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O PRIMĂVARĂ
A PRIMĂVERILOR

Trăim o primăvară a primăveri
lor. Nu numai crugul timpului care 
aduce pe paralela noastră renașterea 
firii la această vreme are valoare de 
simbol, ci însăși revoluția de trei 
ori decenară trăită de România so
cialistă face din brlmăverile noastre 
un anotimp deosebit. încărcat de 
semnificații. Cu atit mai bogat cu 
cit se conjugă armonios cu toate 
primăverile pe care le trăiesc oa
menii muncii, popoarele de ne me
ridianele globului — mai pregnant 
ca oricind la acest 1 Mai al înfră
țirii ti solidarității în lupta pentru 
prefaceri înnoitoare in lumea în
treagă.

Către intiiul Mai de acum 30 de 
ani se forma, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, Frontul Unic 
Muncitoresc, singurul capabil, in tara 
ce se orecătea de adevărata ei pri
măvară. să tină oiept urgiei fascis
te. Sint numai 30 de ani de atunci 
si vor fi. in august ’74, trei decenii 
de cind săminta aruncată in acea 
teribilă primăvară a lui 1944 avea 
să dea roade Intr-o Împlinire de des
tin. definitorie pentru viitorul Româ
niei. Pentru ca apoi, an de an. d«

Sărbătcgre®
miwtii

Dupd multe semne amăgitoa
re, a sosit, in sfirșit, primăvara, 
primăvara adevărată, cu soarele 
ei dulce, cu cerul ei albastru și 
pur și cu ploile mărunte și dese 
atit de așteptate de oameni și 
de însăși întreaga natură. Cu 
numai două săptămini in urmă, 
in fiecare dimineață, chiar noi 
orășenii ne uitam cu ochii spre 
cer, ușor îngrijorați și ne în
trebam : ..Oare nici astăzi nu 
va ploua Scara deschideam 
televizorul și luam cunoștință 
de faptele zilei și, mai ales, de 
acele fapte care se petreceau pe 
nesfirșirea timpurilor unde mii 
și mii de oameni, de la cei mai 
in virstă pină la copii de școa
lă, aveau o singură îndeletnici
re : luau apă din riuri și din 
girle, din lacuri și din fintini și 
udau pâmintul uscat ca piatra. 
Era un început de secetă pe 
care sătenii, și nu numai ei, ci 
aproape întreaga țară, se apu
case s-o combată, să-l anihileze 
măcar in parte efectele. Peste 
această stare de lucruri a că
zut, tocmai cind era așteptată 
mai puțin, în toată țara, ploaia, 
o ploaie măruntă de primăvară, 
care a durat citeva zile și citeva 
nopți. După ce s-a arătat iarăși 
soarele și a încălzit pămintul, 
oamenii au trecut la lucrările 
obișnuite in acest sezon de pri
măvară — zi și noapte, noapte 
și zi. Cu hărnicie. Cu cit 
multă hărnicie și cu cit 
multă grijă. Nici un petic 
pămint nu trebuie lăsat 1 
crat. Cincinalul trebuie să 
împlinit înainte de termen.

Anul acesta, care este anul 
al treizecilea de la eliberarea 
patriei de sub fascism si anul 
celui de-al Xl-lea Congres, 
acum tn pregătire, al Partidu
lui Comunist Român, trebuie 
tă fie strălucit in toate sectoa
rele de activitate. El va consti
tui înalta și trainica treaptă de 
pe care se va putea porni cu 
pași spornici înainte, spre mă
reața construcție a socialismu
lui, a comunismului. Către a- 
ceastă țintă mergem cu toții. 
Despre această măreață con
strucție vorbește aproape in 
toate cuvintările sale secretarul 
general al partidului, președin
tele ■ republicii noastre socialis
te, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Iar cuvintele sale înflăcărate 
pătrund in suflet și in gind — 
in sufletele oamenilor acestor 
păminturi, în gindurile lot — și 
acolo nu întirzie să dea rod.

In aproape toate cuvintările 
sale, rostite cu un prilej sau 
altul, apar de nenumărate ori 
cuvintele muncă, hărnicie. și 
nu la intimplare. Cea rhai 
mare bogăție a țârii noastre 
constă In munca poporului care 
o locuiește de milenii, in pro
verbiala lui hărnicie ; o țară 
înzestrată de natură chiar cu 
multe bogății nu poate progre
sa -fără muncă, bine organiza
tă. fără hărnicia celor ce o lo
cuiesc. La acestea face mereu 
apel in cuvintările sale secreta
rul general al partidului nos
tru comunist, președintele Re
publicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. dind 
el — cel dinții — exemplu de 
muncă pusă întreagă in slujba 
țării, a poporului, a partidului, 
cu alte cuvinte, o viață dăruită 
toată patriei române, poporului, 
partidului. Astăzi, pe. întregul 
cuprins al țării, sărbătorim tra
diționala zi de intii Mai. O săr
bătorim așa cum se cuvine — 
o sărbătorim muncițid.

Zaharia STANCU

la cel dinții Mal liber pe care l-am 
trăit cu frenetică bucurie, tara să nl 
se înfățișeze tot mai mindră. tot mai 
puternică, tot mai demnă, asa cum 
am făurit-o cu mințile și cu brațele 
noastre, sub conducerea partidului.

De la acel prim 1 Mai liber, cind 
urgia războiului încă nu se potolise 
si cind fiii tării se întorceau insin- 
gerati de pe fronturile războiului an
tifascist. tara aceasta, căreia pe drept 
cuvint ii putem spune astăzi mindră 
si demnă, a devenit, printr-un pro
ces revoluționar de percutantă forță 
istorică, de 28 de ori mai puternică ; 
aproape in fiecare an am adăugat 
o nouă Românie la cea pe care am 
mos'enit-o. 28 de Românii lntr-una, 
in mai puțin de 30 de ani. iată o 
singură cifră care spune totul des
pre un ponor mereu tinăr. dornic de 
autodepăsire. conștient de necesitatea 
de a nu se opri aici, ci de a-si ri
dica printr-un continuu efort tara pe 
culmile inalte ale progresului. Pen
tru aceasta a trebuit ca aici, la noi. 
In soafiul carpato-dunărean. unde 
am jurat credință și îndeplinire vi
selor strămoșești, să durăm o tară 
nouă si un om nou. un cetățean al 
ei demn si conștient de răspunderile 
ce-i revin. Iar suprema ipostază a 
demnității noastre este munca, efor
tul neprecupețit pentru edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

E primăvara anului XXX. cind 
roadele investițiilor unor generații 
de glorie se anunță și mai mărețe, 
iar plenitudinea vieții, spre care se
cole de-a rindul Întregul popor a 
a'DÎrat Tubtlnd.' ne este mâl aproape 
ca oricind. Chezășie a izbîndirii el 
se pune indestructibila unitate a po
porului român in jurul partidului, al 
Comitetului său Central, in frunte cu 
conducătorul iubit, tovarășul Nidolae 
Ceaușescu. Este o unilate atotbirui
toare. izvorită din încrederea in vi
talitatea politicii interne și externe 
a partidului, din marile comanda-
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o Eroismul în muncă excepția cea mai

accesibilă • Flacăra mereu vie a solidarității

internaționaliste © Mesajul vibrant al

lozincilor de 1 Mai ,
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i fie Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

grupului de ziariști finlandezi
După cum s-a anunțat, tovarășul Nicola® Ceaușescu a primit la 29 

aprilie pe Erkkl Pennanen, corespondent la Vlena al ziarului finlandez 
„Helsingin Sanomat1', Jaakko Lensu, redactor politic la ziarul „Suomen 
Sosialidemokraatti". Jarkko Sauli, redactor politic la Agenția finlan
deză de știri S.T.T., cărora le-a acordat un interviu.

ÎNTREBARE : Cum apre- 
ciați dumneavoastră, domnule 
președinte, rolul țărilor mici 
In politica internațională 7

peand și ce efecte credeți cd 
va avea aceasta asupra rela
țiilor viitoare din Europa 7

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația cambodgiană, condusă de viceprim-ministrul
Khieu Samphan

Marți, 30 aprilie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
a primit delegația Frontului Unit 
Național al Cambodgiei și Guvernu
lui Regal de Uniune Națională al 
Cambodgiei, condusă de Khieu 
Samphan, membru al Biroului Po

litic al C.C. al F.U.N.C., viceprim- 
ministru și ministrul apărării na
ționale al G.R.U.N.C.. comandantul 
șef al Forțelor armate populare de 
eliberare națională. Din delegație fac 
parte Ieng Sary, consilier special la 
președinția Consiliului de Miniștri, 
șef adjunct al delegației. Sarin 
Chhak, ministrul afacerilor externe,

Domnule vlceprlm-mlnislru și comandant șef al forțe
lor de eliberare,

Stimați prieteni din Cambodgia,
Aș dori, încă o dată, să exprim satisfacția mea. a con

ducerii de partid și de stat române pentru relațiile do 
colaborare și prietenie dintre popoarele noastre, dintre 
guvernul României socialiste șj Guvernul Regal de 
Uniune Națională, in frunte cu prințul Norodom Sianuk.

Poporul nostru. Partidul Comunist Român și guvernul 
român au sprijinit întotdeauna lupta de eliberare națio
nală a poporului cambodgian împotriva clicii reacționare 
a Iul Lon Noi și au acordat întregul lor sprijin guver
nului de uniune națională. Sinteni bucuroși și salutăm 
victoriile obținute de forțele de eliberare, care apropie 
momentul victoriei depline. Știm din propria noastră 
experiență, cit și din învățămintele mai generale ale 
luptei popoarelor, că lupta de eliberare națională nu

(Continuare in pag. a V-a)

doamna Ieng ’ 
cației populare 
San, ambasado 
bodgia in Rorr 

La întrevede 
varășii Manea 
Comitetului Ei

(Continuare tn

Toastai w®
Kfei

Stimate domnule Nicolae Ceaușe 
tat si iubit al poporului român,

Excelențele Voastre prezente ale
Cuvintele extrem de călduroasi 

Sa. domnul Nicolae Ceaușescu. Ia 
tru, la adresa forțelor armate c 
le-am ascultat cu deosebită emoție

Permiteti-mi. incâ o dată, să exi 
tre cele mal călduroase Excel 
Nicolae Ceaușescu. și tuturor di! 
Republicii Socialiste România.

România este una din primele 
recunoscut Guvernul Regal de Un 
bodgiei incă de la constituirea s: 
cialistă România a desfășurat n 
tru a sprijini lupta noastră justa pe pmu 
nai.

(Continuare in pag. a V-a)

Mohamed Haydar,
vicepremierul pentru probleme economice al guvernului sirian

RĂSPUNS : România pornește 
de la faptul că la soluționarea ma
rilor probleme ale lumii contem
porane trebuie să participe, pe 
baza deplinei egalități, toate țările, 
indiferent de mărimea lor. Desi
gur, recunoaștem rolul pe care-1 
au țările mari în viața internațio
nală, dar, totodată, considerăm că 
astăzi nici o problemă a vieții in
ternaționale nu se poate soluționa 
în mod corespunzător, în interesul 
tuturor națiunilor, decît cu parti
ciparea activă a tuturor statelor.

De aceea, considerăm că țările 
mici și mijlocii trebuie să fie tot 
mai active pentru a contribui la 
găsirea soluțiilor corespunzătoare 
problemelor care confruntă ome
nirea, la realizarea unei politici 
de colaborare și de pace între toate 
națiunile lumii.

ÎNTREBARE : Care este po
ziția României față de confe
rința pentru securitate euro-

RĂSPUNS : Anul acesta se îm
plinesc 8 ani de cînd conducătorii 
de partid șl de stat din țările so
cialiste participante la Tratatul da 
la Varșovia, reuniți la Bucu
rești, au lansat chemarea pentru 
o conferință europeană. în toți a- 
cești ani, România a participat ac
tiv la dezvoltarea colaborării cu 
toate statele europene pentru reali
zarea înțelegerii cu privire la în
ceperea lucrărilor conferinței ge- 
neral-europene.

După cum se știe, am participat 
activ la lucrările preliminare și la 
prima fază a conferinței, care s-au 
desfășurat la Helsinki. Participăm 
activ la lucrările de la Geneva, a- 
nimațl de dorința de a ajunge la 
realizarea unor asemenea înțele
geri care să așeze relațiile dintre 
statele europene pe principii noi, 
de egalitate, de respect — și care 
să deschidă perspectiva unei largi 
colaborări multilaterale, să dea 
fiecărei națiuni sentimentul unei 
mai depline securități, să excludă

în viitor folosirea forței sau ame
nințarea cu forța între statele eu
ropene.

Pornind de aici, apreciem că sînt 
reale posibilități ca în acest an să 
se încheie cu succes conferința ge- 
neral-europeană și ne și pregătim 
să participăm la Helsinki la faza 
ultimă a conferinței, pe care o do
rim la nivelul cel mal înalt. După 
părerea noastră, încheierea cu 
succes a conferinței general-euro- 
pene va marca un moment de im
portanță istorică nu numai pentru 
continentul nostru, dar și pentru 
întreaga lume, exercitînd o in
fluență pozitivă asupra politicii de 
destindere și colaborare între toate 
statele lumii.

ÎNTREBARE : Cum vedeți, 
domnule președinte, viitorul 
alianțelor militare pe conti
nentul european șl care este 
poziția României față de ne
gocierile privind reducerile de 
trupe și armamente în Europa 
Centrală 7

RĂSPUNS: După cum se știe, 
blocurile militare au apărut într-o 
perioadă de încordare, denumită 
generic „război rece*4. Tratatul de 
la Varșovia s-a creat ca urmare 
a existenței Pactului Nord-Atlan- 
tic ; dar chiar de la început, în
(Continuare In pag. a Vl-a)

Președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, la 30 apri
lie, pe vicepremierul pentru pro
bleme economice al guvernului si
rian, Mohamed Haydar, care face 
o vizită in țara noastră.

La’ primire a participat Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.

Vicepremierul guvernului sirian a 
transmis președintelui Nicolae 
Ceaușescu un călduros mesaj de sa
lut din partea președintelui Repu

blicii Arabe Siriene, Hafez Al Assad, 
precum și cele mal bune urări de 
prosperitate și noi succese poporului 
român.

Mulțumind, președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită președintelui Hafez Al 
Assad un salut cordial, urări de să
nătate și fericire, de pace, progres 
și bunăstare poporului sirian.

În timpul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, a fost subliniată 
evoluția pozitivă a relațiilor priete
nești de colaborare și cooperare din
tre cele două țări, exprimindu-se,

de ambele părți, dorința de a se în
făptui In cele mal bune condiții 
acordurile și înțelegerile Încheiate 
cu prilejul recentei vizite tn Siria a 
șefului statului român.

Totodată, s-a manifestat dorința de 
a lărgi si aprofunda cooperarea re
ciproc avantajoasă, pe baze stabile, 
de lungă durată, in interesul .ambe
lor țări și popoare.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele probleme de interes comun 
privind situația Internațională ac
tuală.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească.

Ambasadorul Republicii Ecuador
și-a prezentat scrisorile de acreditare

în ziua de 30 aprilie a.c., tovară
șul Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri

mit pe Enrique Sanchez Barona, care 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
in calitate de ambasador extraordi

nar și plenipotențiar al Republicii 
Ecuador in țara noastră. (Cuvintările 
rostite, in pagina a V-a),
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EROISMUL ÎN MUNCĂ
excepția cea mai accesibilă

— Eu nu sâ v| «pin rum 
ajunge ii eroism. pentru cft 

P«> rr."i*1 erou m-au ficut na-

Esie răspunsul unui erou cu 
un stalul profesional aparte

MARIN Nfr
DE X are tripla calitate de pre-

l-dinte al cooperativei agricole 
dt producție din Puranl-Te- 
1 corman. director al stațiunii 
de mecanizarea agriculturii Si 
preș-dinte al consiliului inter- 
co >■ ra’. st d;n aceeași zonă. In 
fruntea C.A.P.-ului a ajuns, ca 
sâ zicem așa. din intimplare. 
Participa la adunarea generală 
de alegeri in calitate de... invi- 

I uoâ ce au criticat îndea
juns mersul treburilor in coo- 
perativâ. cind să-si desemneze 
c? ducătorii. țăranii au zis răs
picat : noi îl vrem pe tovarășul 
Nedea ! Geaba s-a Încercat să 
Ii se exolice că tovarășul e pre
zent numai așa... că participă 
doar in calitate de... Ei au ți
nut-o una și bună, iar Marin 
Nedaa s-a văzut director și ță
ran co >p era tor in același timo.

