrătorilor 
din comerț. Din mulțime se des
prinde un cetățean, se apropie și, 
fără nici un fel de ceremonial, ci 
spontan, din inimă, exprimă gîn- 
durile tuturor : „Să trăiți, tovarășe 
Ceaușescu, și să veniți cît mai des, 
mereu în mijlocul nostru".

Pe micul spațiu degajat din fața 
pieței lumea se grupează în jurul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și, 
pe dată, se naște un dialog în ju
rul problemelor gospodărești-edi- 
litare ale cartierului. Se aduce în 
discuție necesitatea modernizării 
pieței. Cetățenii propun crearea u- 
nui complex economic modern și 
efectuarea unor amenajări de 
strictă utilitate : pietruirea unor 
străzi, extinderea rețelei de apă 
și canalizare, construirea unei gră
dinițe de copii.

La întrebările secretarului gene
ral al partidului privind planurile 
de dezvoltare a cartierului, prima
rul Sectorului 3 al Capitalei, tov. 
Gheorghe Dumitru, arată că se are 
în vedere construirea unei piețe 
mai mari pe locul actualei amena
jări, precum și organizarea în pa
ralel a piețelor Cățelu și Grindului. 
Au fost oferite informații în le
gătură cu dotările viitoare de or
din edilitar. Secretarul general al 
partidului a recomandat să se 
caute soluțiile cele mai avantajoa
se și mai economice și să se trea
că cît măi curînd posibil la reali
zarea obiectivelor prevăzute.

Floarea Iordan, mamă a 18 copii, 
strînge călduros mîna tovarășu
lui Ceaușescu, îi urează din toată 
inima sănătate și fericire.

titățile puse în vînzare sînt sub
stanțial mai mari decît cele des
făcute în aceeași perioadă a anu
lui trecut. Este suficient să amin
tim că față de aceeași perioadă a 
anului trecut s-au valorificat pe 
piețele Capitalei mai mult cu 
300 tone salată, 110 tone ridichi, 
165 tone ceapă verde, 120 tone 
castraveți, 40 tone roșii. Numai în 
cursul zilei de ieri, magazinele 
I.L.F. au fost aprovizionate cu 
140 000 legături de ceapă verde, 
500 000 salate, 250 000 legături de 
ridichi, 50 tone spanac.

La toate acestea trebuie adău
gate cantitățile mari de legume și 
cartofi care sînt desfăcute prin 
magazinele asociațiilor intercoo- 
peratiste și direct de producători. 
Faptul că piața este mai bine a- 
provizionată cu legume se vede 
clar. Cantitățile mari de legume 
și cartofi desfăcute prin unitățile 
I.L.F. mențin tendința de scădere 
continuă a prețurilor și la produ
cători.

Au fost vizitate amănunțit ma
gazinele de desfacere, depozitele. 
S-a putut face constatarea că, pe 

lîngă produse de bună calitate, sînt 
și unele care nu-i satisfac pe cum
părători. în Piața Ilie Pintilie, de 
exemplu, parte din roșiile de seră 
erau de calitate inferioară; ceea 
ce cădea la sortare se vindea la 
calitatea a Il-a. S-a indicat ca, în 
asemenea cazuri, să intervină 
inspecția de stat, să prevină ase
menea manifestări. în Piața Obor 
s-a apreciat ca pozitiv faptul că 
există cantități îndestulătoare de 
fasole uscată, atît preambalată în 
pungi, cît și vărsată. S-a criticat 
faptul că fasolea are prea multe 
corpuri străine.

Una din problemele discutate cu 
cetățenii și cu reprezentanții co
merțului s-a referit la îmbunătă
țirea desfacerii legumelor în dife
rite cartiere. Unele gospodine au 
arătat secretarului general că tre
buie să parcurgă distanțe mari 
pînă în piețe. Ar fi necesare mai 
multe puncte de desfacere în noile 
cartiere, pe străzi. Reprezentanții 
comerțului arată că, pe lîngă 
acțiunile de modernizare a piețe
lor, s-a luat măsura intensificării 
comerțului mobil. Un număr de 
zece mașini-platforme transportă 
marfa în zonele unde .nu există 
o rețea corespunzătoare de desfa
cere, cum sînt cartierele Titan și 
Drumul Taberei.

Popasuri îndelungi se fac la cen
trele de desfacere a cărnii. Acest 
aliment se găsește acum în canti
tăți mulțumitoare. Secretarul ge
neral al partidului arată eforturile 
care se fac în domeniul creșterii 
animalelor. Plenara C.C. al P.C.R. 
din martie a.c. a aprobat progra
mul național privind dezvoltarea 
zootehniei, care prevede măsuri ur
gente în vederea sporirii număru
lui de animale și creșterea produc
ției de carne. Eforturile care se fac 
în ce privește dezvoltarea zooteh
niei trebuie conjugate cu grija 
pentru gospodărirea judicioasă a 
șeptelului. Tovarășul Nicolae Boz- 
dog, ministrul comerțului interior, 
relatează că în cursul lunii 
aprilie, în Capitală, s-au vîndut 
5 900 tone carne, față de 5 300 tone 
în aceeași perioadă a anului trecut, 
și în sortimente mult mai variate. 
De asemenea, s-a ajuns să se dis
tribuie zilnic peste 3 000 hectolitri 
de lapte, iar ouăle vîndute în 
cursul lunii aprilie însumează 30 
milioane bucăți. Prețurile ouălor 
au scăzut. Se recomandă să se de
pună mai mult efort pentru asigu
rarea desfacerii peștelui proaspăt.

Vizita conducătorilor de partid 
și de stat în piețe și mari unități 
comerciale din Capitală, vizită cu 
un pronunțat caracter de lucru, 
consrtitoie o nouă manifestare a a- 
tenției pe care conducerea parti
dului și statului nostru o acordă 
studierii problemelor aprovizionării 
populației, cunoașterii opiniei ce
tățenilor, intensificării eforturilor 
pentru satisfacerea tot mai bună 
a nevoilor de consum ale popu
lației.

N. Popescu-BOGDANEȘTI 
Ion HERȚEG 
Mircea S. IONESCU

STINDARDUL INTERNAȚIONALISMULUI PROLETAR
(Urmare din pag. I)convorbiri se poartă în atmosferă de stimă și respect reciproc, in mod principial și constructiv, manifestîn- du-se receptivitate față de părerile și interesele exprimate, dorința de a veni în intîmpinarea celeilalte părți, este posibil să se ajungă la înțelegere și acord, să se realizeze dezvoltarea colaborării și perfecționarea formelor de cooperare. în spiritul internaționalismului, jn țara noastră se acordă o deosebită însemnătate schimbului de experiență în edificarea noii orînduiri ; P.C.R. studiază atent experiența Uniunii Sovietice, a altor țări socialiste, progresele cunoașterii umane pe plan mondial, preluînd ceea ce corespunde condițiilor specifice ale dezvoltării socialiste ale României. Membră a C.A.E.R. și a Tratatului de la Varșovia, România dezvoltă colaborarea economică și militară cu țările socialiste participante la aceste organizații, precum și cu țările care nu fac parte din ele, pornind de la perspectiva internaționalistă de a se asigura continua dezvoltare a cooperării multilaterale între toate țările sistemului socialist mondial, intensificarea colaborării pe principiile marxism-leninismului și ale internaționalismului socialist — egalitatea deplină în drepturi, respectarea suveranității și independenței naționale, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc, întrajutorarea tovărășească.Partidul nostru urmează cu consecvență linia dezvoltării relațiilor de colaborare și solidaritate internaționalistă cu toate partidele comuniste frățești. Aceasta își găsește expresie în faptul că P.C.R. întreține legături de colaborare cu cele aproape 100 de partide comuniste și muncitorești care activează astăzi în lume, dezvoltînd cu ele contacte, schimburi de păreri tovărășești, informare și consultări reciproce, în scopul întăririi relațiilor prietenești, a solidarității internaționaliste. Un rol deosebit de pozitiv în adîncirea prieteniei frățești, în cunoașterea mai bună reciprocă, in înțelegerea pozițiilor și preocupărilor izvorîte din marile țeluri comune l-au avut în- tîlnirile și convorbirile secretarului general al P.C.R., ale altor conducători de partid din România, cu conducători și delegații ale partidelor comuniste din numeroase țări ale Europei, Asiei, Americii Latine, Orientului Mijlociu, Australia. Aceste convorbiri, permițînd o mai bună cunoaștere reciprocă a punctelor de vedere, discutarea principială, tovărășească a unora din marile probleme care frâmîntă mișcarea comunistă, adoptarea de documente sau declarații comune în care sînt consemnate identitatea sau apropierea de poziții în probleme fundamentale care ne unesc, precum și dorința de a acționa în comun pentru cauza generală a proletariatului, pentru pace și progres, au adus o contribuție de seamă la întărirea relațiilor dintre partidul nostru și partidele respective, la cauza, unității mișcării comuniste. Partidul Comunist Român a participat de asemenea la diferite întîlniri și consfătuiri internaționale ale partidelor comuniste, inclusiv la Consfătuirea internațională din 1969 a partidelor comuniste și muncitorești, militînd în permanență pentru a contribui la depășirea dificultăților existente, la promovarea unității.Faptul că la cel de-al X-lea Congres al P.C.R. au participat delegații sau au trimis mesaje de salut 85 de partide comuniste și mișcări de eliberare a constituit o puternică ilustrare a extinderii relațiilor internaționale ale P.C.R.Corespunzător necesității atit de imperioase în lumea contemporană de a se realiza o cît mai strînsă u