— Ce le-ați spus celor care 
v-.îu ales ? Cum le-ați „mulțu
mit pentru încredere" ?

— Le-am zis „Dacă m-ați 
ales, apoi să vă țineți bine ! 
Care vreți sa munciți, aici e de 
voi!“

— Există vreo piedică in ca
lea eroului ?

— Sini aceleași cu piedicile 
•ji calea muncii.

— Care este cea. mai difirilă?
— Vorba multa și fapta pu-

ne ce v^at’ mut cel mai

rost.
crete ale 
tcipii de 

sâ le a- 
u pre- 
spunde : 
oamenii 
5 413 kg 

V (* ~ -g sfeclă
u .r 13 ale

ea coope- 
de 5 mili- 

, “ < . scăpat in
■ a .., irea normei

> xenționale urc. J in același
.np de La 11 la 30 lei. Așa că 

de la dinsul va trebui sâ
flăm esențialul :
— Care este rezultatul cel 

mai concludent al muncii dum
neavoastră ?

— Faptul că s-au întors, de 
prin alte părți, aproape toți oa
menii in sat.

★
Așadar, eroii nu-și au obirșia 

In Olimp, ci in mase, nu se 
nasc din spuma mării, ci din 
sudoare țișnită pe brazde și 
prețuită in adunările generale. 
Care e mecanismul intim al op
țiunilor și cum trebuie să le 
respecte alesul7

— Cei care au ridicat mina 
In adunarea generală aveau di
ferite argumente, reconstituie 

k___________________ _______________

ANA VORNICII momentul ale
gorii ei. cu 12 am in urmă, ca 
președintă a C A P. din Tirgu- 
sor. județul Constanța. Unu zi
ceau că o femele e mai gospo
dină, alții credeau că voi fi 
mai Indulgentă, alții ră mă pri
cep la socoteli... Cu timpul 
mi-am dat seama că trebuie «ă 
fiu a$i cum vor toți și in ace
lași timp ca mine.

— Cărei trăsături de caracter 
trebuie sâ-i răminâ eroul fidel 7

— Slnt mai multe.
— Cea pe care nu are voie 

să o incalce niciodată In viață...
— Cinstea. Iar dacă este con

ducător — nepărtinirca. Frate
le meu lucrează la zootehnie. 
Acum doi ani a scăpat lotul de 
vaci in lucernă. L-am pus 
imediat In discuția consiliului 
de conducere și i-am tăiat zece 
norme.

— Prea multă intransigență 
nu te îndepărtează de oameni ?

— Apropierea de oameni nu 

în ce măsură este eroul o excepție ? Sint cu totul deosebite 
calitățile omului „deosebit44? Cum se ajunge la eroism? Ne-am 
adresat cu aceste întrebări la șase Eroi ai Muncii Socialiste. 
Am încercat să descifrăm din viața și din munca lor un scurt 
„cod44 al existențelor exemplare afirmate în climatul nostru social.

Dar în locul unei definiții clasice a eroismului, interlo
cutorii noștri ne-au oferit cîteva experiențe personale.

depinde de fermitate, ci de fe
lul cum le ciștigi încrederea. 
Dacă le ciștigi încrederea, mun
ca devine de două ori mai 
spornică.

— Și cum se ciștigă încrede
rea ?

— Cind vine la treabă, un 
președinte de C.A.P. să nu gă
sească pe nimeni cui să dea 
bună ziua. Oamenii să-i dea lui 
bună ziua, găsindu-1 prezent. 
Nici de sfirșit ziua mea de 
muncă nu se sfirșește odată cu 
a cooperatorilor. Acasă mă aș
teaptă patru copii mici.

— Puteți fi, in același timp, 
președintă și mamă ?

— Poți fi, în același timp, 
președintă și om.

★
Nu trebuia să mergem pină 

în comuna Tirgușor ca să aflăm 
că eroii sint, prin definiție, 
de-o hărnicie ca-n povești. Dar 
a trebuit să discutăm in Dro- 
beta Tumu-Severin ca să re 
corectăm metafora, pe care 

cram gata s-o reluăm. L-am În
trebat. așadar, pe Eroul Muncii 
Socialiste. lăcătușul GHEOR- 
GHF. ZAHARIA, de la între
prinderea de vagoane :

— Un erou este mai harnic 
decit cea mai harnică albină ?

— Nu I a venit răspunsul cu 

o grabă aproape alarmantă. 
Omul trebuie să fie harnic, dar 
in nici un caz. ca... o albină ! 
Albinele zboară prea mult din 
floare in floare. Omul serios 
trebuib să rămină legat de lo
cul de muncă și de meserie 
toată viața. Eu ași le și spun 
băieților tineri : „Ți-ai ales o 
meserie, consideră că te-ai în
surat cu ea !“

Cind spun < că omul nu 
trebuie să zburde din floare in 
floare mă gindesc la goana 
duD.ă un loc mai călduț și un 
ciștig mai ușor.

— înseamnă că eroul trebuie 
să fie un om stabil.

— Stabil, dar nu fix. Erou) 
trebuie să iradieze energie și 
să scoată la suprafață energiile 
celor din jur.

— Cum ?
— Fiind un exemplu de con

știință socialistă. Făcindu-i pe 
toți să fie convinși de ceea ce 
e convins el.

— Și care e convingerea lui ?
— Că ce vrea se poate și ce 

se poate, trebuie 1 Uite un 
exemplu. Cind am propus ca 
secția in care lucrez să atingă 
un ritm zilnic de zece vagoane 
în loc de opt. cițiva băieți au 
sărit cu gura : „Dumneata ’e 
angajezi, dar să realizezi zece 
vagoane e imposibil !“ I-am în
trebat dacă știu c-are este echi
valentul absențelor nemotivate 
din anul trecut. Nu știau. 
Le-am spus eu : cincisprezece 
vagoane. I-am întrebat apoi 
care este echivalentul minute
lor pierdute La predarea-pre- 
luarea schimbului. Nu știau. Și 
așa mai departe. Aceiași „scep
tici" au ajuns sâ lucreze in
tr-un ritm zilnic de douăspre- 
zece-paisprezece vagoane.

★
— Eroul este neobosit 7
Am adresat întrebarea mais

trului CONSTANTIN BÂDA- 
RAU, șeful secției rulmenți os- 
cilanți de la întreprinderea din 
Birlad.

— Poate nu e chiar așa. în 
nici un caz in^ft nu trebuie să 
se lase furat de somnul acela...

— ...Care 7
— Et I... De moțăiala aceea...
— ...Care ?
— Mulțumirea 1
— E greu să fii mereu nemul

țumit ?
— Nu-i ușor, pentru că. moi 

tntti și mai intii, trebuie să fii 
nemulțumit de tine. Da, da, 
omul trebuie să fie mai mult 
nemulțumit de el decit de cei
lalți. Asta ar fi și deosebirea 
dintre nemulțumiți — in sensul 
bun al cuvintului — și circotași.

— Cum faceți ca să nu vă 
cuprindă mulțumirea de sine ?

— Ii ascult cu patru urechi 
pe ceilalți. Jar cind sint contra
zis. mă gindesc de patru ori 
cite patru ori cine are drep

tate. Nu de mult am avut o 
dispută cu un inginer despre 
schimbarea unor repere. Eram 
convins că greșește, îmi spu
neam înciudat că nu cunocș.e 
problemele secției decit teore
tic. M-am dus acasă, am în
tors lucrurile pe tonte fețele,

am calculat și... A doua zi l-am 
căutat* să-i mărturisesc că are 
dreptate.

— Ceea ce ne Impresionează 
la tovarășul Bâdărâu,* spune 
maistrul Gheorghe Modrcanu, e 
că știe să-1 asculte și pe cel cu 
20—30 de ani vechime și pe 
puștiul abia intrat în fabrică. 
Ii ascultă — ce să vă spun ? — 
cum ar asculta mașina L.Z.9, 
bună de aruncat, pe care a 
reînviat-o. Știe să obțină de la 
omul cel mai modest o id"e 
prețioasă și de la mașina cea 
mai uzată randamentul maxim.

★
Eroii pot să și greșească. Dar 

ei știu, oricind, să și pornească 
din nou de la capăt. Este cali
tatea pe care pune cel mai mare 

preț maistrul constructor CON
STANTIN DIACONESCU, de la 
întreprinderea de construcții 
siderurgice — Hunedoara.'Omul 
— se zice — cu cele mal multe

nopți nedormite din secția de 
producție industrială.

— De ce nu dormiți ?
— Pentru că am creion și hîr- 

tie. Cu un creion in mină și cu 
o hirtie in față, constructorul, 
specialistul in general, trebuie 
să aibă mereu și... probleme. 
Cum o sâ dorm cit timp in 
tehnică există probleme ?

L-am rugat pe maistrul Dia- 
conescu să-și amintească unele 
momente importante din activi
tatea sa.

— Asemenea morpente au fost 
numeroase pentru că și viața și 
munca din tot acest răstimp au 
fost deosebit de tumultuoase, 
îmi amintesc cu emoție fi
rească de cele 24 de ore 
muncite consecutiv la mon
tarea mașinii de astupat gura 
furnalului 8, lucrare realizată in 
termen record de o zi (față de 
peste o sâptămină cit ar fi du
rat dacă nu veneam cu o solu
ție adecvată). îmi -amintesc de 
montarea in numai 10 ore — tot 
prin valorificarea unei soluții 
tehnice proprii — a convertizo- 
rului de la același furnal (care 
altfel ar fi durat o altă săptă- 
mină). îmi amintesc de satis
facțiile realizării prin forțe pro
prii a mașinii cu disc abraziv 
de tăiat profile metalice. îmi 
amintesc... de multe.

— Ce trebuie să știe un erou 
foarte bine ?

— La nevoie, s-o ia din nou 
de la capăt.

Cum arată eroul lntr-un mo
ment de eșec ?

— Soția mea pllnge. Adică sâ 
n-o defăimez : a plins o dată. 
Acum nouă ani. A venit acasă 
și a început să plîngă in hohote.

Să fii bărbatul unei eroine și 
să-i poți oferi umărul cind simte 

nevoia să-șl sprijine fruntea de 
el I Ne-a ispitit o convorbire cu 
un asemenea om, respectiv 
Alexandru Dumitrescu, soțul 
vestitei țesătoare ELENA DU
MITRESCU, de la Fabrica de 
stofe din Brașov.

— ...După douăzeci de ani de 
muncă fusese chemată la ram
pa de control să I se arate 
că scăpase un defect. Singura 
dală in douăzeci de ani.

— N-a exagerat plingind 7
— Ii era rușine. Nu atit pen

tru defect, cit pentru demonstra
ția ei că se poate lucra la două, 
la trei, apoi La patru războaie, 
îi Înțelegeam lacrimile pentru 
că tot eu fusesem martorul bu
curiei ei, de fiecare dată cind 
venea acasă să-mi spună că mă
rește frontul de lucru. Și cu am 
fost muncitor, metalurgist (îna
inte de pensionare), și drept să 
vă spun, m-am îndoit. Rezulta
tele ei m-au convins și viața a 
dovedit că defectul din ziua 
aceea a fost o excepție.

— Totuși, performanțele Ele
nei Dumitrescu trebuie să aibă 
și o explicație, in afară de sim
pla voință de a face...

— ...Soția mea este, ca munci
toare, desăvîrșită. Ea simte ma
șina. Ea explică reglorului cum 
trebuie făcut reglajul, Cind lu
crează, e una cu războaiele.

— Un talent inăscut ?
— Mai puțin asta și mai mult 

poate faptul că n-a vrut nicio
dată să-și schimbe locul de 
muncă.

— La ce ține soția dumnea

©
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voastră mai mult : la întreprin
dere sau la casă ?

— Pentru motive familiale, 
Elena Dumitrescu a cerut să 
lucreze numai după-amiaza și 
noaptea. Așa că ține la casă in 
schimbul unu. la întreprindere 
Ln schimbul doi și la amindouă 
In schimbul trei.

— Ce v-a impresionat cel mai 
mult la ea ?

— Faptul că n-am auzit-o 
niciodată să se vaite de greu.

★
Eroi... eroi... eroi. Tăcuți sau 

volubili, firavi sau vinjoși, con
ducători sau executantă, bărbați 
și femei, cu o singură virstă 
spirituală, acea a entuziasmului 
inepuizabil, a muncii exemplare. 
Cercetindu-i îndeaproape, con- 
stați că eroismul este excepția 
cea mai accesibilă. Orinduirea 
noastră, care stimulează compe
tiția hărniciei și a talentului, 
„creează" in fiecare zi ase
menea eroi. Iar dacă ne 
gindim bine, fiecare conce
tățean are aprinsă în cupa 
inimii o părticică din „focul sa
cru". Al eroismului muncii so
cialiste.

Serqlu ANDON

0 primăvară 
a primăverilor

(Urmare din pag. I)

mente ale perfecționării lansate către țară de hotărî- 
rilft Congreselor IX și X ale P.C.R. Privind in urmă 
pentru a reconstitui ce drum de slavă am străbătut, sub 
conducerea Partidului Comunist Român, pentru a oferi 
la timpul renașterii firii din fiecare an o țară tot mai 
puternică și mai infloritoare. Înțelegem mai bine ce 
răspuns dă libertatea celor ce năzuiesc și luotă pe 
alte meridiane ale globului spre a și-o dobindi și a 
face din Ziua solidarității Internationale a celor ce 
muncesc o zi a renașterii întregii planete.

Cite țări din lume au putut oare, intr-un răstimp 
(atit de scurt, să reducă in astfel de ritmuri — cum 
sint cele cunoscute de România socialistă — handicapul 
fată de țările cu o inaltă dezvoltare economică, teh
nică si științifică ? Cite dintre ele au reușit să-și facă 
atit de profund auzită vocea in corul popoarelor, pen
tru a contribui intr-un mod creator la solutionarea 
unora dintre cele mai acute probleme ale lumii con
temporane 7

Nevoii de solidaritate vie. concretă, arzătoare cu cei 
ce muncesc de pe întreg pămintul. pentru a face din 
acest cuvint nu numai sensul sărbătorii unei singure 
zile pe an. ci o permanentă stare de spirit a muncito
rimii mondiale. România socialistă i-a răsnuns prin 
pozițiile ei principiale, constructive, prin acțiuni prac
tice.

Milităm statornic pentru prietenia și colaborarea 
frățească cu toate țările socialiste. Dezvoltăm neîntre
rupt relațiile cu țările aflate in curs de dezvoltare, in 
interesul recinroc. precum și al luptei pentru lichida
rea colonialismului, a oricărei asupriri naționale. Strin- 
gem tot mai mult legăturile prietenești și de solida
ritate cu partidele comuniste și muncitorești, cu toate 
forțele democratice, progresiste, antiimperialiste. Tot
odată. in spiritul coexistentei pașnice, acționăm pentru 
amplificarea raporturilor recioroc avantajoase cu toate 
statele lumii, fără deosebire de orinduire socială. De
punem eforturi tenace, perseverente, pentru a contri
bui la înrădăcinarea viguroasă a noilor principii de 
relații interstatale, de egalitate și respect reciproc — 
fundament trainic al justeței si legalității internațio
nale.

In primăvara anului XXX. an al unei aniversări 
jubiliare și al celui de-al XI-lea Congfes al partidului, 
vedem si simțim pretutindeni pe pămintul României 
socialiste cum se înfățișează răspunsul unui popor 
iconștient in fata chemării comuniștilor la autodenă- 
șire. Se scrie cu litere de foc o cronică a întrecerilor 
socialiste, mai bogată decit oricind. cu care oamenii 
muncii tin să intimoine marea aniversare și congresul 
partidului. Se ciștigă un timp hotăritor pentru îndepli
nirea actualului cincinal înainte de termen, se gospo
dărește mai temeinic, se economisește mai cu grijă, 
se fructifică mai plenar fiecare ban investit.

Primind in primăvara acestui an înalta învestitură 
de președinte al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
rostea in jurămintul său t „Jur că îmi voi face întot
deauna datoria cu cinste si devoțament pentru strălu
cirea si măreția națiunii noastre socialiste, a Repu
blicii Socialiste România 1“ ...„Strălucirea și măreția 
națiunii noastre socialiste" — idealul suprem al fiecă
rui constructor al tării, al fiecărui om in inima căruia 
cuvîntul Patrie sună sacru — râmine cel mai nobil 
tel pentru care Întreaga Patrie socialistă jură !

Aceasta este primăvara anului XXX. o primăvară a 
primăverilor, cind tinerețea și eroismul unui popor 
întreg anunță o toamnă rodnică, o toamnă a victoriilor.

I FLACĂRA MEREU VIE A SOUDARITĂTR INTERNAȚIONALISTE
Zi a Înfrățirii șl solidarității tu

turor celor ce muncesc, întiiul de 
Mai a fost înscris cu litere de aur 
ln cronica bogatelor tradiții inter
naționaliste ale mișcării noastre 
muncitorești.

...1890. Muncitorimea română, 
care incă de la intrarea ei pe 
scena istoriei iși afirmase comba- 
t.vixatea revoluționară, xa militan
tă pentru propriile sale revendicări 
*i interesele întregului popor, 
pășea în masive coloane de de
monstranți cu prilejul primei ma
nifestații organizate • de 1 Mai 
ln lume, animată de nobile 
simțăminte de solidaritate cu to
varășii de clasă de pe alte me
leaguri in lupta împotriva exploa
tări și asupririi, pentru eliberarea 
națională și socială, pentru trium
ful ideilor socialismului. Și de a- 
tunci. an de an. oamenii muncii din 
România au sărbătorit întiiul de 
Mai sub semnul acelorași ginduri 
de cristal, reafirmindu-și, mereu 
mai puternic, hotărirea de luptă 
pentru împlinirea idealurilor co- 
mur-e ale muncitorimii de pretu
tindeni.

întrupat din cele mai fierbinți 
năzuințe ale poporului. Partidul 
Comunist Român a ridicat pe o 
treaptă mai inaltă tradițiile revolu
ționare ale mișcării muncitorești 
d:n țara noastră. împletind organic 
Ln întreaga sa activitate de peste 
cinci decenii slujirea cu devoțiune 
și credință a intereselor funda
mentala ale celor ce muncesc, ale 
întregii națiuni cu fidelitatea 
neclintită fa’ă de internaționalis
mul proletar.

Numeroase sint ln istoria noartră 
momentele generos iradiate de fla
căra merc-u vie a solidarității — de 
la participarea unor mi'-'.anți so
cialiști români pe bnricad- > Comu
nei din Paris, la aj-’torul material 
și moral dat rp-olutionari1<»r n șt 
in 1905 și la am-le> ni de spri
jin ți participare d.rrctâ la Marea 

V _______

Revoluție Socialistă din Octombrie ; 
glasul de solidaritate al clasei noas
tre muncitoare, al poporului român 
s-a ridicat cu hotărire ln spriji
nul revoluției proletare ungare și 
al insurecției populare antifasciste 
din Bulgaria, pentru eliberarea lui 
Gheorghi Dimitrov și salvarea lui 
Ernst Thălmann ; tot așa cum vor 
râmine înscrise in filele cronicii de 
tradiții internaționaliste puternicele 
camDanii de protest împotriva dic
tatului de La Munchen și a Ansch- 
luss-ului, manifestările de solidari
tate cu lupta Chinei revoluționare ; 
cum vor râmine pentru totdeauna 
pilde de înalt internaționalism fap
tele de arme ale voluntarilor ro
mâni participanți la epopeea apă
rării Spaniei republicane. ale 
numeroșilor comuniști și patrioți 
care au luptat in cursul celui de-al 
doilea război mondial In detrșa- 
mentele de partizani ale rezisten
ței antifasciste din Uniunea Sovie
tică. Franța. Cehoslovacia. Polonia, 
Beleia și alte țări — culminind cu 
participarea întregului popor român 
și a armatei sale la lupta pentru 
zdrobirea hitlerismului și salvarea 
omenirii de fascism.

Sint momente adine gravate ln 
cor știința poporului român, măr
turii nepieritoare ale spiritului in
ternaționalist care străbate ca un 
fir roșu întreaga Istorie a mișcării 
muncitorești și comuniste din țara 
noastră.

La rindul lor. muncitorii din 
România au simțit simpatia și so
lidaritatea proletariatului, ale deta
șamentelor m ș rării revoluționare, 
ale comuniștilor, militanților șocin- 
l’ș.i. democrați din diferite țări ale 
lumii, găsind In aceasta un Izvor 
de imbftrbă’are și încredere în vic
toria propriei lor lupte.

Dună eliberare, in anii puterii 
p-.puri’--'. cind clasa muncite^- • a 
devenit cla^a conducătoare, solida
ritatea cu oamenii muncii, cu toa
te forțele progresiste de pretutin- 

deni, a devenit politică de stat. Se 
știe: Partidul Comunist Român, ca- 
talizind și canalizind energiile po
porului spre obiectivul fundamen
tal al înălțării patriei pe culmile 
civilizației socialiste, manifestă 
totodată o inaltă responsabili
tate pentru destinele socialis
mului și păcii în lume, avind per
manent in vedere că intre îndato
ririle pe plan intern șt cele inter
naționale există o strinsă unitate 
dialectică. Neobosit, partidul educă 
pe oamenii muncii In ideea că fie
care succes in construcția pașnică 
reprezintă nu numai pirghia ridi
cării propriei lor bunăstări mate
rial^ și spirituale, dar și un aport 
la întărirea forțelor mondiale ale 
socialismului. Totodată, in numele 
aceleiași responsabilități, partidul 
nostru a acționat și acționează cu 
consecvență ca detașament activ al 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, depunind toate efor
turile pentru intărirea solidarității 
și unității de luptă a comuniștilor, a 
tuturor forțelor muncitorești și de
mocratice, a i.itregului front ânti- 
imperialist. Solidaritatea cu lupta 
oamenilor muncii de pe toate 
continentele pentru dreptate so
cială, cu lupta popoarelor pen
tru libertate, democrație. pro- 
gres și pace in lume constituie 
devize de frontispiciu ale întregii 
politici internaționale a partidului 
și statului nostru.

„In zilele noastre — sublinia to
varășul Nicolae Ceaușescu — in
ternaționalismul înseamnă solidari
tate și întrajutorare reciprocă cu 
toate țările sistemului socialist 
mondial, cu toate partidele comu
niste și muncitorești, colaborare cu 
toate forțele revoluționare, demo
cratice, antiimperialiste". Sint sin
tetizate in aceste cuvinte direcțiile 
principale de acțiune ale Partidului 
Comunist Ro nân, ln s.-.ritul in
ternaționalismului proletar, cu cla
ritate definite de Congresul al X-lea 

și de Conferința Națională ale 
partidului.

O inaltă expresie a internaționa
lismului o constituie atenția pri
mordială pe care Partidul Comunist 
Român o acordă dezvoltării priete
niei și colaborării multilaterale cu 
toate țările socialiste. Gîndurile și 
cele mai calde sentimente de prie
tenie și solidaritate internaționalis
te ale poporului român se îndreap
tă către popoarele acestor țări, de 
care se simte legat indisolubil prin 
comunitatea de orinduire șl ideo
logie, prin țelurile comune ale con
struirii socialismului și comunismu
lui. Urmărim cu viu interes și sa
tisfacție împlinirile lor pe calea so
cialismului și comunismului, con
vinși fiind că izbînzile noastre co
mune. toate la un loc, constituie o 
importantă contribuție la întărirea 
sistemului socialist în ansamblu.

Pe lingă contribuția materială la 
cauza solidarității frățești a țărilor 
socialiste, prin diversificarea cola
borării economice, amplificarea și 
adlncirea cooperării tehnico-știinti- 
fice, culturale, in toate domeniile 
de activitate, o contribuție de prim 
ordjn aduce partidul nostru in 
acest sens prin hotărârea cu care 
acționează pentru crearea unei te
melii trainice a colaborării frățești, 
pentru afirmarea raporturilor de 
tio nou dintre țările socialiste, ca 
model de raporturi bazate pe res
pect și stimă reciprocă, pe egalita
te și întrajutorare tovărășească.

Este o trăsătură definitorie a 
Partidului Comunist Român activi
tatea sa consecventă pe linia dez
volt’tH relațiilor de colaborare șl 
solidaritate internaționaliști eu toate 
partidele comuniste și muncitorești, 
detașamentele de avangardă ale cla
sei muncitoare. Partidul nostru se 
afirmă ca un promotor neobosit al 
anropierii, al contactelor tovără- 
ș ș'i — un rol deosebit de impor
tant In adinclrea raporturilor fră
țești avind intilnlrile și convorbirile 

secretarului general al partidului 
nostru cu conducători și delegații 
ale altor partide. P.C.R. aduce o 
contribuție activă la cauza Întăririi 
coeziunii tuturor detașamentelor 
mișcării comuniste internaționale, 
a făuririi unei unități superioare, 
pe temeliile trainice ale principii
lor internaționaliste.

Glasul comuniștilor români se 
face cu putere auzit In apărarea 
militanților revoluționari, împotriva 
persecuțiilor și represiunilor la 
care sint supuși aceștia intr-o serie 
de țări. Sint cunoscute vibrantele 
manifestări de solidaritate care au 
avut loc în fabrici și uzine, in in
stituții publice — la care s-au adău
gat demersurile internaționale în
treprinse pe linie de stat — in apă
rarea vieții secretarului general al 
P.C. din Chile, Luis Corvalan, ca și 
numeroasele alte acțiuni de soli
daritate cu militanți din Spania, 
Portugalia, Guatemala și din alte 
țări.

In spiritul aceleiași solidarități, 
poporul român se simte alături de 
popoarele care luptă cu arma in 
mină pentru libertate și indepen
dență. O caldă prietenie și solidari
tate ne leagă de poporul Vietna
mului, care luptă cu eroism pentru 
dreptul său suveran la o viață li
beră, de sine stătătoare. In același 
timp, urmărim cu simpatie și so
lidaritate succesele mișcării de eli
berare națională. Am salutat cu 
profundă satisfacție nașterea Re
publicii Guineea-Bissau ; cu numai 
citeva zile in urmă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia nece
sitatea intensificării eforturilor 
pentru lichidarea definitivă a do
minației din teritoriile aflate încă 
6ub jugul colonialiștilor portughezi, 
de pe întreg continentul african. 
Sprijinul acordat de România so
cialistă mișcărilor de eliberare na
țională Îmbracă forme diverse — 
pe plan material, moral și politico- 
diplomatic, economic, militar. Se 

știe ln acest sens că țara noastră a 
fost printre primele care a recunos
cut Guvernul Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de Sud 
și Guvernul Regal de Uniune Na
țională din Cambodgia, că ea a în
cheiat documente de stat cu miș
cările de eliberare din Africa, acte 
de o deosebită importanță, urmate 
de recunoașterea pe plan interna
țional a acestor mișcări, inclusiv de 
către Organizația Națiunilor Unite.

Pe aceeași linie a solidarității mi
litante, țara noastră susține cu ho
tărire eforturile noilor state inde
pendente pentru consolidarea su
veranității lor naționale, lupta lor 
împotriva oricăror tentative ale im
perialismului de a atenta la liber
tatea lor cucerită cu grele Jertfe. 
In lumina hotăririlor Congresului 
ai X-lea al P.C.R,, țara noastră a 
acționat pentru dezvoltarea largă a 
relațiilor multilaterale cu aceste 
state. S-au înscris astfel ca mani
festări de anvergură istorică ale 
politicii externe a României vizi
tele din ultimii ani ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu intr-o serie de 
țări din Africa, Asia, Orientul A- 
propiat, America Latină, ele des- 
chizind ample perspective colabo
rării și prieteniei dintre poporul 
român și popoarele țărilor respec
tive. Astăzi, tractoarele românești 
brăzdează savana gulneeză și zam- 
blană, sondele noastre petroliere 
sfredelesc nisipurile Saharei și pă
mintul argilos al podișului indian, 
în vreme ce geologii români ex
plorează Întinse regiuni ale Maro
cului și Tunisiei, iar constructorii 
de m-șini lucrează cot le cot cu 
muncitorii ■ din Egipt, Siria, din 
alte țări de pe diverse continente 
angajate pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare.

Una din realitățile pregnante ale 
lumii contemporane o constituie 
intrarea ln arena bătăliilor sociale 
a noi și noi forțe, creșterea și di
versificarea curentelor care se pro
nunță pentru transformări revolu

ționare, progresiste. Viața arată că 
idealurile pentru care luptă clasa 
muncitoare răspund intereselor u- 
nor largi forțe sociale. Aceasta este 
o confirmare puternică a necesi
tății dezvoltării legăturilor cu a- 
ceste forțe in lupta comună pen
tru revendicări economice, pentru 
drepturi și libertăți, democratice. 
Pilonul coeziunii tuturor acestor 
forțe il constituie unitatea clasei 
muncitoare. Iar întărirea acestei 
unități reclamă conlucrarea dintre 
diferitele detașamente ale clasei 
muncitoare, dintre partidele comu
niste și socialiste.

Pornind de la acest imperativ. 
Partidul Comunist Român acțio
nează pentru dezvoltarea legăturilor 
de solidaritate cu partidele socia
liste, social-democrate, cu alte or
ganizații democratice, progresiste, 
cu convingerea că aceasta cores
punde necesității intăririi unității 
clasei muncitoare, constituind tot
odată o contribuție la intărirea le
găturilor mișcării comuniste și 
muncitorești cu aceste forțe, atit pe 
plan național, cit și internațional, 
la obținerea de noi succese in afir
marea intereselor maselor largi 
populare.

înaintarea pe această cale a uni
tății țărilor socialiste, a partidelor 
comuniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor democratice, antiimpe- 
rialiste constituie, după aprecierea 
P.C.R., un principal comandament 
al internaționalismului In condițiile 
lumii de azi. In numele acestui co
mandament, comuniștii, întregul po
por român adresează, in această zi 
a solidarității internaționale, un fier
binte salut forțelor revoluționare șt 
progresiste de pretutindeni, asigu- 
rindu-le că in partidul nostru, in 
România socialistă vor avea întot
deauna un reazem de nădejde in 
lupta pentru triumful idealurilor 
de libertate, independență, pace și 
progres ale umanității.

Dumitru ȚINU
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Mesajul vibrant 
al lozincilor de 1 Mai

DE LA 1890 PÎNĂ AZI, UN DRUM EROIC 
JALONAT DE CHEMĂRILE LUPTEI REVOLUȚIONARE 

ALE CLASEI NOASTRE MUNCITOARE
Au trecut mai bine de opt decenii de cind sârbâlonrca traditional* 

a Vrminilenulul a (osl înlocuită de 1 Mai proletar, mai bine de opt 
decenii de cind s-a înfiripat o nouă tradilie : ziun solidarității Interna
tionale a proletariatului a devenit șl pe meleagurile nonștre zi de bilanț 
.'I bâiâliilor purtate si. totodată, zi de trecere in revistă a forțelor pro
bi.are. pentru noi bătălii. Mitinguri și demonstrații de masă in perioa
dele de aiinl revoluționar. ..intrunirl zburătoare'' la porțile marilo/uzi- 

si ra^pindiri de manifeste ilegale in anii do fntcțirc a terorii poli
țele. m.ir>fc<t dii cu participarea a mii de oameni sau intilniri conspi
rative .amuflatc ca serbări ciinpe--ești ori petreceri de familie — mul- 
’ 1111 *■' ' <riite erau modalitățile prin care clasa noastră muncitoare 
a sărbătorit ziua de 1 Mai.