nire a celor mai largi forțe sociale în lupta comună împotriva imperialismului, pentru libertate și independență. pentru pace și progres, România, organizațiile obștești din țara noastră participă în mod susținut la activitatea organizațiilor internaționale ale clasei muncitoare, ale oamenilor muncii, ale femeilor, tineretului, ale mișcărilor democratice care militează pentru pace și progres, dezvoltă legături prietenești și de colaborare cu organizațiile naționale din țările socialiste și nesocia- liste afiliate la aceste organizații internaționale, precum și cu organizații similare de diferite orientări. Totodată, partidul nostru a stabilit contacte și a promovat legături de colaborare cu un mare număr de partide socialiste, între care P.S.I.U.P. și Partidul Socialist din Italia, Partidele Socialiste din Japonia, Franța, Chile. Belgia, Partidul Social-Democrat din Suedia, Uniunea Democrată a Poporului Muncitofr din Finlanda, Partidul Socialist Popular din Danemarca etc., precum și cu alte partide, sindicate, organizații și mișcări democratice din țările capitaliste ; de asemenea, și-a dezvoltat amplu legăturile de solidaritate cu conducătorii fronturilor de eliberare naționale din Angola, Mozambic, Guineea-Bissau, Laos, cu alte organizații politice și mișcările de eliberare națională din noile state independente, ca, de pildă. Uniunea Socialistă Arabă din R.A.U., Partidul Democrat din Guineea, U- niunea Democratică din Somalia etc.Poporul român, care, în istoria sa a cunoscut din plin vitregia dominațiilor economice și politice străine, este educat de către partid în spiritul profundei solidarități internaționaliste cu mișcările de eliberare națională, cu toate popoarele care duc o luptă hotărîtă, de multe ori cu arma-n mină, împotriva imperialismului, împotriva colonialismului și a neocolonialismului, pentru cucerirea și consolidarea independenței naționale, pentru afirmarea și apărarea dreptului sacru, imprescriptibil, de a-și hotărî singure soarta. Mani- festînd deplină înțelegere față de aspirațiile spre dezvoltare economică și prefaceri social-politice progresiste ale popoarelor din țările care și-au dobîndit recent independența sau militează pentru întărirea suveranității lor naționale, România dezvoltă colaborare reciproc avantajoasă cu aceste țări Ne bucură faptul că tractoarele românești desțelenesc terenurile. că sondele noastre prospectează cîmpurile petrolifere, că specialiștii români pun în funcțiune obiective construite prin cooperare în diferite țări în curs de dezvoltare, — căci prin toate acestea ne aducem contribuția la valorificarea avuțiilor naționale ale popoarelor acestor țări, la dezvoltarea lor pe calea progresului.Animat de cele mai profunde sentimente de prietenie și solidaritate internaționalistă, poporul nostru a acordat și acordă eroicului popor vietnamez sprijin material, politico- diplomatic și moral pentru respingerea agresiunii S.U.A. și înfăptuirea aspirațiilor naționale. In mesaje ale conducătorilor R.D. Vietnam și ai Guvernului Revoluționar Provizoriu din Vietnamul de Sud se exprimă recunoștința poporului vietnamez pentru acest ajutor prețios.O expresie a îndeplinirii îndatoririlor internaționale de către partidul și statul nostru o constituie participarea activă a Republicii Socialiste România la întreaga luptă desfășurată pe plan mondial pentru înfăptuirea aspirațiilor de progres, pace și colaborare internațională ale popoarelor. pentru respectarea dreptului lor sacru de a se dezvolta de sine stătător, potrivit voinței proprii. Pătruns de spiritul unei înalte responsabilități față de cauza socialismului și păcii, politica externă a Ro

mâniei — permanent bazată pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neamestecului in treburile interne și avantajului reciproc — este îndreptată spre promovarea destinderii, înțelegerii și cooperării internaționale, spre unirea celor mai largi forțe și categorii sociale în lupta pentru preîntîmpinarea unui nou război mondial, pentru salvgardarea securității generale, pentru înfăptuirea marilor idealuri de pace și progres ale omenirii contemporane.Corespunzător ideilor fundamentale ale marxism-leninismului, partidul nostru pornește de la unitatea organică, într-un tot dialectic indisolubil, a factorului național și internațional, a intereselor și răspunderilor naționale si internaționale, și pe a- ceastă bază a îmbinării strînse a patriotismului și internaționalismului.Conducînd vasta operă de construcție socialistă, organiztnd eforturile în vederea dezvoltării forțelor de producție, a ridicării nivelului material și de cultură al maselor, adînclrii continue a democrației socialiste, perfecționării relațiilor sociale, înfăptuirii principiilor de echitate socială, partidul nostru își îndeplinește îndatorirea națională ce-î revine față de poporul român, din rîndurile căruia s-a născut și ale cărui aspirații și interese le exprimă, în același timp, în rîndurile oamenilor muncii din țara noastră acționează ca un puternic generator de energie conștiința faptului că fiecare succes obținut, progresele realizate în economie și cultură constituie o contribuție concretă, materială la evidențierea superiorității socialismului, la creșterea puterii sale de a- tracție și a influenței sale în lume, la întărirea sistemului mondial socialist, a forțelor mondiale antlimpe- rialiste — prin aceasta partidul în- deplinindu-și o principală îndatorire internaționalistă.Interesele naționale legitime, cerințele înfloririi materiale și spirituale ale fiecărei națiuni nu pot niciodată să fie puse în contradicție cu internaționalismul, nu pot prejudicia solidarității internaționale. Numai atunci este cu adevărat puternică, de neînvins, cauza internaționalismului proletar cînd se bazează pe forța fiecăruia din detașamentele mișcării revoluționare, cînd toate aceste detașamente sînt puternice, de neînvins. Neglijarea preocupării constante și a luptei perseverente pentru întărirea fiecărui partid, pentru dezvoltarea și înflorirea fiecărei țări și națiuni socialiste nu poate aduce decît grave prejudicii internaționalismului proletar. Relevînd incă o dată că internaționalismul socialist presupune nu știrbirea sau lezarea intereselor naționale, ci deplina lor afirmare, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat în cuvîntarea rostită la ședința festivă consacrată centenarului nașterii lui Lenin : „Interesele naționale și internaționalismul proletar nu se exclud ci, dimpotrivă, se condiționează reciproc ; între ele e- xistă o strînsă interdependență, o u- nitate dialectică organică. A incerca în vreo împrejurare sau alta să opui interesele naționale cauzei internaționalismului proletar sau, dimpotrivă, solidaritatea internaționalistă intereselor naționale ale poporului înseamnă a aduce daune grave atit cauzei socialismului in propria (ară, cît și cauzei socialismului în general. Nu se poate în nici un fel vorbi despre subordonarea intereselor națio, naie cauzei internaționalismului proletar, tot așa cum nu se poate vorbi despre subordonarea internaționalismului intereselor naționale".Internaționalismul socialist, ideologia nobilă a oamenilor muncii este menit să genereze un tip nou, superior de relații internaționale ; el este diametral opus naționalismului, 