Oii, uni r-i-.i. direct xau pe căi ocolite, la lumina zilei sau in condiții 
de conspirativitate, chemările la acțiune ale mișcării muncitorești, lo
zincile ci de luptă ajungeau de flecare dată la cei cărora Ic erau adre
sate. Răsfoind paginile îngălbenite ale publicațiilor democratice ale vre
ri ; cuh-cerde <|< documente ale mișcării noastre muncitorești. 1,0- 
/ X' "? 1 M 'J xr VPAR c' PUNCTE DE REPER ÎN CRO-
XH \ CIOCNIRII OR DE CLASĂ, ajutindu-ne la înțelegerea strategiei 
și tacticii revolutionarc.

în formulările sintetice, lapidare, ale acestor lozinci Ișl găseau nn 
dc an expresie obiectivele imediate ale clasei muncitoare, iar uneori 
chiar țelurile ci fundamentale. EVOLUȚIA LOZINCILOR DE 1 MAI

ILUSTREAZĂ INTR-UN FEL STADIUL DEZVOLTĂRII F.CONOMI- 
CO-SOCTALE A ȚĂRII ÎN PERIOADELE RESPECTIVE, TREPTELE 
PE CARE LE-A URCAT CLASA MUNCITOARE PE SCARA PRO
GRESULUI SOCIAL. SCHIMBAREA RADICALĂ A POZIȚIEI EI ÎN 
SOCIETATE IN ZILELE NOASTRE.

I-a fost dată generației noastre fericire* de * vedea Înfăptuite șl 
depășite dc prezentul României socialiste cerințele legate dc țelul final 
înscris in primul program *1 P.S.D.M.R. — „desființarea relațiilor de 
producție capitaliste", „intcmeicrea societății socialiste". Acum, do 
1 Mai 1971. LOZINCA ÎNTÎMI’IN ARII CELEI DE-A XXX-A ANI
VERSĂRI A ELIBERĂRII PATRIEI ȘI CELUI DE AL XI-LF.A CON
GRES AL P.C.R. CU NOI VICTORII ÎN CONSTRUCȚIA SOCIALISTĂ. 
CV SUCCESE DE PRESTIGIU IN ÎNTRECEREA PENTRU REALIZA
REA CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN dă expresie înaltului 
spirit de răspundere cu care clasa muncitoare Înfăptuiește programul de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate. Evident, lozinci 
radical diferite, dar care reflectă, totodată, o continuitate firească, ne
cesară, determinată dc faptul că In acest răstimp România a străbătut 
o întreagă epocă istorică — de la orînduirea capitallstă-moșlerească la 
orinduirca socialistă — iar proletariatul s-a transformat, dlntr-o clasă 
asuprita șl exploatată, în clasă conducătoare a societății, poporul a de
venit stăpin pe soarta sa.

„Să sărbătorim zorii zilei
de deșteptare!“

1890 Mișcarea socialistă din 
România a fost printre primele 
care a răspuns apelului adresat 
muncitorimii internaționale de 
Congresul de constituire al Inter
naționalei a Tl-a din iulie 1889 pri
vind organizarea simultană, in 
toate țările, a acțiunii pentru re
ducerea zilei de muncă la 8 ore, 
stabilindu-se drept zi comună de 
luptă 1 mai 1890. ..Prietenii mul
țimii apăsate trebuie să răspân
dească zvonul — scria într-o che
mare militantul socialist Pana it 
Mușoiu — așa că in ziua hotărită, 
în România, țară mică dar plină 
de mizerii, să sărbătorim cum vor 
tovarășii noștri de pe tot globul 
zorii zilei de deșteptare. în care 
muncitorii nu vor mai fi vite de 
jupuit, ci toii deopotrivă : tova
răși de muncă".

Și. intr-adevăr, în acea primă
vară a anului 1890. străzile Capi
talei au răsunat de vuietul de
monstrației a mai bine de 5 000 de 
muncitori, purtind drapele roșii si 
pancarte cerind legiferarea zilei de 
lucru de 8 ore. D°-a lungul drumu
lui oină la grădina Trocadero de 
pe dealul Filaretului, unde a avut 
loc o mare Întrunire publică, ma
ni restanții au intonat ..Internațio
nala", „Marseilleza", „Deșteaptă-te, 
române". A doua zi chiar, autori
tățile au reacționat la aceste simp- 
tome alarmante prin severe mă
suri de ..ordine". într-adevăr, a- 
veau temeiuri de neliniște.

„Primul 1 Mai este o zi din 
acelea care vor rămine în is
toria poporului român. în 
această zi s-a arătat tuturora 
că un alt partid s-a ridicat 
in țară, că o altă clasă de oa
meni are dreptul la o viață 
politică și socială ți. In sfir- 
șit, că partidul muncitorilor 
are temeinice baze si adinei 
rădăcini implintate in inima 
poporului...1'

(C. Miile — I Mai 1890).

„Viitorul este al
Nu au trecut decit cițiva ani, 

dar cine privea talazurile revăr
sate ale coloanelor cu sute de mii 
de participant! la demonstrațiile 
de 1 Mai din perioada 1919—1921 
descifra in lozincile înscrise pe 
pancartele manifestanților semnele 
unor schimbări calitative: „Marea 
proprietate e un furt", „Trăiască 
puterea proletară !“. „Trăiască re
voluția socială !“, „Viitorul este al 
comunismului".

Expresie a aceluiași proces de 
dezvoltare a conștiinței revoluțio
nare a proletariatului, crearea Par
tidului Comunist Român în 1921 a 
determinat creșterea lui in am
ploare și profunzime. Nu l-au pu
tut stăvili valul de teroare cu care 
clasele dominante au întîmpinat 
întemeierea partidului, scoaterea 
lui in afara legii In 1924. întemni
țarea a zeci de militanți comuniști. 
Lozincile de luptă proclamate de 

I Mai 1893. Partidul muncitorilor 
luase ființa. Pe pancartele mani- 
f stanților din București, Galati, 
Timișoara erau înscrise revendică
rile imediate ( adoptate de Congre
sul de constituire ai P.S.D.M.R. 
din mariie-aprilie 1893 : ..Ziua de 
muncă de 8 ceasuri", „Votul uni
versal". „Dreptul de organizare", 
„Impozitul progresiv". Semnifi
cația trecerii in revistă a for
țelor proletariatului era relevată 
de A. Bacalbașa intr-un articol 
intitulat „După serbare" : „Tntii 
Mal a arătat că atit numericește, 
cit Ai moralicește, partidul este mai 
tare și mai bine organizat decit 
partidele burgheze. Care partid 
burgAez este in stare să grupeze, 
oriciru și fără intimidări ori făgă
duielii atita lume?"

An le an, lozincile sub care s-an 
desfășiVat manifestările consacrate 
sărbâitțirii zilei de 1 Mai au reflec
tat po.iția mișcării noastre socia
liste ca rea mai inainlată forță po
litica a societății românești.

La 1 .uai 1898, Consiliul general 
a! P.S.DM.R. chema pe muncitori 
la luptă 'pentru votul obștesc „cu 
modul acesta fiind mai multe, ai 
voștri și iu al ciocoilor ar pătrun
de in sfc'tul țării...". „Să munciți 
numai 8 Are căci și voi muncitorii 
aveți nevtlie de odihnă, și -voi tre
buie să vi' instruiți. să citiți cărți, 
folositoare,, să vă îngrijiți de creș
terea copii or voștri". „Cerem mic
șorarea dărilor pe cei săraci si 
stabilirea ilnei dări pe veniturile 
celor bogațI : cerem stirpirea tor
turilor din (armată". In 1914. mii 
de muncitoili din Capitală, întru
niți in sala („Dacia" spre a sărbă
tori .,1 Mai Socialist", au adnotat o 
moțiune in cadrul căreia revendi
cărilor intrate in tradiție li s-au 
adăugat cele (privind „exproprierea 
totală a nutrii proprietăți... abo
lirea tuturor \ legilor excepționale... 
înlăturarea rrAnarhismului și în
tronarea republicii democrate". 
Sint accente noi. care vor deveni 
tot mai pregnante in perioada ur
mătoare... I

comunismului44
Comitetul Central al P.C.R. In Ma
nifestul său de 1 Mai 1024 sint 
grăitoare pentru fermitatea cu 
care partidul se ridica in apărarea 
intereselor vitale ale poporului : 
„Muncitorimea demonstrează de 
1 Mai împotriva stării de asediu. 
Pentru amnistie generală 1 Pentru 
eliberarea luptătorilor clasei mun
citoare din temnițele burgheziei 1 
Pentru ajutorarea celor fără lucru! 
Pentru naționalizarea marii in
dustrii. a marilor bănci și a ma
relui comerț ! Pentru exproprierea 
integrală, fără plată, a pămîntului 
marii proprietăți și trecerea lui în 
miinile țăranilor care îl muncesc".

De-a lungul anilor cercurile gu
vernante au instaurat la rindul lor 
o tradiție : siguranța, poliția, jan
darmeria recurgeau din oficiu la 
..arestări preventive" în preajma 
zilei de 1 Mai. Și totuși, de multe 

ori. toate aceste precauții se do
vedeau insuficiente. în 1929, in po
fida încercărilor poliției de a-i îm
prăștia, sute de muncitori din Ca
pitală au demonstrat pe străzi in- 
tonînd cintece revoluționare, apoi 
au luat parte la întrunirile din gră
dina „Bordei" și din fața Parcului 
Veseliei : in cuvintârile rostite cu 
acest prilej erau răspindite In 
mase chemările la luotâ ale co
muniștilor pentru : ziua de lucru 
de 8 ore și ajutoare de șomaj ; 
amnistia generală ; libertatea do 
organizare, a presei și Întrunirilor; 
legalizarea P.C.R. ; abolirea legilor 
antimuncitoreștl ; prietenie cu U- 
niunea Sovietică.

„Pentru apărarea independenței 
țării, pentru eliberare socială 

și națională!44
încurajate de guvernele reacțio

nare și finanțate din fondurile se
crete ale „ordine! publice", deveni
te apoi agenturi In solda Germa
niei hitleriște, Garda de fior șl 
celelalte organizații naziste inten
sifică acțiunile pe linia fascizării 
țării. Iată de ce, in perioada anilor 
1934—1939, lozincile de 1 Mai ale 
partidului au avut drept laitmo
tiv imperativul mobilizării tuturor 
forțelor spre a bara ascensiunea 
fascismului la putere. „De 1 Mai 
1935. scria «Scinteia» ilegală, cla
sa muncitoare din România și-a 
manifestat puternic voința de lup
tă revoluționară in front unic îm
potriva ofensivei caDitaliste, a fas
cismului și a războiului".

1 Mai 1936. Capitala prezintă 
imaginea unei neobișnuite mobili
zări a „forțelor de ordine" : sedii 
ele organizațiilor antifasciste sint 
sigilate, poliția adună cu zel stea
gurile roșii plasate de uteciști pe 
coșurile uzinelor, patrule legiti
mează pe suspecți. La Casa po
porului cuvintările reprezentanților 
P.C.R., P.S.D. și C.G.M. sint salu
tate cu aclamații de mai bine de 
1 500 muncitori care scandează lo
zincile înscrise pe pancartele pur
tate de comuniști : „Jos fascismul 
și războiul !“. „Vrem front unic !“, 
„Vrem front popular antifascist", 
...Tos starea de asediu „Vrem 
eliberarea antifasciștilor condam
nași !“.

Imensa forță de mobilizare a 
chemărilor la luptă ale P.C.R. și-a 
găsit expresie în marea demon
strație de 1 Mai 1939 din .Capitală, 
in al cărei comitet de organizare 
partidul desemnase pe Ilie Pinti- 
lie, Nicnlae Ceaușescu, C. David, 
Al. Iliescu. Teohari Georgescu șl 
alții. Participanții la întrunirile 
breslelor convocate în sălile „Aro", 
,.Tomis" și „Eintracht", cărora la 
apelul P.C.R. li s-au alăturat mi! 
de alți muncitori, au demonstrat 
pe traseul din Piața Romană spre 
Parcul Carol scandind lozincile de 
luptă ale partidului : „Pace, pline, 
pămint și libertate !". „Jos Garda 
de fier !“. „Vrem România liberă 
și independentă".

„Primul 1
Așa î-au spus atunci oamenii șl 

cu această denumire a intrat în 
cronici. Totul in acea sărbătoare 
vorbea de Începutul unui ev nou.

„Mat mult ca niciodată, mi
zeria, foametea, teroarea bin- 
tuie asupra poporului mun
citor. La luptă ! Criza regi
mului capitalist apasă pe 
umerii noștri. Să azvirlim 
povara ! Vrem ridicarea sala
riilor. Vrem ajutor de șomaj! 
Jos conversiunea ! Pentru 
regim politic in închisori, 
pentru pămint, pentru sala
riu egal al femeilor și tine
retului !“

(Din Manifestul C.C. al 
P.C.R, de 1 Mai 1932).

Speranțele regelui fi ale cercu
rilor guvernante într-o manifesta
ție care să exprime sprijinul mun
citorimii față de dictatura regală ’ 
au fosț spulberate ; peste 20 000 de 
manifestanți au demonstrat prin 
Piața palatului regal strlgind: 
„Trăiască Frontul popular antifas
cist !“, „Jos agenții hitlerismului !“, 
„Să ținem piept agresorului !“, „Jos 
dictatura regală !", „Trăiască inte
gritatea teritorială a României !** 
Era sintetizat în aceste chemări 
un întreg program de acțiune — 
programul comuniștilor de salv
gardare a intereselor naționale 
fundamentale ale poporului.

Cind, cu fruntea cernită de ză
branicul negru al 'morții. poporul 
căuta o rază de lumină in noaptea 
de urgie a dictaturii fasciste și 
războiului, cînd pe stema țării Ișl 
profilau umbra gratiile temnițelor 
și sirmele ghimpate ale lagărelor, 
manifestele ilegale ale partidului 
îmbărbătau inimile, insuflau încre
dere in biruința cauzei drepte a eli
berării. Scrise, tipărite fi răspin- 
dite de eroici militanți anonimi 
care își primejduiau viața, ele tre
ceau din mină in mînă, asemenea 
unei ștafete a curajului si dăruirii.

De 1 Mai 1943. un manifest fii 
partidului adresa muncitorilor, ță
ranilor. intelectualilor îndemnul : 
„Ridicatl-vă la luptă împotriva 
mobilizării totale, a mobilizării 
agricole, a evacuărilor. Nici un 
soldat,. nici o pîine, nici un kilo
gram de benzina pentru războiul 
lui Hitler. Sabotați producția de 
război, distrugeți mașinile".

Peste numai un an, manifestul 
de 1 Mai al Frontului Unic Mun
citoresc vestea realizarea unității 
de acțiune a clasei muncitoare, 
eveniment de covîrșitoare însemnă
tate In pregătirea actului istoric 
de la 23 August șl care avea să 
exercite o profundă înriurire asu
pra întregii desfășurări ulterioare 
a orocesulul revoluționar.

Era ultimul 1 Mai în care glasul 
partidului răsuna In Ilegalitate.„

Mai liber44
de un moment crucial pentru des
tinele tării. Era întîia primăvară 
după victoria din august 1944, 
cind poporul sfărîmase lanțurile

„Oamenii muncii din România sărbătoresc această zi de luptă 
revoluționară de aproape un veac. Se poate spune că, privite retrospectiv, 
manifestările muncitorești de 1 Mai jalonează însăși istoria bogată șl 
eroică a proletariatului român, de la începuturile organizării sale, 
de la crearea partidului său politic revoluționar, cu 80 de ani în urmă, 
pînă la cucerirea victoriei în revoluția socialistă și zidirea cu succes 
a noii orinduirl sociale, orînduirea socialistă"

N1COLAE CEA'«SESCU
DIN CUVINTAREA ROSTITA

POPULARA DIN CAPITA

dominației fasciste, întîia primă
vară după victoria de la 6 martie 1945 
cind valul de nestăvilit al luptei 
maselor de milioane a impus ins
taurarea primului guvern demo
cratic din istoria .României, iar, 
peste cîteva zile numai, ea avea sâ 
devină întîia primăvară după ma
rea victorie a popoarelor asupra 
fascismului.

Țara pășea cadențat în primă
vara ei de mult năzuită. După ani 
de prigoane și- opreliști, sute de 
rpli' de oameni manifestau de 
1 Mai cu conștiința de a fi cucerit 
poziții care le deschideau perspec
tiva obținerii biruinței in bătăliile 
hotărltoare spre care se îndreptau. 
Alăturîndu-te coloanelor comoacte 
de muncitori, mulți veniți din schimb 
in haine de lucru, înțelegeai că 
tensiunea de pe fețele lor supte, 
flacăra mocnită din priviri vor
beau despre faptul că lozinca de 
pe pancarda pe care o purtau pe 
umeri, „Totul pentru front, totul 
pentru victorie !“, se contopise cu 
însăși ființa lor. „A strînge cu
reaua", a lucra două schimburi in 
șir, a folosi timpul liber spre a 
repara uneltele țăranilor — iată 
răspunsul pe care îl dădeau lozin
cilor pe care Ie scandau in acea 
manifestație „de premieră" : „Tră
iască România democrată", „Tră
iască lupta unită a muncitorimii, 
țărănimii și intelectualității pentru 
consolidarea regimului democratic!"

De 30 de ori s-a multiplicat de 
atunci sărbătorirea acelui „prim 
1 Mai liber" și de fiecare dată lo
zincile cu care era întîmpinat mar
cau o cotă mai înaltă a împlini
rilor, ca și a noilor obiective sta
bilite de partid. Rememorîridu-le, 
avem Imaginea drumului străbătut, 
a bătăliilor al căror rezultat este 
România socialistă.

Proclamarea republicii, iar apoi 
naționalizarea principalelor mij
loace de producție au sădit trainic 
in conștiința poporului sentimentul 
de a fi singurul stăpin al țării-, de 
a răspunde pentru prezentul și vii
torul ei. Incepînd din 1948, pe pri
mul plan al lozincilor de 1 Mai au 
fost cele consacrate întrecerii so
cialiste, însoțite din 1950 de cele 
consacrate stimulării eforturilor 
creatoare pentru îndeplinirea pla
nului de stat, bătăliei industriali
zării. Răsfoind colecția „Scînteii" 
din primul an al republicii, simți 
atmosfera febrilă a aoelor ani cind 
apăreau, încă plâpinzi, dar cutezători 
și tenaci, germenii atitudinii noi 
față de muncă. Erau primele în
treceri socialiste, primele recorduri 
ale producției, primele inițiative 
privind organizarea rațională a 
muncii, primele brigăzi de muncă 
patriotică ale tineretului, primele 
șantiere naționale. Știrile publicate

pe prima pagină «.„Scinteli" aveau urn 
concizia și sobrietatea unor comuni- cer 
cate de front : „La Petrila o echi- ne 
pă de mineri a scos 157 tone în ri-
loc de 31,5 tone", „I.M.S. Hune- ci
doara și-a îndeplinit angajamentele tu 
în cinstea zilei de 1 Mai". „La sfi 
Malaxa muncitorii s-au angajat să ci’ 
sporească producția pînă la 1 Mai af 
de la 10 000 la 11 500 tone țevi". ‘on 
Puține competiții pentru primul —
loc in campionatul republican de M.
fotbal au stirnlț un asemenea in- ••'W 
teres pasionant ia acela..du care era

„Sub steagul partidv 
socialismului multil
Spiritul dinamic, înnoitor, impri

mat de congresele al IX-lea și al
X- lea ale P.C.R. in toate sectoarele 
vieții economice și sociale avea 
sâ-și găsească o vie expresie și 
in lozincile de 1 Mai. întrecerea in 
intimpinarea marii sărbători pro
letare urmărește în acești ani nu 
simple creșteri cantitative ale pro
ducției, ci obținerea de progrese 
pe planul îmbunătățirii calitative a 
activității in întreaga sferă a eco
nomiei naționale, al creșterii efi
cienței economice.

Sub ce lozincă întîmpinăm acum 
ziua muncii ? Ea a fost formulată 
In cuvintarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la marea adu
nare populară din Capitală consa
crată anul trecut sărbătoririi zilei 
de 1 Mai : „Cu prilejul acestei mă
rețe zile de luptă și muncă, vă 
adresez chemarea fierbinte de a 
face totul pentru accelerarea dez
voltării economico-sociale a Româ
niei, pentru Îndeplinirea exemplară 
a planului, pentru creșterea pro
ductivității muncii, îmbunătățirea 
calității produselor, ridicarea ge
nerală a eficienței economice, 
sporind astfel și mai mult 
avuția națională șl bunăstarea 
poporului, ridicind patria noastră 
socialistă pe noi culmi de progres 
și civilizație".

în anul gloriosului jubileu al eli
berării patriei și Congresului al
XI- lea al P.C.R., sărbătorirea zilei de 
1 Mai sub semnul luptei pentru 
realizarea cincinalului înainte do 
termen vorbește despre înaltul spi
rit de responsabilitate socială cu care 
clasa muncitoare își îndeplinește 
rolul de forță de bază a orinduirii 
noastre, de avangardă a construc
ției socialiste. întrecerea nu numai 
pentru mai mult, dar în primul 
rind pentru mai bine, mai econo
mic, mai eficient se afirmă ca o 
adevărată instituție socialistă al 
cărei fundament 11 constituie reali-
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țiu ne.
In primăvara anului 1890, un 

manifest al clubului socialist din 
București proclama : „Intîiu Maiu 
însemnează că muncitorii alcătuiesc 
o putere strins unită, uriașă, neîn
vinsă". ,O dovedește tot ce am 
cucerit, tot ce am clădit în ulti
mele trei decenii. Uriașă, de neîn
vins, tocmai pentru că e unită sub 
steagul partidului revoluționar al 
proletariatului, Partidul Comunist 
Român. Este concluzia fundamen
tală desprinsă de clasa noastră 
muncitoare in urma experienței 
acumulate de-a lungul a mai bine 
de un veac de aspre bătălii so
ciale, este izvorul optimismului și 
încrederii în viitor cu care țara 
pășește în această primăvară tri
umfătoare a anului XXX al elibe
rării.

Tudor OLARU

Patria
E demn de cîntec muntele și piotra
Și nourul ce trece peste pisc
Și pasărea cu ram uscat in plisc — 
De ce e demnă-afuncea oare vatra 
Și brazda răsturnată, focul, casa 
Ori largul șes cu lanuri ca mătasa ?

Nu-ți amintești în orice zi străbunii ?
Iar numele de patrie e șfînt
Ca tot ce-i soare, cer, pămint, mormint, 
Ca rînduneaua, stircii ori lăstunii 
Ce vin purtind pe aripi primăvara 
Ca rude vechi să ne cinstească (ara.

Dar patria ? E dragoste și grijă, 
E tot ceea ce-a fost și este azi 
Pe-n veci împrospătalul ei obraz 
Adesea scrijelat de cite-o schijă, 
Spălat apoi de ploaia care plînge, 
Să nu rămînă petele de singe.

Din sinul ei ai adunat substanță,
Sub vasta ei cupolă ai crescut,
Sub chipul ei cu sabie și scut,
Și ea ți-a dat și vrere și speranță,
Să crezi în frați cu tine de o seamă — 
O cinți, dacă răspunzi cind ea te cheamă.

Mihai BENIUC

Sub flamuri
Sub flamura acestor zile de mai,

de purpură și slavă, 
Se văd Carpații de departe și sună-n 

lume-al nostru glas.
Scriindu-și cartea trudei sale,

se-aude-o națiune bravă 
Balade exdamind în piatră și ode-n 

cernoziomul gras.

Sub flamura acestor zile tumultuoase 
și profunde, 

Iluminați de-al vieții astru, avem un drept 
și-un loc sub cer.

Ni-i vrerea un Danubiu magic
ce-și trece aprigele unde, 

Vuind în matca împlinirii, prin Porți 
magnifice de Fier.

Sub flamura acestor zile, la capătul 
a trei decenii

De cînd ne este comunismul și gînd suprem, 
și unic țel,

Din piscul cel mai nalt al faptei 
nu ne clintim, ca Apusenii —

Iubim și gingășia florii, iubim
și trainicul oțel I

Pornim sub flamura pe care, în luna unui 
alt Armindeni, 

Odinioară, a-nălțat-o Partidul pe acest 
pămint. 

împurpurat îi este faldul, cel zdrențuit 
cindva de grindeni 

Căci a trecut prin vijelie și-n vijelie 
nu s-a frint.

Spre tot mai sus, spre și mai bine 
vom bate drumul înainte

Cu tine, patrie vitează, de muncitori 
și de țărani I

Sub flamura acestor zile trăim
un anotimp fierbinte. 

Se coace vara românească sub soarele 
acestor ani I

Victor TULBURE ,

Flori de metal
Cind, încordat, deasupra uneltelor te-nclinf, 
Sint miinile unite și libere : minune 
A gindului și-a faptei, cristale de cărbune 
Cu fulgerări de umbre și lumini.

Uneltele curate sînt libere și ele 
Redate circuitului fertil,
Ascultătoare ca un blind copil 
In miinile puternice și grele.

La noi, în Mai, lucioasele unelte.
Pe care muncitorii sint stăpîni,
Par, la sfirșitul unei săptămîni. 
Flori de metal cu lujerile zvelte.

Virgil TEODORESCU
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IERI, LA ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN CAPITALĂ

romăno-cambodgiene
prilejul vizitei oficiale de

prietenie oe rare o face in țara 
delegația Frontului Unit
al Cambodgiei și Guvemu-

lui Rega ' de Uniune Națională al
C ambodc iei. conducă dc Khieu
Samrhan . membru al Biroului Poli-
Dc al Comitctului Central al
FUN.C.. viceprim-ministru și m<-
lustrul apârării naționale al
G R U N <~ . comandanlul-șef al For-
lelOr arrnate populare de eliberare
națională, marii după-amisză a avut
loe la lntreprinderoa ..23 August" din
Csp-tala un nu tine de prietenie si
solidari ta militantă dintre poporul
român $i poporul cambodgiAn.

Au li.Lat parte Manea Măneseu,
1 ■ileșcu-Mizil. Gheorghe Pa-

persoanc oficiale, up mare
r.u’mftr d ■■ muncitori, ingineri, teh-
nicleni s i funcționari de la această
mare intireprindere bucurrștcană.

Au participat, de ase-nenea, mem- 
brii d i ;nției cambodgiene. precum 
S' sturionii din această țară care «e 
prr ’ - |n institutele de învăță-
mint superior din țara noastră.

Deschizind mitingul. Gheorghe 
C -v-iră. m-mbru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-sccre- 
i ir al Comitetului municipal Bucu- 
r $'i al P.C.R . primarul general al 
Capital I. a spus, printre altele: ..Vi
ra oficială pe care solii poporului 
cambodgian o fac in tara noastră 
r<te un prilej pentru a ne exprima 
» -fact:n fată de h gâturile prietr- 
rești ca^e există între popoarele 
noastre s; convingerea că ea va con
tribui la întărirea in continuare a 
a -estor relații pentru a reafirma so- 
1. dări lat ea noastră profundă cu lup
ta dreaptă a poporului khmer pen
tru libertate și independență națio
nală. pentru a-și decide viitorul in 
conformitate cu interesele sale vi
tale

A luat apoi cuvintul Gheorghe 
Buruc. Erou al Muncii Socialiste, 
muncitor la întreprinderea ..23 Au
gust". După ce a adresai inalților 
onspeți salutul fierbinte al muncito
rilor din Capitală, și i-a asigurat de 
s alimentele lor de profundă solida
ritate, vorbitorul a spus : Muncitorii, 
t-'ți oamenii muncii din România 
urmăresc cu viu interes evoluția e- 
v nimentelor din Cambodgia. cunosc 
si dau o înaltă apreciere luptei pli
ne de sacrificii pe care o duce po
porul khmer pentru dobindirea li
bertății și independenței patriei lui.

După ce a arătat că întregul nos
tru popor muncește cu pasiune pen- 
t-u făurirea societății socialiste mul- 
t lateral dezvoltate, pentru îndepli
nirea actualului cincinal in patru ani 
ș: jumătate, intîmpinînd prin noi re
gizări cele două evenimente de im- 

-tanță deosebită —7 a XXX-a ani
mare a eliberării , patriei de sub 
v.nația fascistă ;«i Congresul al 

al Partidul'- Comunist Ro- 
-bo<— • ‘ ibliniat că prin 

a acestor sar- 
mâniei ne noi 
;i civilizație, 

de partid, 
dorire pa
și, in ace- 
:e ne revin 
«șament ac- 

,e, democra-

spus el — că 
și colaborare 

popoarae »- ân și cambod- 
. vor cunoaște o (dezvoltare con- 

aă in toate domeniile, spre bine

LISTĂ DE ClSTIGURI C.E.C. ÎN AUTOTURISME
7

TRAGEREA LA SORȚI PENTRU TRIMESTRUL 1/1974
Numărul Numărul Numărul

Nr, libretului libretului Nr. libretului Nt,
crt ciștigător ciștigător ciștigător

Cite un autoturism 65. 709-1-17779 134. 743-209-14018 203.
DACIA-1 300 in valoare 66. 709-1-53073 135. 715-2-16263 204.

67. 709-1-71734 136. 747-1-14667 205.
68. 709-1-84592 137. 737-1-2515 2C3.
69. 709-215-734 138. 755-201-2337 207.

1. 734-103-49994 70. 709-347-8 139. 752-1-10727 208.
2, 761-205-25515 71. 724-104-24572 140. 752-1-42385 209.
3. 731-103-25394 72. 724-419-240 141. 752-202-4919 210.
4. 742-215-177 73. 708-1-20998 142. 728-1-9766 211.
5. 702-1-56942 74. 710-1-5322 143. 757-1-768 212.
6. 732-1-49076 75. 710-232-735 144. 728-507-61 213.

721-1-2686 7S. 733-201-13133 145. 739-203-750 214.
8. 715-1-101643 77. 710-113-11390 146. 723-1-13842 215.

"9. 748-1-8140 78. 710-120-11626 147. 731-103-26179 216.
19 715-506-872 79. 715-1-37167 148. 731-116-23925 217.
11. 750-1-3080 30. 715-1-70714 149. 731-111-15321 218.
12. 736-1-67011 81. 715-1-91749 150. 761-205-32562 219.
13. 743-1-66827 82. 715-1-107325 151. 761 203-34744 220.
14. 727-603113 83. 715-207-1053 152. 762-207-6689 221.
15. 761-208-44395 84. 710-805-494 153. 756-1-20193 222.
16. 754-1-23230 85. 754-1-22430 154. 766-201-7437 223.
17. 760-1-33334 83. 711-102-13421 155. 762-1-33788 224.
13. 724-104-9233 87. 716-1-26807 156. 762-201-17524 225.
19. 701-1-3032 83. 716-1-48854 157. 762-210-16348 226.
20. 703-1-15590 89. 716-209-2285 158. 734-103-34779 227.
21. 709-1-69726 90. 742-1-2105 159. 734-103-51096 228.
22. 710-113-9283 91. 719-128-231 160. 763-139-3629 229.
23. 716-1-22922 92. 748-1-15458 161. 764-1-11404 230.
24. 713-194-3983 93. 717-1-3787 162. 764-203-10577 231.
25. 727-235-4992 94. 717-1-39303 163. 7.38-102-2765 232.
26. 740-1-5830 95. 717-1-54740 164. 759-1-68009 233.
27 741-215-351 96. 717-205-904 165. 759-1-103957 234.
23. 725-414-47 97. 713-194-G109 165. 750-1-128309 235.
29. 731-103-23151 98. 724-1-20623 167. 759-1-146183 236.
30. 762-210-14557 99. 749-1-11324 168. 759-1-160384 237.
31. 739-1-14436? 100. 730-201-2152 169. 759-205-6786 238.
32 760-202-20506 101. 719-1-14958 170. 733-103-21690 239.
33. 735-1-23966 102. 719-201-12148 171. 759-207-12774 240.
34. 707-1-354 103. 719-203-9674 172. 760-1-44763 241.