ideologie a claselor exploatatoare căreia îi sînt proprii tendințele de asuprire națională, de dominare a altor națiuni și popoare, de inegalitate și desconsiderare a intereselor lor. Internaționalismul presupune colaborare între națiuni libere, suverane șl egale în drepturi. Nu se poate concepe solidaritatea internațională fără independență națională, tot așa cum nu se poat< concepe independență națională fără relații de colaborare și solidaritate internațională între țările socialiste. Sensul fundamental al colaborării, al extinderii și perfecționării relațiilor dintre țările socialiste este întrajutorarea reciprocă în vederea progresului și înfloririi fiecărei ță’-< socialiste, desfășurării cu mai mult succes a luptei pentru socialism și comunism în fiecare țară și, implicit, sporirea forței sistemului mondial socialist.Esența vitală a internaționalismului a constituit-o întotdeauna unirea — izvorul nesecat al forței de luptă a clasei muncitoare. Unitatea partidelor comuniste și muncitorești, întărirea solidarității lor pe baza marxism-leninismului este imperativul categoric al internaționalismului — de realizarea acestei unități depin- zînd în cel mai înalt grad desfășurarea întregului proces mondial de trecere a omenirii la socialism, obținerea de noi și importante succese în lupta împotriva imperialismului, pentru progres și pace. Pornind tocmai de la acest imperativ, activitatea Partidului Comunist Român a avut, mai ales în ultimii ani, ca una din trăsăturile sale caracteristice primordiale, efortul stăruitor pentru refacerea u- nității țărilor socialiste, a coeziunii ?artidelor comuniste și muncitorești n permanență partidul nostru a subliniat necesitatea de a se depune toate eforturile pentru îmbunătățirea relațiilor între toate partidele comuniste, fără excepție, de a nu se întreprinde nimic ce ar putea adăuga noi elemente de încordare, de a se lua curs hotărît spre rezolvarea problemelor divergente — relevînd stăruitor că unica modalitate fructuoasă și realistă este acea a discuțiilor tovărășești, de la conducere la conducere, în atmosfera principială, de respect reciproc. Sînt de cea mai mare actualitate cuvintele lui Lenin, evocate în cuvîntarea rostită la adunarea festivă de la Moscova cu prilejul centenarului de către secretarul general al P.C.R., că divergențele dintre comuniști sînt de altă natură decît divergențele cu dușmanii. Tocmai în acest spirit partidul nostru relevă neobosit că ceea ce este comun partidelor comuniste și muncitorești reorezintă factori fundamentali. esențiali, care trebuie să prevaleze deasupra oricăror deosebiri de vederi.Este convingerea fermă a comuniștilor români că dacă toate partidele comuniste, pornind de la principiile marxism-leninismului. vor depune împreună eforturi susținute, pentru denășirea actualelor dificultăți, unitatea va putea fi refăcută și consolidată. A înainta pe această cale a u- nitătil între toate țările socialiste, între toate partidele comuniste și muncitorești. între toate forțele frontului antiimperialist — acesta este principalul comandament al internaționalismului proletar în prezent. Aplicînd în viață linia trasată de Congresul al X-lea. partidul nostru concentrează neabătut eforturile în direcția promovării unității.Fidel convingerilor și tradițiilor lor, comuniștii, poporul român trimit la acest 1 Mai salutul lor . internaționalist comuniștilor, popoarelor frățești din țările socialiste, clasei muncitoare, forțelor revoluționare și progresiste din întreaga lume și ie asigură că vor avea și de aci înainte în Dartidul nostru. în România socialistă un reazim de nădejde al frontului care în lumea întreagă militează pentru libertate, independență» pace și socialism.
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Pe crestele noului

deplin pa

centralei toți oa- din R. D.
și combativitatea inves- în anii de luptă pen- apărarea vetrei natale, eroismul cotidian pe activitateacu întreaga

unități ener- ale Hanoiului, re- fidel, în ajunul a- zile de sărbătoare, și munca încordată

misiunile de sarcinile de

Buletine"

in preajma mtnului de Mai
DE PE MERIDIANELE GLOBULUI

O Întreprindere, una din principalele getice flectă cestei luptaa poporului din Vietnamul eroic : uzina electrică. Cronica uzinei atestă că de-a lungul existenței sale de mai multe decenii aceasta s-a situat întotdeauna înălțimea marilor mente ale Istoriei 1 învederînd glorioase diții muncitorești, timpul rezistenței antico- , lonialiste, iar apoi în anii de luptă împotriva atacurilor aviației americane, deși s-a aflat printre țintele de predilecție ale inamicului, colectivul întreprinderii și-a îndeplinit cu devotament atît luptă, cît șl producție.Laolaltă populație muncitoare din R. D. Vietnam, colectivul uzinei se consacră azi muncii de refacere, readaptării producției potrivit cerințelor actualei situații. întreprinderea s-a integrat printre primele în mișcarea de emulație inițiată de curînd

ta Hanoi sub denumireade „campania celor cincipuncte bune" (producția unor noi articole de bună calitate, buna utilizare a forței de muncă, buna gestiune a materialelor și echipamentelor, buna realizare a revoluției tehnice și buna organizare a condițiilor de viață). Totodată, ea și-a creat o adevărată tradiție în a iniția — pentru fiecare victorie de seamă obținută In Sud de forțele patriotice — noi întreceri în muncă, purtînd numele localităților în care au fost realizate succesele i tive.La muncitorii electrice, ca și la menii munciiVietnam, se poate remarca efortul de a converti dîrze- nia tite tru incare-1 reclamă tenace în vederea realizării aspirațiilor de edificare a unui Vietnam independent și unificat, pașnic și prosper, stăpîn destinele sale.

Pentru Siberia apuseană, anul acesta ziua de 1 Mai este prilejul consemnării unor succese deosebite în ce privește identificarea și punerea în valoare a unor mari zăcăminte de petrol șl gaze aflate în subsolul u- riașei depresiuni de dincolo de Ural. Bilanțul cercetării geologice este remarcabil : au fost depistate pînă în prezent 56 de zăcăminte petrolifere, rezervele de petrol ale Siberiei apusene fiind estimate — la ora actuală — la mai multe miliarde de tone.In prezent, după geologi, și-au făcut apariția și sondorii, alături de „catargele" pinilor seculari se înalță turlele sondelor de exploatare. în noua regiune petroliferă au fost date pină acum în exploatare nouă zăcăminte, s-au instalat circa 2 000 de kilometri de conducte, au fost construite primele linii {le înaltă tensiune, precum și calea ferată Tiumen — Tobolsk, iar în locuri unde pînă nu demult se aventurau arareori doar vînătorii și pescarii, s-au ivit noi orășele și colonii muncitorești, cum sînt Nefteiugansk, Urai, Sur-

gut, Nijnevartovsk și altele.Cel mai bogat zăcămînt de aur negru al Siberiei apusene este cel de la Samotlor, din bazinul mijlociu al fluviului Obi, care în primul an de la intrarea în exploatare a dat un milion de tone de țiței.Anul acesta Siberia apuseană va produce peste 30 de milioane de tone de petrol. Cu cîteva luni în urmă, C.C. al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au adoptat o ho- tărîre specială cu privire la intensificarea extracției în noua regiune petroliferă pe baza cplor mai noi realizări ale științei și tehnicii în domeniul forajului și exploatării zăcămintelor. E un program cutezător, dar totodată realist, pe măsura marilor bogății ale Siberiei, a hărniciei și dirzeniej cu care petroliștii știu să înfrunte greutățile și să-i valorifice comorile. Un program în care sărbătorirea zilei de 1 Mai jalonează doar prima etapă dintr-un bilanț ce se anunță cît se poate ,de rodnic.

publice din Insulele Canare, a constructorilor de nave din Barcelona. S-au ridicat, de asemenea, la luptă 28 000 de mineri din eroica Asturie.Emoționante sînt acțiunile de solidaritate cu greviștii. In orașul Zumar- raga poliția a intervenit cu duritate împotriva celor ce încetaseră lucru/ : în semn de solidaritate cu muncitorii a fost însă declarată o grevă generală în întreaga regiune. Proletariatul spaniol se bucură de solidaritatea și sprijinul țărănimii, intelectualității progresiste, studențimii și chiar al unor cercuri ale clerului. 6 000 de țărani din

Andaluzia au manifestat recent împotriva regimului dictatorial. Coordonarea mișcării greviste pe plan național este organizată de „Comitetul de solidaritate muncitorească". In cercurile politice se evocă posibilitatea declarării unei greve generale în întreaga Spanie.1 Mai, ziua de luptă șl solidaritate internaționalis- tă a celor ce muncesc de pe toate meridianele lumii, este pentru oamenii muncii din Spania, conștienți de propria tărie, prilejul unei noi încordări a forțelor de luptă.