710-1-9875 104. 711-1-5686 173. 760-1-60402 242.
33 754-1-144 105. 727-1-22999 174. 760-206-24549 243.
37 717-1-41986 103. 727-1-44124 175. 760-200-2726 244.
38. 716-120-56 107. 722-201-1461 176. 760-201-13362 245.
39. 750-201-4249 108. 763-203-2794 177. 765-1-5744 246.
40. 736-202-13456 109. 741-201-16972 178. 701-1-8171 247.
41. 745-201-1182 110. 758-216-301 179. 754-201-453 248.
42 739-1-5163 111. 756-1-12022 180. 701-135-2576 249.
43 733-110-2692 112. 750-1-23843 131. 702-1-23092 250.
44 759-1-74582 113. 750-211-12308 182. 702-1-48579 251.
45. 760-207-4187 114. 754-270-264 183. 702-1-63081 252.
46 756-1-3630 115. 706-201-4561 184. 752-205-2521 253.
47. 701-1-6627 116. 734-1-22725 185. 735-1-22.254 254.
43 719-212-4908 117. 741-1-9038 186. 735-1-37741 235.
49 723-525-132 118. 746-1-6687 187. 702-518-204 256.
59 702-1-21659 119. 714-203-1979 188. 703-1-20108 257.
51 732-1-47213 120. 736-1-37710 189. 703-254-1478 258.

702-1-62292 121. 736-1-58648 190. 703-203-4591 ^9.
53 752-205-987 122. 735-1-71639 191. 706-616-499 260.
54 735-1-20675 123. 736-212-23966 192. 7.32-1-39853 261.

735-1-36906 124. 7.36-202-11002 193. 732-1-55316 262.
56 735-409-r92 125. 719-718-74 194. 732-204-3134 263.
57 703-1-13527 126. 741-1-13610 195. 721-112-449 264.
5P 703-254-434 127. 704-230-354 196. 709-1-21420 265.
59 ■ 703-203-3412 128. 758-1-6281 197. 700-1-54737 266.
69 705-520-101 129. 72-3-103-7978 198. 709-1-72644 267.
61 732-1-38574 130. 743-1-30437 199. 709-1-85328 268.

69 732-1-54438 131. 743-1-56294 200. 709-217-1783 269.

63 732-204-1935 132. 743-1-72511 201. 724-102-2803 270.

64. 718-327-206 133. 743-207-2036 202. 724-104-25504 271.

le ambelor noastre popoare. In In
teresul promovării unei politici noi 
In viața internațională, de stimă șt 
respect reciproc, pentru construirea 
unei lumi mai bune ți mai drepte.

Alături de toți cclftțenil patriei 
noastre, studențimea bucurcBteană — 
n spus in cuvintul său Valentin Dl- 
ță. de la Facultatea de mecanică — 
salută, cu adinei sentimente priete
nești. vizita In România a reprezen
tanților poporului frate cambodgian.

în spiritul politicii active a Parti
dului Comunist Român de solidari
tate frățească cu lupta forțelor pro
gresiste, antiimpcriallste de pretu
tindeni pentru eliberarea socială și 
națională, tineretul patriei noastre 
urmărește cu deosebit interes și sen- 
timente de înaltă solidaritate lupta 
drcaotft și eroică a poporului cam- 
bodcian. sub conducerea Frontului 
I’nlt Național, in frunte cu prin
țul Norodom Sianuk. pentru inde
pendență și suveranitate mțională, 
pentru ca poporul khmer să-și clă
dească de sine stătător viitorul, in 
conformitate cu interesele sale, fără 
nici un amestec din afară.

Referindu-se apoi la succesele for
țelor patriotice, vorbitorul a subli
niat :

Ca reprezentant al studențimii ro
mâno. doresc să exprim convingerea 
noastră că lupta dv. dreaptă va tri
umfa. că nrezența delegației F.U.N.C. 
și G.R.U.N.C. in România se va in- 
scrie ca o nouă și importantă contri
buție la întărirea prieteniei șl soli
darității militante dintre tineretul șl 
popoarele noastre.

In numele C.C. al P.C.R., al gu
vernului român și al întregului nos
tru popor, delegația, in frunte cu 
Khieu Samohan. a fost salutată de 
tovarășul Manea Mănescu.

Convorbirile pe care le-ați avut 
astăzi cu președintele României, to
varășul Nicolae Ceavșcscu — a sub
liniat vorbitorul — v-au dat posibi
litatea sâ cunoașteți sentimentele de 
adincă prietenie și solidaritate a ță
rii noastre cu lupta dreaptă a po
porului prieten cambodgian, spriji
nul hotârit ne care poporul nostru 
l-a acordat și il va acorda eroicului 
popor cambodgian, pînă la victoria 
finală, centru asigurarea indepen
denței și suveranității sale naționa
le. Tn nreș?d:ntele nostru iub't, 
Nicolae Ceaușescu, ponorul cambnd- 
g an va avea întotdeauna un prieten 
de nădejde. Poporului român îi sînt 
binecunoscute lupta îndelungată și 
grea purtată de poporul cnmbodg5m 
pentru dobindirea independenței sale.

Frontul Unit Național al Cambod
giei. sub conducerea prințului Noro
dom Sianuk. Guvernul Regal de 
Uniune Națională s-au afirmat și se 
afirmă ca puternice forțe cataliza
toare ale mișcării Patriotice, ca or
ganizator și conducător al luntei în
tregii națiuni împotriva agresiunii 
imperialiste și a regimului mario
netă. antipopular al trădătorului Lon 
Noi.

In continuare, vorbitorul a relevat 
că poporul român, care a cunoscut 
secole de-a rindul jugul străin și a 
dus grele bătălii pentru scuturarea 
lui. a nutrit, din primul moment, o 
caldă simpatie și și-a manifestat In 
permanență solidaritatea activă cu 
lupta dreaptă, eroică a poporului 
cambodgian. Neobosit și perseverent, 
partidul și statul nostru au ipilitat 
pentru încetarea războiului și solu
ționarea politică a conflictului din 
întreaga Indochină, in concordanță 

cu interesele popoarelor cambodgian, 
vietnamez și laoțian, cu aspirațiile 
de pace și securitate ale tuturor po
poarelor lumii.

România s-a numărat printre pri
mele țâri care avi recunoscut Fron
tul Unit Național al Cambodgiei și 
Guvernul Regal de Uniune Națio
nală. a menținut relații strlnsc cu 
autoritățile legale cambodgiene șl a 
sprijinit cu toată fermitatea procla
mația in cinci puncte din 23 martie 
1970 a șefului statului cambodgian, 
Norodom Sianuk, precum șl progra
mul politic al Frontului Unit Națio
nal Al Cambodgiei. Sprijinul politic 
și diplomatic acordat dc guvernul 
român luptei poporului cambodgian 
și-a găsit expresie și in faptul că 
România s-a numărat printre coau
torii proiectului de rezoluție intro
dus la Sesiunea a XXVIII-a a Orga
nizației Națiunilor Unite referitoare 
la expulzarea trădătorilor lonnoliști.

In evoluția relațiilor frățești dLntre 
popoarele român și cambodgian — 
a arfttat vorbitorul — momente re
marcabile le-au constituit Întrevede
rile și convorbirile dintre președin
tele Nicolae Ceaușescu și prințul 
Norodom Sianuk.

Guvernul român, Întregul nostru 
popor salută cu căldură victoriile 
obținute ue celelalte popoare din 
Indochina in lupta lor pentru liber
tate. România socialistă a primit cu 
deosebită satisfacție încheierea A- 
cordului de la Paris privind înceta
re 1 războiului și restabilirea păcii in 
Vietnam.

Condamnăm cu vehemență încer
cările imperialiste și ale regimului 
de la Saigon de a sabota punerea 
in aplicare a hotăririlor cuprinse in 
acord.

în țara noastră a produs satisfac
ție incheierea cu succes a dialogului 
interlaoțian.

Sintem convinși că Va veni mo
mentul cind se va instaura o pace 
trainică in întreaga peninsulă In
dochina, iar popoarele din această 
zonă iși vor putea dedica forțele 
muncii pașnice, constructive, solu
ționării propriilor probleme cores
punzător voinței lor, fără nici un a- 
mestec din afară.

Pentru a-și putea realiza obiecti
vele, poporul român este profund in
teresat in existența unor condiții 
externe favorabile in instaurarea in 
viața internațională a unui climat 
de pace, liniște și securitate. Aceasta 
implică lichidarea tuturor focarelor 
de încordare și conflict existente in 
lume, stingerea oricăror surse de 
război, abținerea de la orice acte 
care ar putea genera animozitate și 
neîncredere intre națiuni, înlocuirea 
confruntărilor armate cu tratative 
Dolitice — ca mijloc rațional de so
luționare a litigiilor interstatale.

La temelia relațiilor noastre ex
terne așezăm neabătut principiile 
independenței și suveranității națio
nale, egalității depline in drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, renunțării la 
forță și la amenințarea cu folosirea 
forței in raporturile dintre state.

Sintem ferm convinși că, acționînd 
unite, popoarele vor reuși să impu
nă pacea și colaborarea internațio
nală, respectul deplin al dreptului 
fiecărei națiuni la o viață liberă și 
independentă.

Reafirmăm solidaritatea internațio- 
nalistă a poporului român cu toate 
popoarele și forțele revoluționare din

Numărul 
libretului 
ciștigător

745- 202-10G3
708-1-21811  
710-1-7553 
710-258-59
733- 201-14156 
710-113-12343 
710-126-294
715-1-40448
715-1-72424
715-1-93048  
715-1-108233
715- 207-2469
710- 816-185
754- 1-23247
711- 102-14278
716- 1-29059
716-1-49999
716- 214-65
742- 1-4370
719-514-327
748- 1-16465
717- 1-10409
717-1-40590
717-1-55621  
717-211-207 
713-194-7008 
724-360-397
749- 1-12289
730-201-3215  
719-1-10153 
719-201-13085 
719-203-10794 
711-204-822 
727-1-24770 
727-1-45080 
711-270-61
763-203-3729  
741-201-18193
744- 1-836
756-1-12907
750- 1-25513 
750-211-13574 
750-201-1530 
706-201-5396
734- 1-23777
740- 1-10438
746- 1-8145 
710-204-1490
736-1-39480  
736-1-59700 
736-69-1320 
736-212-24824
736- 202-12300 
719-731-70
741- 1-15402
758-201-1702
758-1-7412  
723-103-8928
743- 1-32805 
743-1-57707 
743-1-73427 
743-207-8606 
743-212-42
745- 2-17183
747- 1-15672
737- 213-227
755- 201-3463 
752-1-15384 
752-1-43427 

Asia, Africa șl America Latină, care 
luptă Împotriva colonialismului, neo- 
colonlalismului șl imperialismului.

Apreciem — a spun în încheiere 
tovarășul Manea Mănescu — că vi
zita pe care o faceți In țara noas
tră, convorbirile pe care le purtăm 
cu acest prilej vor marca un mo
ment important In Istoria relațiilor 
dintre popoarele noastre, contribuind 
la extinderea colaborării Viitoare in 
toate domeniile, în interesul ambe
lor noastre țâri, precum și al cauzei 
generale a luptei antlimpcrialisto 
pentru pacea, progresul și libertatea 
tuturor popoarelor.

Vă rugăm să transmiteți, dragi 
oaspeți,' Frontului Unit Național al 
Cambodgiei, Guvernului Regal de 
Uniune Națională, luptătorilor din 
eroica Armată Populară de Eliberare 
Națională, bravului popor cambod
gian. prințului Norodom Sianuk sen
timentele noastre de solidaritate, ho- 
tăriraa noastră dc a întări și acorda 
în continuare sprijin în lupta dreap
tă pe care o duceți și urarea de 
succes deplin în această luptă.

Exprlmînd, In numele delegației 
Frontului Unit Național al Cambod- 
gici și Guvernului Regal de Uniune 
Națională al Cambodgiei, profundele 
și sincerele mulțumiri pentru primi
rea rezervată de colectivul întreprin
derii bucureștene, pentru manifesta
rea de solidaritate pe care o repre- 
zlntă acest miting, viceprim-minis- 
trul Khieu Samphan a trans
mis salutul cel mai călduros și cor
dial adresat dc muncitorii și Între
gul popor al Cambodgiei tovarăși
lor lor de la întreprinderea ..23 Au-' 
gust“. populației Bucureștiului. bra
vului popor român.

Faptul că acest miting de solida
ritate cu lupta poporului Cambodgiei 
are loc la întreprinderea ..23 August" 
— a subliniat vorbitorul — dobin- 
d-'ște pentru noi, pentru combatanții 
din Cambodgia o mare semnificație. 
Intr-adevăr, pentru poporul frate 
român. 23 August 1944 este o zi glo
rioasă care a marcat începutul revo
luției populare in România, declan
șarea victorioasei insurecții care a 
dvs la eliberarea patriei române.

Arătind apoi că România, sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân, s-a transformat, prin munca 
bravilor ei fii și fiice, intr-un stat 
dezvoltat, prosper și modern, vorbi
torul a spus : Apărător convins și 
înflăcărat al politicii de independen
ță și de suveranitate națională in re
lațiile internaționale. Excelenta Sa 
președintele Nicolae Ceaușescu a vi
zitat diverse capitale din Asia. A- 
frica și America Latină, militind 
pentru promovarea păcii, progresului 
și cooperării in lume. Țară europea
nă cu o agricultură și o industrie a- 
vansate. România acordă un interes 
cu totul deosebit lumii a treia, țâ
rilor care au pășit ne calea dezvol
tării libere, indeoendente. cu care în
treține o cooperare strinsă și pros
peră.

în această ordine de idei, el a re
levat : încă din primele zile ale lup
tei poporului cambodgian. Republica 
Socialistă România a acordat și a- 
cordă poporului Cambodgiei un spri
jin total și activ. Ea a condamnat e- 
nergic intervenția și agresiunea ame
ricană împotriva Cambodgiei. Ea a, 
recunoscut Guvernul Regal de Uniu
ne Națională al Cambodgiei încă de 
Ia formarea lui. Ea nu a precupețit 
nici un efort pentru a contribui la 
triumful cauzei noastre drepte. La

Nr. 
crt

272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280. 
281. 
282.
283.
284.
285. 
2%.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304. 
205.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326. 
227,
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335. 
326.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.

Numărul 
I inelului 
ciștigător

752-202-5801 
728-203-584
757- 1-2561 
739-1-2625 
739-205-2026
723- 209-510
731-103-27523  
731-106-25738
731- 111-16223
761-205-33456
761- 208-36174
762- 207-9977 
766-1-22484
733- 110-9 
762-1-35057 
762-201-19137
762- 210-17856
734- 103-36220
734- 103-51838
763- 139-4916
764- 1-13647
764- 206-1395
738-102-4575
759-1-71040
759-1-105598  
759-1-129662 
759-1-147323 
759-1-161253 
759-205-8789 
738-103-22899
759- 207-13662
760- 1-46244
760-1-61143  
760-206-25363 
760-209-4498 
760-201-14444
765- 1-9060
718-615-389
701- 201-1093
702- 1-10159 
702-1-41838 
702-1-58781
702- 222-43
735- 1-13614
735-1-33389  
735-201-2285
703- 1-11448 
703-1-30713 
703-809-11998 
706-164-1636
732- 1-32110
732- 1-50892
758- 213-1325 
705-1-13285
720- 201-174
709-1-46332  
709-1-67541 
709-1-81462 
709-211-1495
709- 218-2079
724- 104-20228
721- 1-5282 
708-1-17186 
713-227-89
710- 1-20059
733- 201-6697 
710-113-5583
710- 120-7546 
715-1-19923 
715-1-63927 
715-1-85933 
715-1-103468
715- 1-116874
718-205-212  
754-1-18846
711- 102-8972
716- 1-17312

.716-1-44283 

O N.U. și in fața celorlalte foruri in- 
ternațlonale, reprezentanții ei au pnr- 
tlcipat activ la apărarea poporului 
Cambodgiei. victimă a agresiunii să- 
virșite dc Imperialiștii americani. In 
numele poporului Cambodgiei, al 
Frontului Unit Național al Cambod
giei. avind ca președinte pe Sam- 
dcch Norodom Sianuk. al Guvernu
lui Regal dc Uniune Națională al 
Cambodgiei și al Forțelor Armate 
Populare de Eliberare Națională 
«Io Cambodgiei. delegația noastră 
cite foarte fericită să exprime 
ndincn noastră recunoștință eroicu
lui popor român, eminentului său 
conducător, președintele Nicolae 
Ceaușescu, Partidului Comunist Ro
mân. guvernului român pentru spri
jinul acordat do ei cauzei noastre 
juste. Dăm o înaltă apreciere aces
tui sprijin politic, care pentru noi 
constituie ajutorul cel mai prețios.