Tinerețea
9In ajunul lui 1 Mai, presa ungară a publicat știrea despre acordarea drapelului de întreprindere fruntașă pe ramură al Consiliului de Miniștri și al Consiliului Central al Sindicatelor din Ungaria Combinatului Chimic din Le- ninvaros. Faptul mi-a a- mintit de o vizită pe care am făcut-o nu de mult la acest combinat de pe Tisa. M-a impresionat puternic atunci tinerețea — ca factor omniprezent pe acele meleaguri : tinerețea întreprinderii, a instalațiilor sale, a orașului, ca și a locuitorilor săi. Așezarea respectivă a fost ridicată la rangul de oraș cu numai patru ani în urmă, iar de curind. la prilie, cu prilejul sării centenarului lui Lenin, a primit de Leninvaros.Nașterea și dezvoltarea orașului sînt strîns legate de avîntul industriei chimice ungare. Rînd pe rînd, într-un scurt răstimp, aci

unui oraș
9au fost ridicate termocentrala electrică de 200 megawați, apoi fabrica de lacuri și vopsele, fabrica de îngrășăminte chimice și fabrica de prelucrare a maselor plastice. în acest an combinatul va produce 760 000 tone îngrășăminte azotoase.Pentru anii următori se prevede extinderea însemnată a capacității combinatului, ca și a potențialului industrial al Leninvarosu- lui. La marginea orașului, alături de noua conductă petrolieră care, va trece pe aici, se va construi o rafinărie cu o capacitate de prelucrare de - 6 milioane tone țiței anual.Ce vîrstă va avea atunci localitatea ? Ea va fi, fără îndoială, matură pe planul integrării în viața economică și socială a țării, dar va avea aceeași inimă tînără, viguroasă, pe care i-a conferit-o socialismul.

Temperatură 
în creștere

9

pe „continentul 
fierbinte"O avalanșă de evenimente din ultima vreme marchează evoluția unor fenomene deosebit de semnificative in viața politică și social-economică a țărilor de la sud de Rio Grande. După exproprierea bunurilor companiei americane „International Petroleum Co" și decretarea legii privind reforma agrară, guvernul Peruvian a naționalizat comerțul exterior cu minereuri și a semnat un decret prin care statul preia comercializarea produselor industriei piscicole. La rin- dul lor, autoritățile bolivie- ne au instituit controlul de stat asupra comercializării minereurilor, iar guvernul chilian a decis naționalizarea minei exploatată „Anaconda",zează jumătate din producția de cupru a țării. Sînt cunoscute, de asemenea, măsurile luate de Ecuador privind limitarea privilegiilor acordate anterior societății „Texaco-Gulf".In toate este vorba cu toate Înscriu pe unor pături tot mai ale opiniei publice de a se •sigura valorificarea resur-

selor naționale în folosul propriu. Erupția nemulțumirii maselor în fața unei situații politice, economice și sociale grele, create prin nerespectarea dreptului fiecărui popor de a liber și independent, a-și alege singur calea progres, se nlanifestă prezent printr-o serie tulburări, printre cele recente fiind evenimentele din Haiti și Trinidad-Tobago, incidentele din Cos- frămîntările Colum-

val al mișcărilor
9

socialePentru muncitorimea japoneză, 1 Mai constituie un important moment în cadrul tradiționalei mișcări revendicative „ofensiva de primăvară". In ultimele cîteva zile s-au intensificat valurile succesive ale grevelor muncitorilor de la bazele militare americane din Okinawa. Arhipelagul Oki- nawei a fost efectiv sub controlul celor 105 pichete greviste amplasate la cele mai importante baze. Mișcarea grevistă din Okinawa și-a propus ca prim obiectiv lupta împotriva concedierilor, a discriminărilor ■ de tot felul. Totodată, oamenii muncii din Okinawa au dat glas protestului lor împotriva ocupației militare

străine și alianței militare japono-ameritane.Ca urmare a valului de greve, forțele americane din Okinawa au fost puse în stare de alarmă. Pichetele greviștilor au fost înconjurate de soldați înarmați. Școlile americane au fost închise, iar rezidenții străini s-au retras în incinta bazelor militare.Răspunsul . sindicatelor din Okinawa a fost apelul pentru declanșarea unor noi acțiuni greviste sub lozinca „Să luptăm pînă la victoria deplină, aceasta fiind singura cale care se deschide înaintea noastră"...

unității
9

muncitorești
9asociază aceste obiective cu revendicarea rezolvării unor probleme ce privesc nemijlocit dezvoltarea socială și democratică a țării, ceea ce implică schimbări de fond în orientarea politicii economice și sociale a Italiei. Sindicatele cer să se înfrunte cu ho- tărîre problemele elimină- ’ rii diferenței în dezvoltarea economică și socială a sudului față de nordul țării, a înapoierii agriculturii față de industrie, să se asigure o nouă orientare investițiilor publice, acțiuni eficiente împotriva șomajului.Numai miercuri și joi. în zece regiuni ale Italiei a încetat complet orice activitate productivă, iar transporturile pe căile ferate au fost paralizate în întreaga țară. Pînă la 16 mai, cînd este prevăzută să se încheie „lunga primăvară sindicală", alte regiuni ale țării vor intra în grevă.

N. PUICEA

20 de milioane de oameni ai muncii din toate regiunile Italiei s-au angajat din nou, în zilele premergătoare marii sărbători a solidarității celor ce muncesc, într-o impresionantă bătălie revendicativă. Una după alta — într-un plan coordonat de către cele trei mari centrale sindicale, C.G.I.L.. C.I.S.L., U.I.L. — în diferite regiuni și provincii se succed greve generale, se țin adunări, se organizează marșuri de masă. Metalurgiști și constructori, textiliști și muncitori din transporturi, tipografi și salariați de la spitale, poștă și telefoane, muncitori agricoli și funcționari de la întreprinderi comercial» și publice își reafirmă obiectivele de bază ale luptei împotriva exploatării.Organizînd înfruntarea cu patronatul pentru majorarea salariilor și condiții de muncă mai bune, pentru drepturi mai largi Ia locurile de muncă, sindicatele

Pekinul cunoaște o atmosferă însuflețită. Pe marile bulevarde care îl străbat- de la un capăt la altul, în copacii din jurul pieței Tienanmîn, printre frunze și flori, au fost amplasate ghirlande de beculețe multicolore care, în seara zilei de 1 Mai, vor lumina feeric împrejurimile.In aceste zile, oamenii muncii din Pekin, ca și de pe întreg cuprinsul țării, își exprimă bucuria față de marele eveniment pe tărîm tehnico-științific, pe care îl reprezintă lansarea de către China populară a primului său satelit artificial al Pămîntului. Din Cosmos, mesajul satelitului vestește biruințele activității creatoare a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor și savanților chinezi, a căror realizare deschide R. P. Chineze calea unor noi succese în domeniul cercetării științifice a Cosmosului, a pătrunderii o- mului în tainele Universului.O activitate efervescentă are loc în întreaga țară, întrecerea socialistă în muncă xse desfășoară Căpitala Chinei este cuprinsă de mișcare de mase

dicarea producției și realizarea de economii. S-a a- rătat aci că în primul trimestru al anului valoarea producției industriale obținute a fost cu 21,3 ’ superioară celei din da corespunzătoare lui trecut. Mari a cunoscut producția oțel, de electricitate, mașini-unelte, motoare combustie internă și produse importante.Succese similare au înregistrate și în alte ale Chinei. Printre produse realizate în an de întreprinderile Șanhai sînt peste 509 sortimente de laminate de înaltă calitate, mase plastice folosite în construcții, elemente și utilaje electronice, metale neferoase și refractare. In primele trei luni ale acestui an, producția industrială a orașului Tientzin a fost cu 33 la sută mai mare față de a- ceeași perioadă a anului 1969.Paleta industrială a Chineze, de pe care desprins doar cîteva vențe, cunoaște astăzi proces de continuă lărgire și perfecționare.

Pulsul dinamic 
al economiei

la sută perioa- a anu- creșteri

V. OROS

socială care an- șuvoi
Chuquicamata, de societatea care furni-

aceste cazuri de acțiuni care, limitele lor, se linia cererilor largi

MADRID

trăi de spre în de mai
ta Rica, sau postelectorale din bia.Sub presiunea tot mai puternică,trenează în același clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, tineretul, cercuri ale burgheziei naționale, pe continentul latino-american se desfășoară o amplă mișcare anticolonialistă și anti- imperialistă, pentru desprinderea de pe orbita subdezvoltării, pentru varea unei politici faceri economice și care să răspundă țiilor de progrespoarelor de pe acest tinent fierbinte".

promo- de pre- sociale aspira- ale po- „con-

Pentru sărbătoarea de 1 Mai meteorologii iugoslavi au anunțat „timp frumos", invitînd pe iubitorii de drumeție să pornească în excursie. Dar, înaintea a- cestei previziuni meteorologice, s-a publicat un alt „buletin" — cel al statisticienilor : pe primele patru luni ale acestui an economia iugoslavă a depășit ritmul de creștere planificat.De pe șantierele de construcții, din fabrici și uzine ca și din institutele de cercetări, ziarele aduc noi vești despre succesele obținute de oamenii muncii în pieajma zilei de 1 Mai. In cadrul combinatului „Kosovo" a intrat în funcțiune termocentrala „Kosovo III" cu o forță instalată de 200 MW., care va da o producție anuală de 1.3 miliarde kilovați-oră energie e- lectrică. La o altă termocentrală — „Kosovo IV" — din cadrul aceluiași combinat. continuă lucrările de _ construcție. Pe malul iugoslav al Dunării, la hidrocentrala prieteniei de

Porțile de Fier, se desfășoară în ritm susținut lucrările de montare la agregatele I și II. Nu peste mult timp, primul agregat al hidrocentralei va începe să producă curent electric.La Smederevo se apropie de sfîrșit construcția furnalului înalt de 1033 mc. După intrarea sa în funcțiune, producția de oțel a Iugoslaviei se va ridica la 2,5 milioane tone anual.Un succes al geologilor : descoperirea în regiunile Goleș și Drenița ,a unor rezerve de 16 milioane tone nichel. Exploatarea minereului va începe în curind.Și cercetătorii au anunțat o realizare deosebită : obținerea de îngrășăminte chimice din... cărbune. în a- cest sens, o perimentală mina Ivaneț Zagorie.Pe harta Iugoslaviei fiecare este însemnat printr-un nou steag roșu — steagul ds luptă al proletariatului.

...6 460 000, 6 500 000,6 560 000... Linia roșie a milioanelor și sutelor de mii de tone de zahăr se ridică tot mai sus, marcînd febra laborioasă a unui întreg popor spre punctul maxim al acestui an-record : 10 000 000 1 Cuba sărbătorește ziua de 1 Mai sub semnul efervescenței creatoare generate de „Zafra celor 10 milioane" — obiectivul major al întregii țări.Prin proporțiile și semnificațiile ei, „Zafra celor 10 milioane" a trezit un interes deosebit în întreaga lume. O expresie a acestui interes, a prețuirii și solidarității de care se bucură în lume eforturile poporului cubanez, o constituie prezența în Cuba, la muncă voluntară în campania Zafrei. a numeroși tineri din diferite țări socialiste, precum și din state neso- cialiste. De multă simpatie se bucură aici brigada „23 August — România", formată din tineri muncitori, membri ai Uniunii Tineretului Comunist din

tara noastră, care lucrează la fabrica de zahăr „Jose Marti" din San Cristobal. Referindu-se la activitatea acestei brigăzi și apreciind aportul ei la campania Za- frei, Miguel Figueras, vice- ministru al industriei zahărului, a spus : „Dăm o înaltă apreciere acestei prezențe românești, pe care o considerăm ca un act de solidaritate a României socialiste cu Cuba".„Cu macheta într-o mină, cu pușca în cealaltă" — este deviza sub care poporul cubanez sărbătorește aoest 1 Mai. Muncind cu abnegație, el este hotărît, totodată, să zdrobească orice atestate dușmane, așa cum a dovedit recent prin lichidarea grupului de mercenari contrarevoluționari debarcați în apropiere de localitatea Baracoa.Campania Zafrei este o mărturie elocventă a forței și capacității creatoare a poporului dorii sale viitor.

Poporul din străvechea cimpie a Nilului întîmpină măreața sărbătoare a muncii cu importante realizări. Eforturile in direcția înlăturării înapoierii moștenite din trecut, pentru edificarea unei industrii proprii șl dezvoltarea agriculturii, transformă tot mai mult peisajul Egiptului. In inima unor pămînturi pustii, oamenii durează, din oțel și beton, trainice edificii industriale, supun puterea a- pelor, spre a face să înflorească deșerturile...Recent au început lucrările de extindere a combinatului siderurgic de la Helluan, a cărui capacitate de producție urmează să sporească de la 300 000 la peste 1,2 milioane tone de oțel pe an. O vastă operațiune de foraj în zona Gol- . fului Suez și în valea Nilului a confirmat previziunile specialiștilor că R.A.U. poate să devină o importantă producătoare de petrol. O atmosferă de efervescență domnește în aceste zile la Assuan în vederea terminării la timp, în luna iunie, a lucră-

rilor barajului. Uzina hidroelectrică de aici va furniza anual 10 miliarda kWh, dublînd producția actuală de energie electrică a țării, iar pămînturile cultivate vor spori cu 600 000 hectare.In inima deșertului, lingă localitatea Hamrawin, se află în construcție un complex minier de extracție și a fosfaților. se știe, acest o-preparare După cumbiectiv se construiește în colaborare cu țara noastră. De asemenea, la gurile Ni- \ lului, lingă orașul Alexandria, specialiști și muncitori români muncesc alături de specialiști și muncitori egipteni pentru construirea unei fabrici de produse sodice.Toate acestea constituie exemple elocvente ale unei munci stăruitoare pentru transformări înnoitoare, împotriva tentativelor de imixtiune și dominație ale imperialismului și neocolo- nialismului, pentru evoluția pe calea progresului e- conomic și social.

la

SOFIA

a
de

Comunicatele militare sosite de pe fronturile luptă cu arma în mînă ale mișcărilor de eliberare națională din Africa sînt de regulă laconice, menționînd concis desfășurarea bătăliilor. Dar dincolo de cifrele citate se ascunde o puternică încleștare între patrioții africani și trupele colonialiste sau armatele țărilor rasiste. Această încleștare devine pe zi ce trece to* mai puternică.în Guineea-Bissau lupta de eliberare națională condusă de Partidul African al Independenței a intrat într-o fază decisivă, a declarat liderul acestei mișcări, Amilcar Cabrai. Trupele colonialiste sînt tot .mai strîns încercuite în perimetrul de cazărmi și tabere militare datorită-faptului că aproape’ întreaga rețea de comunicații este controlată de patrioți, care au eliberat pînă în prezent peste două treimi din suprafața țării.La sud de Ecuator, într-o altă colonie portugheză, Angola, operațiunile mili- țare se desfășoară pe cinci o kmp, treime Mișca

nele eliberate o nouă structură statală și înfăptuiește un program de profunde transformări sociale.Patrioții din Mozambie și-au concentrat în ultimele luni eforturile în eliberarea celei mai mari și mai bogate regiuni a țării — provincia Tete, cu o populație de 600 000 de locuitori. Mișcarea de eliberare FRELIMO controlează pînă în prezent o cincime din suprafața Mo- zambicului.Stimulată de succesele înregistrate pe fronturile luptei anticoloniale, mișcarea de eliberare din Rhodesia a început să se extindă. însuși șeful guvernului rasist a fost obligat să recunoască că „sîntem în fața unui veritabil curent subteran care ar putea amenința structurile noastre". Mișcarea de eliberare a -început să se extindă și în Namibia. Nici in Republica Sud-Africană, rasiștii, în ciuda intensificării fără precedent a terorii și represiunilor, nu se mai simt în siguranță.Sînt fapte care dovedese extinderea continuă a mișcării pentru eliberarea definitivă a Africii de coionia- lism și rasism.

N. PLOPEANU
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su-

Gh. IEVA A. BUMBAC

economică asucces

Liber- alta noul va mai

instalație ex- lucrează în din regiunea

fronturi, cuprinzînd prafață de 500 000 adică mai mult de o din suprafața țării,rea Populară de Eliberare din Angola clădește în zo-
încetat 5 000 de constructori din Sevilla. A iz- apoi greva munci- de la transporturile

la poalele Vitoșei
primăvara
Ce aduce

temut 
greveiTelegramele de presă anunțat laconic : în preajma lui 1 L™ 5 CCi roviari clanșat pentru dițiilor drepturi și libertăți dicale și democratice. încetarea lucrului’este o armă încercată a muncitorimii

au1 Mai 5 000 de fe- din Madrid au de- o puternică grevă îmbunătățirea con- de trai, pentru sin-
spaniole. Grevele se înlănțuie pe tot teritoriul Spaniei. La sfîrșitul lui martie 1970 se aflau în grevă 450 000 de muncitori, în aprilie numărul greviștilor a crescut. Au lucrul navali bucnit torilor