Referindu-se. apoi la războiul do 
eliberare națională dus de poporul 
cambodgian împotriva agresiunii im
perialismului american și a clicii 
trădătoare Lon Nol-Sirik Matak, 
vorbitorul a relevat că. in prezent, 
a fost eliberat peste 90 la sută din 
teritoriul național, cuprinzind peste 
5 500 000 locuitori. Zona eliberată a 
Cambodgiei, a spus el, ocupă fără 
întrerupere vaste regiuni care sc în
tind pe aproape tot teritoriul țării, 
în timp ce Inamicul nu controlează 
decit mici enclave, izolate unele de 
altele și care se ingustează inexora
bil zi de zi. Victoria finală se află 
în fața noastră.

In momentul de față luptăm împo
triva „khmerizării" războiului de a- 
gresiunc a imperialiștilor americani 
împotriva țării noastre, pentru a 
reda națiunii noastre drepturile ei 
fundamentale sacre. Nu am atacat 
și nu vom ataca niciodată nici o 
țară, apropiată sau îndepărtată, și nu 
avem nici cea mai mică intenție s-o 
facem, nici in prezent, nici pe viitor. 
Dimpotrivă,, suferim agresiunea im
perialiștilor americani. De aceea, 
aiit timp cit imperialiștii americani 
continuă „khmerizarea" războiului in 
Cambodgia este de datoria noastră 
să ducem mai departe, in mod hotă- 
rit. lupta pentru a infringe agresiu
nea, a răsturna regimul trădătorilor 
de la Pnom Penh șl a construi o 
nouă Cambodgie, cu adevărat inde
pendentă, pașnică, neutră, suverană, 
democratică, prosperă in integritatea 
ei teritorială, conform celor cinci 
puncte ale Frontului Unit Națiohal 
al Cambodgiei, cuprinse in Declara
ția din 23 martie 1970 a lui Samdech 
Norodom Sianuk, șeful statuluiși 
președintele Frontului Unit Național 
al Cambodgiei.

Sintem ferm convinși că tovarășii 
noștri muncitori, ca și întregul popor 
român, ne vor înțelege in mod sigur 
și că vor continua și in viitor să ne 
acorde sprijinul lor hotărit și activ,

Sintem convinși — a subliniat în 
încheiere vorbitorul — că actuala vi
zită pe care o efectuăm in România 
va contribui la stringerea și mai 
mult a legăturilor de solidaritate mi
litantă și de prietenie frățească exis
tente deja intre cele două națiuni 
ale noastre. între cele două popoare, 
in interesul întăririi mișcării de lup
tă a popoarelor din lume pentru in
dependență și libertate națională.

★
La încheierea mitingului, delega

ția cambodgiana a inminat reprezen
tanților colectivului întreprinderii 
,.23 August" un steag roșu pe care 
era înscrisă deviza „Trăiască marea, 
indestructibila și militanta unitate și 
prietenie dintre Cambodgia si Româ
nia".

După miting, solii poporului cam
bodgian au vizitat principalele sec
toare de producție ale întreprinderii 
„23 August", s-au interesat de suc
cesele muncitorilor de aici, de preo
cupările lor pentru îndeplinirea cin
cinalului înainte de termen, de pla
nurile lor de viitor.

In continuare, delegația cambod- 
giană a vizitat nou] cartier de lo
cuințe Titan.

Nr. 
crt

Numărul Nr. 
crt

Numărul Nr. 
crL

Numărul
libretului libretului libretului
oiștigător ciștigător ciștigător

350. 716-1-58837 424. 764-208-12035 498. 727-1-23078
351. 716-203-3015 425. 759-1-53559 499. 727-1-44155
352. 724-633-230 426. 759-1-96471 500. 722-201-1499
353. 748-1-11092 427. 759-1-122773 501. 763-203-2842
354. 748-202-2658 428. 759-1-141917 502. 741-201-17016
355. 717-1-33650 429. 759-1-156839 503. 758-216-352
356. 717-1-51254 430. 759-1-169310 504. 756-1-12054
357. 717-216-5905 431. 738-103-14828 505. 750-1-23908
358. 713-130-99 432. 759-207-8588 506. 750-211-12360
359. 724-1-17300 433. 760-1-37699 507. 718-409-83
360. 749-1-5928 434. 760-1-57010 508. 706-201-4594
361. 730-1-4467 435. 760-206-20648 509. 734-1-22762
362. 719-1-8121 436. 760-2(^-6065 510. 740-1-9095
363. 719-201-6399 437. 760-201-5955 511. 746-1-6776
364. 719-202-1383 438. 760-202-18579 512. 714-203-2020
365. 711-255-886 439. 745-259-161 513. 736-1-37820
366. 727-1-14114 440. 701-1-6708 514. 736-U58687
367. 727-1-39719 411. 719-212-4942 515. 736-1-71718
368. 727-235-12G6 442. 723-525-165 516. 736-212-23997
369. 725-335-62 443. 702-1-21763 517. 736-202-11058
370. 741-201-10366 444. 702-1-47263 518. 719-718-234
371. r 741-212-6512 445. 702-1-62320 519. 741-1-13666
372. 756-1-7665 446. 752-205-1080 520. 704-230-391
373. 750-1-13642 447. 735-1-20735 521. 758-1-6327
374. 750-211-5782 448. 735-1-36940 522. 723-103-8030
375. 750-214-1818 449. 735-400-1330 523. 743-1-30568
376. 745-1-7514 450. 703-1-18593 524. 743-1-56355
377. 734-1-18079 451. 703-254-482 525. 743-1-72544
378. 703-624-18 452. 703-203-3460 526. 743-207-2165
379. 714-201-1397 453. 706-526-55 527. 743-209-14049
380. 714-1-4226 454. 732-1-33632 528. 745-2-16303
361. 736-1-29409 455. 732-1-54478 529. 747-1-14712
382. 736-1-54217 456. 732-204-1990 530. 737-1-2554
383. 736-1-68670 457. 718-336-83 531. 755-201-2386
384. 736-212-20071 458. 709-1-17926 532. 752-1-10916
385. 736-202-1526 459. 709-1-53140 533. 752-1-42427
386. 736-258-1860 460. 709-1-71783 534. 752-202-4953
387. 741-1-4639 461. 709-1-84634 535. 728-1-9801
388. 741-9-604 462. 709-215-771 536. 757-1-935
389. 710-737-369 463. 724-102-380 537. 728-507-122
390. 723-102-6675 464. 724-104-24611 538. 739-205-15
391. 743-1-19205 465. 724-422-74 539. 723-1-13874
392. 743-1-50494 466. 708-1-21029 540. 731-103-26245
393. 743-1-68813 467. 710-1-5441 541. 731-106-23987
394. 743-1-81989 468. 710-232-783 542. 731-111-15366
395. 743-209-10450 469. 733-201-13176 543. 761-205-32599
396.. 745-2-12073 470. 710-113-11430 544. 761-208-34801
397. 747-1-9773 471. 710-120-11661 545. 762-207-6812
398. 722-1-1664 472. 715-1-37322 546. 766-1-20567
399. 755-202-7560 473. 715-1-70789 547. 766-201-7485
400. 727-137-92G9 474. 715-1-91305 548. 762-1-33842
491. 752-1-37823 475. 715-1-107371 549. 762-201-17601
402. 752-201-3711 476. 715-207-1134 550. 762-210-16895
403. 728-1-5345 477. 710-805-693 551. 734-103-34834
404. 753-1-9236 478. 754-1-22460 552. 734-103-51126
405. 7d3-117-247 479. 711-102-13455 553. 763-139-3675
408. 739-206-1461 480. 716-1-26972 » 554. 764-1-11527
407. 723-1-10121 481. 716-1-48893 555. 764-203-10623
408. 731-103-19108 482. 716-209-2326 556. 738-102-2881
409. 731-106-12234 483. 742-1-2211 557. 759-1-68163
410. 731-111-10608 484. 719-128-265 558. 759-1-103996
411. 761-205-28196 485. 748-1-15505 559. 759-1-128362
412. 761-208-28158 486. 717-1-4283 560. 759-1-146233
413. 761-201-5340 487. 717-1-39347 561. 759-1-160418
414. 76G-1-5832 488. 717-1-54786 562. 759-205-6863
415. 76G-1-34490 439. 717-205-1015 563. 738-103-21734416.
417.

762-1-28275 
762-201-7434

490.
491.

713-194-6145 
724-1-20651 564. 759-207-12823

418. 762-210-11493 492. 749-1-11369 760-1-44813
419. 734-103-27966 493. 730-201-2222 566. 760-1-60432
420. 734-103-47565 494. 719-1-15009 567. 760-206-24532
421. 763-1-20314 495. 719-201-12185 568. 760-209-2797
422. 763-202-4041 496. 719-203-9722 569. 760-201-13407
423. 764-203-5051 497. 711-1-5719 570. 765-1-5933

Ciștlgătorilor care nu se prezintă geril li 6e vor plăti cîștigurile In
la sucursalele sau filialele C.E.C. în numerar (valoarea autoturismului.
termen de 30 de zile de la data tra- mai puțin contribuția de 5 000 Iei).

I
I
I
I
I
I

VIZITA
DELEGAIIEI

I

început, marți dimineața, convorbi
rile oficiale, dintre delegația română, 
condusă de Manea Mănescu. membru' 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-mlnistru al guvernului, 
si delegația Frontului Unit Național 
al Cambodgiei 31 Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei, 
condusă de Khieu Samphan. mem
bru al Biroului Politic al Comite
tului Central al F.U.N.C.. viceprim- 
mlnlstru si ministrul apărării națio
nale al G.R.U.N.C.. comandantul-șef 
al Forțelor armate populare de eli
berare națională, care se află in țara 
noastră intr-o vizită oficială de prie
tenie.

Au participat Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-mlnistru al 
guvernului, ministrul educației și Jn- 
vătămintulul. Gheorghe Pană, rflem- 
bru al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu. ministrul afacerilor externe, 
Teodor Vasiliu. ministrul justiției, 
general-colonel Ion Gheorghe. prim- 
adjunct al ministrului apărării na
ționale și șef al Marelui Stat Major, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea. long 
Sary. consilier special la președinția 
Consiliului de Miniștri. Sarin Chhak, 
ministrul afacerilor exte.rne. doamna 
long Thrith. ministrul educației 
populare și al tineretului. Chea San, 
ambasadorul Cambodgiei în țara 
noastră, si Alte persoane oficiale care 
însoțesc delegația.

*
Delegația Frontului Unit Național 

al Cambodgiei și Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei, 
condusă de Khieu Samphan. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
F.U.N.C.. viceprim-ministru și minis
trul apărării naționale al G.R.U.N.C., 
comandantul-șef al Forțelor armate 
populare de eliberare națională, a 
făcut, marți dimineața, o, vizită la 
Ministerul Apărării Naționale.

Cu acest prilej, viceprim-minlstrul 
cambodeian a avut o convorbire cu 
generalul colonel Ion Gheorghe, 
nrlm-adjunct al ministrului si șef «1 
Marelui Stat Major, la întrevedere, 
care s-a desfășurat intr-o atmosferă 
cordială, participind. de asemenea, 
membri ai Consiliului de conducere 
al Ministerului Apărării Naționale.

★
Delegația Frontului Unit Național 

al Cambodgiei și Guvernului Regal 
de Uniune Națională al Cambodgiei a 
depus, marți dimineața, o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului si a pa
triei. pentru socialism.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 

3 șl 4 mal. In țară : Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea averse locale, 
mal frecvente la începutul Intervalu
lui. in jumătatea de vest a țării. Vlnt 
moderat, cu Intensificări de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 2 șl 12 grade, mai cobo- 
rite în depresiunile lntramontane. Iar 
maximele între 10 și 20 de grade. In 
București : Cer temporar noros. Aver
se de ploaie. Vint moderat. Tempera
tura ușor variabilă.

k

I

I

DIVERS
Pleacă 1, 
rămîn 4

lucrul fierarul40 de «ni a
forjor Nicolae Jiganie pe șan
tierele țârii. 40 dc ani. pină 
acum, in ajun de 1 Mai, cind 
virsta pensionării l-a găsit pe 
lotul Hoteagu de la hidrocen
trala de pe Lotru. I>a festivita
tea de bun rămas au venit toți 
constructorii lotului, care au 
organizat, in cinstea lui. și un 
„schimb de onoare". Cu atit mai 
justificat, cu cit la acest schimb 
au venit, ca invitați de onoare, 
șt doi din cei patru feâori ai 
săi, tot constructori. Ceilalți doi 
— tot constructori — se află 
pe un șantier similar. Ștafeta 
hărniciei bătrînului e in miini 
bune. A plecat el, a lăsat pa
tru in loc.

Albă ca... 
bunica si cei

♦

27 de nepoți
Cite bunici se pot mindri cu 

a/iția nepoți ? Pină nu de mult, 
Maria Crișan din Păuliș (Hune
doara) nu avea nici unul. Iar 
acum, dintr-o dată — 27 ! Toți 
de aceeași vîrstă — 9 ani. Toți 
din detașamentul de pionieri al 
clasei a Il-a din localitate care, 
văzind-o pe bătrină singură și 
neajutorată, au „adoptai-o". Zi 
de zi, copiii ii taie lemne, ii de
retică locuința, aduc apă. ii fac 
de mincare și-i povestesc Intim- 
plări de-ale lor, de la școală. In 
casa bătrinei M. C. — lumină, 
bucurie, primăvară. Și-n casă, 
și-n inimă...

„Deschide și 
vei vedea“

In orașele si șalele din jude
lui Iași au apărut niște cutii 
misterioase. Pe ușlțele lor, tre
cătorii pot citi cuvintele : „Des
chide și vei vedea cine poate 
fi donator onorific". Poți să re
ziști tentafiei să nu deschizi ? 
Deschizi și... surpriză : in cu
tiuță nu se află altckva decit 
o oglindă care iți reflectă chi
pul. Imaginea este grăitoare : 
„Și dv. puteți fi donator onori
fic". Efectul ingenioasei ini
țiative : in scurt timp, numărul 
donatorilor de singe a crescut 
considerabil. O dovadă in plus 
că inițiativa face ' • - •
găsește... uși care

minuni cind 
se deschid.

Rochia
cea nouă

de
cu

Ne-a vizitat Ia redacție eleva 
Aurelia Linguraru. de la Gru
pul școlar P.T.T.R. București : 
„Miine, de 1 Mai, am să îm
brac rochia nouă, cea mai fru
moasă din cite am avut pină 
acum, și pe care nici nu cre
deam s-o mai văd. Rochia 
care vă vorbesc, împreună 
ceasul și cu toate lucrurile 
mele mal bune se aflau într-un 
geamantan pe care l-am pierdut, 
dintr-o mașină, undeva intre 
Buzău și Focșani. Dar au venit 
doi oameni și mi l-au adus. Cei 
doi sint șoferi la Autobaza 1 
Timișoara și se numesc loan 
Brinzei și Nicolae Păleanu. 
Avind drum spre Moldova, cei 
doi au găsit geamantanul și, 
printre lucruri, un plic cu a- 
dresa mea. Le mulțumesc, din 
toată inima, pentru gestul lor".

„Salva- 
montul“ 
la înălțime

Lacul Călțun este unul dintre 
cele mai feerice, dar și mai pe
riculoase puncte din masivul 
Făgăraș, îndeosebi pentru co- 
borirea extrem de dificilă de 
la Strunga Dracului. In ultimul 
timp, aici s-au înregistrat o se
rie de accidente. Pe baza unui 
proiect întocmit de inginerul 
Robert Ungureanu, grupul „Sal- 
vamont" din Sibiu, împreună 
cu elevii școlii profesionale a 
întreprinderii de piese auto 
au realizat, cu forțe proprii, un 
refugiu alpin cu 28 de locuri, 
care va fi deschis odată cu în
ceperea noului sezon turistic. 
Ca și în alte ocazii, salvamon- 
tiștii sibieni s-au dovedit ' 
înălțime 1

la...