Cu toate că pe muntele Vitoșa zăpada strălucește încă, jos, la poalele lui, in capitala bulgară, primăvara iși face din plin simțită prezența.„Mladost" — tinerețe — este denumirea unui nou cartier al Sofiei, unde sărbătoarea celor ce muncesc a fost așteptată cu cea mai mare nerăbdare. Unui număr de 2 200 familii li s-au înmînat, in prejma acestei sărbători, cheile noilor a- partamente. Situat în propierea Parcului tății, de o parte și de a rîului Simeonovo, complex de locuințe deveni unul din cele frumoase zone ale orașului. Pe o suprafață de peste 300 hectare vor fi construite in total 120 de blocuri de cite 6 și 12 etaje, care vor putea adăposti aproape 50 000

locuitori. „Mladost" completează, astfel, centura celor zece noi mari cartiere construite in ultimii ani la Sofia.Paralel, specialiștii bulgari deslășoară o amplă activitate în privința sistematizării capitalei. In centrul orașului tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze și troleibuze. Vor fi înălțate clădirea Consiliului de Miniștri, Casa sindicatelor, a sfatului popular, opera, galeria națională de pictură, conservatorul, noua gară centrală.Preocupările de înnoire nu sînt caracteristice doar capitalei bulgare, ele pot fi întilnite și în celelalte orașe ale țării, ca parte organică a efervescenței constructive din anii socialismului.
I
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Evenimentele din Asia de sud-est
• SAiGON - ATACURI ALE PATREOȚILOR SUD-VIETNAMEZI
• NOI POZIȚII CUCERITE DE FORȚELE PATHET LAO

SAIGON .29 (Agerpres). — In 
ultimele 24 de ore, forțele patrio
tice din Vietnamul de sud au ata
cat cu rachete și mortiere 12 pozi
ții și instalații militare americano- 
saigoneze — cinci dintre aceste a- 
tacuri fiind apreciate de un purtă
tor de cuvînt al comandamentu
lui S.U.A. de la Saigon ca fiind 
importante.

Angajamente directe între uni
tăți ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud și trupe americano- 
saigoneze au fost semnalate la nord 
de Saigon și în provinciile septen
trionale.

în noaptea de marți spre 
miercuri, avioane strategice „B —• 
52“ au efectuat cinci raiduri asu
pra unor sectoare din provinciile 
Tay Ninh și Kontum.

★VIENTIANE. — Autoritățile de la Vientiane au făcut cunoscut că forțele patriotice Pathet Lao au început atacurile pentru cucerirea orașului Attopeu, situat In sudul Laosului. Aerodromul, precum și cartierul general al garnizoanei locale a trupelor guvernului de la Vientiane au fost evacuate miercuri dimineață. Forțele patriotice laoțiene au cucerit, de asemenea, localitatea Ban Fang Xeka- man, situată în imediata apropiere a orașului Attopeu, precum și cîteva poziții întărite din această zonă ale trupelor guvernamentale, menționează agenția France Presse, citind surse oficiale.
★WASHINGTON. — Președintele S.U.A., Richard Nixon, ,a conferit marți, pentru a treia zi consecutiv, cu principalii săi consilieri diplomatici și militari în legătură cu cererea de asistență militară adresată Statelor Unite de regimul de la Pnom Penh. Observatorii văd în multiplicarea consultărilor de la Washington și în prelungirea examinării acestei cereri o recunoaștere a gravității implicațiilor unei eventuale intervenții

„Furtună"
Ain

Wall-Street
ln „cartierul general" al ma- 

rii*finanțe new-yorkeze, la bursa 
de valori din Wall-Street, se 
conturează semnele unei „săp
tămâni negre". Luni și mărfi, 
cursul acțiunilor „s-a prăbușit" 
pină la cel mai scăzut nivel a- 
tins după asasinarea fostului 
președinte Kennedy, in noiem
brie 1963. O atmosferă febrilă 
domnește în rindul acționarilor, 
care iși văd periclitate in mod 
serios capitalurile. Pe pagini în
tregi, ziarele și revistele ameri
cane de specialitate publică ci
fre și grafice ilustrative. Exper- 
ții financiari trag din nou sem
nalul de alarmă, arătind că 
„seismele" din Wall-Street se 
datoresc unui proces de rece
siune (adică de incetinire a ac
tivității industriale) tot mai e- 
vident, conjugat cu creșterea 
accentuată a spiralei inflaționis
te, in ciuda măsurilor luate de 
administrația americană. La a- 
ceste cauze economice, comen
tatorii le adaugă și pe cele din 
sfera politică, intre care creș
terea îngrijorării față de inten
sificarea amestecului S.U.A. in 
Asia de sud-est.

La Casa Albă a fost discutată 
situația creată și, după cum se 
menționează la Washington, este 
posibil ca, in următoarele zile, 
președintele Nixon să adreseze 
națiunii un mesaj cu privire la 
starea economiei.

Pină atunci, in dorința de 
a potoli spiritele, Herbert 
Stein, unul din cei trei 
consilieri economici ai Casei 
Albe, a dat asigurări luni seara, 
in cadrul unei reuniuni a oa
menilor de afaceri, că această 
situație este de „durată limi
tată". Dar, in ciuda optimismu
lui „oficial", majoritatea busi- 
nessmanilor rămin in stare de 
alertă, controlindu-și cu vădită 
neliniște seifurile și conturile 
bancare. Statisticile arată că vo
lumul beneficiilor realizate in 
cursul primului trimestru de 
7 000 de mari întreprinderi ame
ricane a scăzut cu 7 la sută față 
de perioada corespunzătoare a 
anului trecut.

Și intrucît, așa cum se ex
prima recent un industriaș a- 
merican, „banii sint seva politi
cii", furtuna din Wall-Street a- 
menință să răbufnească și pe 
plan politic. In ideea de a profi
ta de pe urma nemulțumirii a 
peste 50 milioane de mici in
vestitori de la bursă, conduce
rea Partidului democrat din 
S.U.A. a anunțat marți că va 
face din „falimentul economic" 
al guvernului republican una din 
principalele teme ale campaniei 
pentru alegerile legislative din 
noiembrie.

După cum se vede, datele 
campaniei electorale din acest 
an sint pe punctul de a se com
plica.

V. POPESCU 

americane prin livrarea de arme și eventual consilieri militari guvernului Lon Noi. După cum menționează agenția France Presse, „majoritatea ziarelor americane lansează apeluri repetate la prudență extremă, pentru a nu transforma Cambodgia intr-un al „doilea Vietnam'^Neliniștea presei, precum și a unei părți a Congresului — care oglindește preocuparea opiniei publice americane față de politica administrației în sud-estul asiatic — este sporită de insistențele conducătorilor militari pentru satisfacerea cererii de asistență a guvernului de la Pnom Penh.
★

SAIGON. — în primele 15 zile ale 
lunii aprilie, în provincia My Tho 
au dezertat 1 638 de soldați saigo- 
nezi, relevă agenția Eliberarea. In a- 
ceeași perioadă, aiți 1000 militari 
saigonezi, gărzi civile sau agenți de 
poliție au refuzat să îndeplinească 
ordinul de a executa așa-zisele ope
rațiuni de curățirdj părăsindu-și, in 
colectiv, bazele respective.

PREȘEDINTELE
UNOR ZONE

intre țări
ALGER 29. — Corespondentul

Agerpres C. Benga transmite : 
Punctul-cheie al convorbirilor care 
au avut loc între președintele 
Houari Boumediene și Pierre Har- 
mel, ministrul de externe al Bel
giei, aflat într-o vizită oficială la 
Alger, l-a constituit examinarea 
relațiilor algero-belgiene, pe de o 
parte, și algero-C.E.E., pe de alta.

Referindu-se la evoluția situației 
internaționale, președintele alge- 
rian a menționat că țara sa „este

ÎN LEGĂTURĂ CU COMERȚUL
DINTRE MAREA BRITANIE

Șl JĂRILE EUROPEI DE RĂSĂRIT
LONDRA 29. — Corespondentul 

Agerpres L. Rodescu transmite : 
Roy Mason, ministrul britanic al 
comerțului, a declarat în Camera 
Comunelor că Marea Britanie ur
mează să ridice, începînd de la 
1 mai, restricțiile privind cotele de 
import la o gamă largă de mărfuri

O.N.U.

Candidaturile 

pentru Consiliul 

de Securitate
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

Belgia, Italia și Austria și-au a- 
nunțat oficial candidatura la unul 
dintre cele două locuri în Consi
liul de Securitate al O.N.U. ocu
pate în prezent de Spania și Fin
landa și care urmează să devină 
vacante la 31 decembrie 1970. La 
sfîrșitul acestui an expiră, de a- 
semenea, mandatul altor trei mem
bri nepermanenți ai Consiliului de 
Securitate: Columbia, Nepal și 
Zambia. în cercurile O.N.U. se a- 
preciază că cele mai mari șanse 
de a fi alese în locul acestora le 
au Argentina, Japonia și Tan
zania.0 nouă versiune 

asupra împrejurărilor 
in care a fost asasinat 

fostul șef al opoziției 
portughezeLONDRA 29. (Agerpres). — O nouă versiune asupra împrejurărilor în care s-a produs asasinarea generalului Delgado, fost șef al opoziției portugheze, a fost prezentată la Londra de prof. Emidio Guerriro. Cu prilejul unei conferințe de presă organizate de „Mișcarea pentru drepturi democratice în Portugalia", Guerriro a arătat că, potrivit informațiilor pe care Ie posedă, generalul Delgado a fost mai întîi arestat de poliția spaniolă în localitatea Bada- joz și apoi remis poliției politice portugheze (P.I.D.E.), care l-a ucis „probabil după ce a fost torturat".Versiunea asasinării generalului Delgado diferă profund de cea care a fost prezentată de un tribunal spaniol. Acesta stabilise că generalul ar fi fost ucis în Spania de către propriii săi compatrioți. Prof. Guerriro a adresat, totodată, șefului guvernului portughez, Mșrcelo Caetano, un apel de a face lumină în cazul asasinării lui Delgado.

SOMALIA

Demonstrație 
în sprijinul 
actualului 

regimMOGADISCIO 29. — (Agerpres) — Sute de studenți și muncitori, locuitori ai oapitalei Somaliei, au participat la o demonstrație în sprijinul Consiliului Revoluționar Suprem și al măsurilor adoptate de autorități, care au dejucat luni o tentativă de lovitură de stat.Organizatorii demonstrației au depus la sediul Consiliului Revoluționar Suprem un manifest în care se subliniază că „poporul somalez este gata să apere principiile proclamate de revoluția din 21 octombrie 1969, în lupta împotriva dușmanilor interni și externi ai țării".După cum s-a mai anunțat, luni, la Mogadiscio a fost arestat generalul Giama Aii Khorshed, fost ministru de interne, sub acuzația că a organizat un complot care urmărea răsturnarea actualului regim.
BOUMEDIENE IN FAVOAREA

DE SECURITATE COLECTIVĂ 
cu sisteme sociale diferite

gata să se asocieze oricărei acțiuni 
menite să transforme Mediterana 
într-o mare a păcii, pentru ca 
bazinului mediteranean să 1 se 
confere atributele unei zone neu
tre".

în același sens, partea algeriană 
s-a declarat „în favoarea stabili
rii unor zone de securitate colec
tivă, chiar și între țări cu sisteme 
sociale diferite, conform Cartel Na
țiunilor Unite".

provenind din țările Europei de 
răsărit. Anunțînd această hotărîre, 
Roy Mason a adăugat că măsurile 
similare, adoptate în 1964, și-au 
arătat ulterior utilitatea, dovadă 
fiind creșterea comerțului Marii 
Britanii cu țările est-europene.

NIGERIA

Măsuri 
în vederea 
reconcilierii 

naționale
LAGOS 29 (Agerpres). — Surse 

informate din Lagos, citate de a- 
genția Reuter, au anunțat că auto
ritățile federale nigeriene au pus 
în libertate 1 250 de prizonieri, 
capturați în timpul războiului ci
vil din Nigeria. Acești prizonieri, 
soldați și ofițeri ai fostei armate 
biafreze, au fost transportați la 
Enugu, de unde au primit permi
siunea de a pleca spre locurile lor 
de baștină.

Noua măsură a guvernului fede
ral se înscrie pe linia acțiunilor 
menite să șteargă urmele războiu
lui civil și să contribuie la re
concilierea națională.

Cercetarea cauzelor 
accidentului navei 

„Apollo-13“ continuă
HOUSTON 29 (Agerpres) — Co

misia creată de N.A.S.A. pentru 
investigarea cauzelor accidentului 
produs în cursul misiunii „Apol- 
lo-13“ a început examinarea fo
tografiilor modulului de serviciu 
avariat, care au fost realizate de 
astronauți după abandonarea a- 
cestuia în spațiu. Imaginile puse 
la dispoziția membrilor comisiei 
sînt calitativ superioare celor di
fuzate la scurt timp după reveni
rea la Houston a echipajului na
vei, fiind realizate cu ajutorul u- 
nui echipament special. Cu toate 
acestea,: starea rezervorului de oxi
gen, unde s-a produs, după toate 
probabilitățile, explozia nu a putut 
fi stabilită, locul ocupat de acesta 
aflîndu-se într-un întuneric com
plet- N.A.S.A. speră însă că apa
ratura perfecționată pe care o are 
la dispoziție va permite în cele din 
urmă obținerea unor imagini mai 
clare. Acestea urmează să fie pre
zentate comisiei în cursul săptă- 
mînii viitoare.

Tensiunea persistă 
in Columbia

BOGOTA 29 (Agerpres). — Gu
vernul columbian a ridicat unele 
dintre restricțiile impuse săptămî- 
na trecută prin decretarea stării de 
urgență, după tulburările ce au 
urmat publicării rezultatelor scru
tinului prezidențial, cîștigat de 
candidatul guvernamental, Misael 
Pastrana Borrero. Intrucît candi
datul partidului „Alianța națională 
populară", Rojas Pinilla, a contes
tat rezultatele alegerilor, guvernul 
a dispus, după cum se știe, renu- 
mărarea voturilor. Dar, cu toate că 
după renumărarea a aproximativ 
90 la sută din totalul voturilor re
zultatele dau din nou cîștig de 
cauză candidatului guvernamental, 
Rojas Pinilla continuă să afirme 
că s-au comis fraude, declarîndu-se 
învingător în aceste alegeri. Decla
rațiile sale întrețin o atmosferă de 
tensiune în țară.

agențiile de presă transmit:
In cursul vizitei oficiale 

pe care delegația de par
tid și guvernamentală a 
U.R.S.S. o va face în R. S. 
Cehoslovacă, cu Prileîul aniversării a 25 de ani de la eliberarea Cehoslovaciei, între cele două țări va fi semnat noul tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, anunță agenția T.A.S.S.

Negocierile între „cei 
șase" și cele patru țări 
candidate Ia C.E.E.vor încePe la sfîrșitul lui iunie, la Luxemburg, a declarat marți ministrul luxemburghez al afacerilor externe, Gaston Thorn, în cursul unei conferințe de. presă ținute la sfîrșitul vizitei sale oficiale la Londra. întrebat asupra posibilității de a alege Uniunea Europei occidentale (U.E.O.) drept cadru pentru consultări, șeful diplomației luxemburgheze a relevat că, după părerea sa, această organizație nu se pretează la o asemenea discuție, deoarece trei dintre candidate (Irlanda, Norvegia și Danemarca) nu sint membre ale U.E.O.

Comitetul de planificare 
și dezvoltare al ECOSOC a anunțat că cea de-a doua conferință a Națiunilor Unite pentru standardizarea denumirilor geografice va avea loc la Geneva în prima jumătate a anului 1972. Prima conferință de acest gen a fost găzduită tot de Geneva și s-a bucurat de participarea a 135 de lingviști și geografi.

Viitoarea reuniune a ță
rilor islamice urmează 
să aibă loc în Pakistan, 18 începutul lunii septembrie, au anunțat surse oficiale din Arabia Saudită. Reuniunea se va desfășura la nivelul miniștrilor de externe.

Prima reuniune a parla
mentarilor partidelor de- 
mocrat-creștine din țările 
membre ale Pieței comune a avut loc la Bruxelles. Ei au discutat perspectivele lărgirii C.E.E., posibilitățile de realizare a unei uniuni economice și monetare și situația socială din țările comunitare. Partici- panții la reuniune au hotărît 6ă organizeze cel puțin de trei ori pe an reuniuni asemănătoare, pentru a coordona pozițiile partidelor democrat- creștine în problemele legate de Piața comună.

Cunoscutul explo
rator norvegian 
Thor Heyerdahl se 
află în localitatea 
marocană Safi, 
unde conduce lu
crările de con
strucție a noii am
barcațiuni din pa
pirus „Ra-2", cu 
care va întreprin
de o a doua încer
care de traversare 
a Atlanticului. în 
fotografie : Heyer
dahl împreună cu 
constructorii navei 
— indieni aduși 
din Bolivia, de pe 
malurile lacului 

Titicaca .

Cetățeni britanici, originari din Antile, demonstrînd la Londra împotriva amestecului strâin în Trinidad-Tobago

La încheierea vizitei ofi
ciale în Olanda a ministru
lui afacerilor externe al
Ungariei, Janos Peter, la Hagaa fost dat publicității un comunicat comun în care se subliniază cu satisfacție evoluția favorabilă a relațiilor dintre cele două țări. Părțile — se arată în comunicat — au făcut un schimb de opinii cu privire la principalele probleme internaționale actuale, pronunțîndu-se totodată pentru colaborarea în pregătirea conferinței general-europene în problemele securității.

Marian Spychalski, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, l-a primit 
pe Otto Winzer, ministrul afe- cerilor externe al R.D. Germane, aflat într-o vizită oficială în Polonia, informează agenția P.A.P.

fidjuncții reprezentanți
lor permanenți la O.N.U. ai 
Franței, Marii Britanii, 
S.U.A. și U.R.S.S.au avut marti o nouă reuniune consacrată elaborării unui memorandum privind rezultatele eforturilor desfășurate de cele patru țări în direcția realizării unei soluționări politice a crizei din Orientul Apropiat. Reuniunea a avut loc la sediul misiunii britanice.

Un satelit artificial al 
Pămîntului de tip „Meteor" a fost lansat în Uniunea Sovietică. Scopul principal al lansării, precizează agenția T.A.S.S., constă în obținerea de informații necesare serviciilor meteorologice. Pentru aceasta, la bordul satelitului au fost instalate aparate care înregistrează învelișul de nori al Pămîntului, precum și aparate pentru măsurarea altor factori atmosferici.

Posibilitatea construirii 
în comun a unui satelit de 
telecomunicații este studiată- în prezent de țările membre ale Ligii Arabe, a declarat Salair Amer, directorul departamentului pentru comunicații al Ligii Arabe, într-un interviu acordat agenției France Presse. Satelitul arab de telecomunicații, a arătat Salah Amer, urmează a fi construit cu concursul unei firme franceze.

reșteni pe scena Teatrului municipal din Regensburg a fost rezervată piesei „Leonce și Lena" de dramaturgul german Lustplel von Georg Biichner în regia Iul Liviu Ciulei. Colectivul teatrului bucureș- tean a prezentat, de a- semenea, piesa lui Teodor Mazilu „Tandrețe și abjecție". Ambele spec-

BONN 29 — Corespondentul Agerpres M. Moarcăș transmite : în cadrul „Zilelor culturale Regensburg-1970", consacrate în acest an României, străvechiul oraș de pe malurile Dunării a găzduit colectivul teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" din București. Premiera artiștilor dramatici bucu-
Iarna se pare că n-a 

părăsit definitiv Franța, în ciuda unor reapariții timide ale Soarelui. Nu numai frig și ploaie s-au abătut asupra țării, dar marți a nins in mai multe regiuni. O ninsoare abundentă a căzut în sudul Franței, unde pe alocuri zăpada a atins o grosime de 30 centimetri.
Conflictul Intervenit în

tre regimul lui Ian Smith și 
biserica rhodesiană amenin- ță să se adîncească și guvernul de la Salisbury pare să se afle tntr-o postură penibilă. Printr-un comunicat dat publicității la Salisbury, biserica rhodesiană și-a anunțat ho- tărîrea de a nu recunoaște prevederile noii constituții, potrivit căreia așa-zisele zone „albe" și „negre" din țară trebuie strict delimi-

In legătură cu relațiile americano-suedeze. Departament tul de Stat al S.U.A. așteaptă să primească de la ambasadorul Statelor Unite la Stockholm, dr. Jerome Holland, un raport detaliat asupra manifestațiilor antiamericane din capitala Suediei, înainte de a întreprinde vreo acțiune diplomatică, a declarat marți, în cadrul unei conferințe de presă, purtătorul de cuvînt Cari Bartch. Ultima demonstrație a avut loc luni, cu prilejul inaugurării oficiale a Centrului cultural al S.U.A. din capitala suedeză. După cum se știe, relațiile americano-suedeze au cunoscut în ultimii ani o evoluție sinuoasă. Guvernul suedez a condamnat în mod deschis războiul dus de S.U.A. în Vietnam și a cerut în repetate rinduri retragerea trupelor americane din această țară. La începutul anului, Suedia a stabilit relații diplomatice cu R. D. Vietnam. Aceste acțiuni au fost interpretate la Washington ca avînd un caracter antiamerican. Statele Unite au exercitat o serie de presiuni politice și economice asupra Suediei, în scopul influențării poziției acesteia.

IMPLICAȚIILE 
RĂSCOALEI 
DIN HAITIPreședintele haitian, Francois Duvalier, a decretat o „zi a victoriei" pentru a marca anihilarea celei de-a opta tentative de răscoală. Festivitățile sînt disproporționate, căci de astă-dată a fost vorba de răzmerița e- chipajului a trei ambarcațiuni ușoare, destinate pazei de coastă, care au început sîm- bătă să bombardeze palatul prezidențial. Răsculații au trimis un ultimatum lui Duvalier, cerindu-i să „predea puterea". Primind însă ca răspuns salve de artilerie grea și tirul avioanelor de vî- nătoare, rebelii s-au refugiat la baza militară nord-americană „Guantanamo", de unde s-au îndreptat apoi spre Costa Rica pentru a cere azil. La escala din Guantanamo, șeful răsculaților, colonelul Octave Cail- lard, încercase să tranșeze problema a- zilului, însă interlocutorii i-au spus că „nu e locul cel mai potrivit", căci este o realitate indiscutabilă că, fără „asentimentul binevoitor" al S.U.A., regimul lui Duvalier nu s-ar menține multe zile...în toiul canonadei de sîmbătă, Duvalier a comandat personal, ca și în alte ocazii, ope

rațiile de anihilare din „bunker“-ul său, construit în subsolul palatului. Nu s-a decretat instaurarea stării de asediu — ceea ce nu a surprins pe nimeni. fiindcă toate elementele care caracterizează starea excepțională sint menținute permanent in Haiti.Totuși, evenimentele
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au prilejuit, așa cum era de așteptat, dezlănțuirea unui nou val de teroare împotriva populației haitiene. Din puținele știri ce reușesc să străbată din această „închisoare a Caraibilor" rezultă că efective de circa 40 000 de „tontons" — faimoasa poliție secretă — lucrează din plin, arestînd, schin- giuind și asasinînd pină și rude foarte îndepărtate ale membrilor echipajului rebel. Cite victime au lăsat aceste trei zile și la cite le va mai veni rîn- dul în curînd nu se ta ști probabil niciodată exact. Pentru haitieni, asasinatul politic și, în general, moartea violentă reprezintă un

taeole s-au bucurat da mult succes.Tot în cadrul „Zilelor culturale Regensburg- 1970", tinerii poeți din România Ingmar Brantsch, Sînziana Pop, Dieter Schlesak, Marin Sorescu și Nichita Stă- nescu au citit, ln fața unui numeros public, din versurile lor.tate, după rasa locuitorilor lor. Comunicatul califică această prevedere drept inumană și anunță, totodată, hotărîrea preoților rhodesienl de a nu o respecta.
La Madrid s-a desfășurat 

recent săptămîna cinema
tografiei poloneze. In cadrul acestei manifestări, organizate de întreprinderea „Film Polski", în colaborare cu federația spaniolă a cine- cluburilor și cercul scenariștilor spanioli, au avut loc, de asemenea, proiecții pentru cineaști, relatează a- genția P.A.P.

Primul-ministru al Lu
xemburgului, Pierre Wer- ner, și ministrul afacerilor externe, Gaston Thorn, vor face o vizită oficială la Paris în zilele de 15 și 16 mai la invitația guvernului francez, anunță agenția France Presse.

lucru de rutină, epilogul unei vieți de mizerie cumplită în țara cu cel mai scăzut venit pe cap de locuitor din întreaga Americă Latină și, totodată, din cele mai mici de pe glob. Majoritatea populației poate fi considerată în afara a ceea ce se cheamă economie monetară și trăiește din ceea ce oferă natura. Din zece haitieni, nouă sînt analfabeți, 38 la sută din copii mor înainte de a împlini cinci ani, iar virsta medie nu depășește 40 de ani, în Haiti prosperă numai președintele perpetuu, Duvalier, aparatul său represiv, cîteva familii de aristocrați și cele citeva firme străine, in special nord-ameri- cane, care exploatează subsolul haitian.Asemenea realități sînt menținute printr-un angrenaj de teroare ce pare descins din bezna evului mediu. Deși eficiența lui e demonstrată de faptul că toate tentativele de răsturnare au fost pină acum zădărnicite, nu e totuși pentru nimeni un secret că această eficiență e legată de sprijinul militar și politic al S.U.A.Dar poporul haitian încă nu și-a spus ultimul cuvînt...
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