Un pui 
de cămilă
numit..
Păcală

La Grădina zoologică de 
Băneasa s-a înregistrat un 
veniment nemaiintilnit 
acum in țară : la interval 
numai cinci zile, au venit 
lume doi pui de cămilă. ____
chiar in ztua de 1 aprilie, mo
tiv pentru care a primit nume
le de... Păcală. De la început, 
specialiștii parcului au intrat 
în alertă, intrucit cele două 
cămile^nu aveau lapte. Una s-a 
„indurat" să dea citeva pică
turi. Suficiente pentru a fi a- 
nalizate la un laborator de spe
cialitate și a se găsi un înlocui
tor adecvat pentru hrana pui
lor. In prezent, amindoi se hră
nesc cu biberonul și se simt...

i vi-

la 
e- 

pină 
de 
pe 

Unul

ca la ei acasă, spre bucuria 
zitatorilor.

Rubrlcâ redactata de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
Șl corespondenții „Scintell*
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A PRIMIT DELEGAȚIA CAMBODGIANA

(Urmare din pac. T)

al guvernului, 
membru al 
al C.C. al 

tru al suver-

le frățești, im- 
îhalle ronside- 

‘ului statului si 
ilui Unit Naflo- 
n ritul Norodom 
urau de sticks 
opera de inflo-

Itrle exprimate. prcș-dintrle 
ilne Ceaușescu a adresat, la ri î- 

-Au. prințului Norodom Sianuk 
cald salut prietenesc, Împreună 
i-elc mai sincere felicitări, inr 
rulul popor khmer simțămintele 
solidaritate ale poporului român

r

R1
e' p<

R

ii

Jul

esmbodgim. 
lui Imit National, al Gu- 
R gal dc Uniune Națională, 
a exprimat cele mai sin- 

ordusle mulțumiri Partidu- 
um-- Român, guvernului 

SiK'.al'St? România. po- 
■'man. președintelui Nicolae 
1 pentru sprijinul ferm șl 
acordat luptei juite a po- 
imbodgian.
!nd călduros pentru mesa- 
rtis, pentru urările și senti-

ciul 
Un 
4?u 
eroi 
de . _________  ______
cu lucia pe care o duce cu curaj și 
abnegațir pentru făurirea unei Cam- 
bndgii libere st independente.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat so’idaritntea militantă față 
d-' bravul popor khmer, aslgurindu-1 
de tot spritinul Partidului Comunist 
Rămân, Republicii Socialiste Româ
nia și al poporului român in lupta 
fi dreaptă pentru eliberarea și inde
pendența patriei, pentru cucerirea 
dreptului sacru de a se dezvolta 
d? sine stătător, in conformitate cu 
dorințele și aspirațiile sale. Freședin- 
t Ic României și-a reafirmat convin
gerea câ această luptă va fi încu
nunată de succes, că victoria finală 
va fi de partea forțelor patriotice 
khmere. sub conducerea Frontului 
Unit Național al Cambodgiei, astfel 
ca poporul khmer, greu încercat in 
acest lung război, 
drepta forțele 
nomico-socială 
rea bunăstării 
rituale.

Convorbirea 
ncască dintre 
Ceauș»

satisfacție evoluția mereu asccpdontA 
a raporturilor bilaterale, subliniin- 
du-se Însemnătatea doo<ebilă a in- 
tilnirilor dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și prințul Norodom Sia
nuk. pentru intensificarea si adtnci- 
rea continuă a legăturilor dintre ță
rile. partidele și “popoarele noastre. 
A fost evidențiată hotfirîr®*» ooxnună 
de a sprijini a?tiv lupta popoarelor 
pentru eliberare națională și socială, 
împotriva imperialHmului. colonia
lismului și ncoco’oniali.smului. pen
tru respectarea dreptului imprescrip
tibil al fiecărei națiuni dc a-si făuri 
singură destinul, de a se dezvolta 
de sine stătător.

. să-șl poată în
spre dezvoltarea eco- 
a țării, spre ridica- 

sale materiale și spi-

cordială și priete- 
. președintele Nicolae 

«cu și membrii delegației a 
prilejuit un larg schimb de infor- 
n nții și vederi in principalele pro- 
bleme de interes comun ale relații
lor româno-khmere și ale vieții in
ternaționale actuale. S-a relevat cu

După convorbiri, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a reținut la dejun pe 
membrii delegației.

Au participat tovarășii Ghcorgho 
Cioară, Manca Măncscu, Paul Nicu- 
1‘ SCU-Mizil. Gheorghe Pană. Ghcor- 
ghe Rădulescu, Cornel Burticii. Mi
ron Constantinescu, Ștefan Andrei, 
George Macovescu, Teodor Vasiliu, 
Ion Gheorghe.

Au luat parte Khieu Samphan, 
long Sary, Sarin Chhak, long Thrith, 
Chea San.

Tn timpul dejunului, președintele 
Nicolae Ceaușescu și viceprim-minis- 
trul Khieu Samphan au rostit toas
turi.

întrevederea și dejunul au decurs 
lntr-o atmosferă dc caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă, in spiritul 
bunelor relații existente intre cele 
două țări și popoare.

la

Toastul președintelui
Nicoiae Ceausescu

(Urmare din pag. D (Urmare din pag. I)

Președintele Republicii Socialiste
România, tovarășul Nicolae Ceausescu,

’ 1 1 •

a primit scrisorile de acreditare 
a ambasadorului Republicii Ecuador

poate fi împiedicată. orlcite obstacole I s-ar ridica în 
cale. Atunci cind popoarele sint hotârîte să-și cuce
rească independența și sâ-și făurească viața așa cum o 
doresc nici o tortă in lume nu le poate împiedica ! 
Desfășurarea vieții internaționale demonstrează cu pu
tere că torțele progresiste, antiimperialiste, înregistrează 
t ictoril tot mai mari, că raportul de forțe pc plan inter
național este in favoarea luptei de eliberare națională, a 
forțelor progresiste.- a păcii și colaborării intre popoare.

Desigur, mai sini forțe reacționare care încearcă să 
oprească sau să împiedice desfășurarea acestei lupte. 
Tocmai dc aceea noi considerăm că este necesară întă
rirea solidarității, a unității tuturor forțelor progresiste 
și antiimperialiste. pentru a asigura victoria luptei de 
eliberare națională. înfăptuirea unei politici noi, de de
plină egalitate in drepturi intre toate statele și popoa
rele. de respect al independenței și suveranității națio
nale.

Preocupindu-se de asigurarea construcției societății so
cialiste multilateral dezvoltate in propria țară, in Româ
nia. poporul nostru sprijină activ luptele de eliberare 
națională, dezvoltă colaborarea și solidaritatea cu (ările 
socialiste, cu statele care luptă pentru independență și 
progres social, cu toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, acționează pentru o politică dc colabo
rare. care să permită fiecărui popor să-și făurească o 
viață nouă, liberă.

Vizita pe care o întreprindeți în România este o ex
presie a relațiilor de prietenie existente intre popoarele 
noastre și va contribui, fără îndoială, Ia adincirea aces
tei prietenii, la întărirea solidarității militante dintre 
poporul român și poporul khmer.

Aș dori să exprim, încă o dată, deplina noastră soli
daritate cu lupta poporului cambodgian, cu forțele de 
eliberare națională, cu Frontul Unit Național al Cam- 
bodgici. cu Guvernul Regal de Uniune Națională 
și să vă urez dumneavoastră, tuturor luptătorilor, 
succes deplin in lupta pe care o duceți și să obțineți 
victoria cit mai curind !

Doresc să toastez pentru victoria deplină în l”pta de 
eliberare națională a poporului cambodgian pentru a-și 
putea făuri o viață liberă, independentă !

Pentru o bună colaborare și in condiții de pace intre 
popoarele noastre !

tn sănătatea șefului statului și al Guvernului 
Uniune Națională, prințul Norodom Sianuk !

In sănătatea oaspetelui nostru, viceprim-ministru 
comandant șef al forțelor de eliberare !

în sănătatea tuturor prietenilor prezcnțl astăzi aici
Id sănătatea dumneavoastră, a tuturor 1

de

!

C r o n î c a z
La Invitația C.C. al P.C.R., marți 

a sosit in țara noastră delegația co-, 
mur.ă a partidelor Uniunea Națio
nală Africană din Tanzania și Afro; 
Shirazi din Zanzibar, alcătuită din 
J. T.îbuiu. secretar regional al 
T.A.N.U., regiunea Lindi, Y. H. Na- 
balanganva, secretar de district, re
giunea Kigomo. V. B. Bakari, mem
bru al Comitetului Execuțiv al Par
tidului Afro-Shirazi — ' Zanzibar, 
d-na Mariam Khamis. președinta 
organizației de femei din districtul 
Femba.

Delegația va efectua un schimb de 
experiență in domeniul activității 
organelor județene și municipale de 
partid și de stat

Delegația tanzaniană a fost intim- 
pinată la aeroport de tovarășii Con
stantin Drăgan, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R., Nicolae Guină 
s: Ghizela Vass. membri ai C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

s-a înapoiat 
Iosif UgLar, 
Comitetului 

prim-se-

Marți după-amiază
tn Capitală tovarășul 
membru supleant al 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
cretar al Comitetului județean Satu-

t v
PROGRAMUL I-

9.99 Teleșcoalâ.
10.M Curs de limba engleză.
10.30 Curs de limba rusă.
U.C9 Virstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
12.00 Gala maeștrilor. Basul *1*- 

colae Sasu — interpret 
prestigiu al scenei lirice Le-

în jurul orei 16,30, transmisie di
rectă a spectacolului cultu- 
ral-sportiv consacrat sărbă
toririi zilei de 1 Mai.

17.50 Muzică populară.
18,05 Magazin sportiv • 

campionilor : frați 
și Calistrat Cutov (box). Ol
ga Korbut (gimnastică) o

Ni-
de

Galeria 
Simion

în Cambodffia noi am urmărit întotdeauna cu o deo
sebită atenție activitatea neobosită desfășurată de Ex
celenta Sa domnul Nicolac Ceaușescu in viata interna
țională, pentru /apărarea păcii in lume, pentru instau
rarea unor relații internaționale bazate pe egalitate in 
drepturi si fără nici un amestec din afară. Această ac
tivitate constituie o contribuție deosebit de prețioasă 
nu numai pentru consolidarea păcii in lume, ci si pen
tru ajutorarea poporului nostru in obținerea victoriei.

Delegația Frontului National Unit al Cambndgiei și 
a Guvernului Regal de Uniune Națională al Cambod- 
giei este deosebit de fericită de a avea ocazia să vizi
teze România si de a mulțumi prin viu grai poporului 
român, eminenților conducători ai României, pentru spri
jinul frățesc pe care ni l-au acordat.

Sîntem ferm convinși că vizita noastră va permite 
celor două popoare ale noastre să se cunoască si mai 
bine, că va întări tot m*i mult relațiile frătesti de prie
tenie și solidaritate militantă dintre popoarele și (ările 
noastre.

Cu aceste sentimente, cer îngăduința Excelențelor 
Voastre de a ridica paharul pentru victoria comună a 
popoarelor noastre !

Pentru solidaritatea de nezdruncinat dintre poporul 
român si poporul cambodgian !

în sănătatea si pentru viața lungă a Excelentei Sale 
domnul Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii So
cialiste România !

In sănătatea și pentru viata lungă a prințului No
rodom Sianuk, șeful statului și președintele Frontului 
Unit National al Cambodgiei !

In sănătatea tuturor Excelențelor și prietenilor aici 
de față !

Luind cuvintul în cadrul solemni
tății di* prezentare a scrisorilor de 
acreditare, ambasadorul Enrique 
Sanchez Barona, exprimindu-și sa
tisfacția de a fi primul ambasador 
al țârii sale la București, a spus :

„Pentru noi nu este necunoscut 
drumul mereu ascendent pe care l-a 
parcurs cultura românească, fixin- 
du-și rădăcinile sale adinei in înseși 
bazele culturii strămoșești latine. 
De aici, importanța, pentru popoare- 

, li Alfiericii Latine, de a face o rea
litate din întărirea 
cordiale și de bună 
nobila și ospitaliera 
țară.

Această națiune a 
nu și-a precupețit voința și inițiativa 
pentru a da impuls dezvoltării sale 
multilaterale, creind in multe dome
nii ale științei și tehnicii condiții 
demne de a fi imitate și însușite. In 
domeniul petrolier — temă de marc 
importanții pentru guvernul ecuado
rian — România se află in fruntea 
citorva țări, prin experiența și prin 
realizările tehnice dobîndite in pro
gresul petrochimiei și al cunoașterii 
științei petroliere.

Pentru toate acestea și apreciind, 
totodată, conceptul clar pe care gu
vernul dumneavoastră il are despre 
politica externă — bazată pe respec
tarea strictă a independenței și su
veranității naționale, deplina egali
tate in drepturi și neamestecul in 
treburile interne ale altei națiuni — 
Ecuadorul,. care împărtășește ace
leași principii și aceeași gindire, ma
nifestă o profundă satisfacție de’s- 
chizind ambasada sa de la Bucu
rești**.

în continuare, ambasadorul ecuado
rian, a spus:

„Am avut fericirea de a vizita a- 
ceastă frumoasă capitală, anul tre
cut. in luna noiembrie, in compania 
ministrului resurselor naturale și 
păstrez cea mai bună impresie des
pre tot ce am văzut pe planul pro
gresului și al realizărilor.

îmi exprim speranța, Excelență, că 
mă voi bucura de sprijinul ilustru
lui dumneavoastră guvern pentru ca 
misiunea mea să fie încununată de 
succesele necesare pentru întărirea 
relațiilor comerciale, economice, teh
nice și culturale intre cele două țări 
ale noastre**.

„Am onoarea — a spus în înche
iere vorbitorul — să vă inrhinez scri
sorile -de acreditare și, impreună cu 
acestea, să transmit Excelenței Voas
tre salutul cel mai sincer al pre
ședintelui meu — generalul de briga
dă Guillermo Rodriguez Lara — for- 
mulind in același timp cele mai bu
ne urări pentru fericirea dumnea
voastră personală și pentru măreția 
acestei nobile țări prietene**.

A luat apoi cuvintul președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Adresind 
ambasadorului ecuadorian un căldu
ros salut de bun ventț rn România,- 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesajul și urările 
ce i-au fost adresate de președintele 
Republicii Ecuador, general de bri
gadă Guillermo Rodriguez Lara, că-

acestor legături 
înțelegere cu 
dumneavoastră

dumneavoastră

ruia i-a transmis la rindul său un 
salut cordial și urări de sănătate și 
fericire personală, precum și 
prosperitate și progres pentru 
porul ecuadorian prieten.

„Putem constata — n spus 
ședințele Nicolae Ceaușescu — 
politica externă a României șl Ecua
dorului, relațiile dintre țările noas
tre se înscriu în mod fericit in 
coordonatele actuale ale vieții inter
naționale, contribuind la afirmarea 
tot mai pregnantă a tendințelor po
zitive care au Ioc in prezent in lu
me.

Doresc să-mi exprim șl cu aceas
tă ocazie satisfacția deplină față 
de evoluția, pe multiple planuri, a 
relațiilor românp-ecuadorlene și, in 
aceit context, să evoc vizita oficia
lă de prietenie pe care, am efectua
t-o anul trecut in frumoasa dumnea
voastră țară. Apreciez in cel mai 
Înalt grad discuțiile rodnice pe care 
le-am avut cu președintele Lara, do
cumentele Încheiate cu prilejul vi
zitei. care creează o bază solidă pen
tru dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două țări. Ceea ce mi se pare impor
tant să relev este perspectiva largă 
pe care o au aceste relații, Îndeosebi 
in domeniul economic, dale fiind in
teresele comune ale țărilor noastre, 
ca țări in curs de dqjvoltare, de a 
se dezvolta multilateral și indepen
dent, printr-o amplă colaborare, pe 
baza principiilor noi, de egalitate, 
echitate și dreptate, de respect și a- 
vantaj reciproc".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus :

„Ați evocat, domnule ambasador, 
importanța legăturilor tradiționale, 
a afinităților de limbă și cultură din
tre popoarele noastre, a originii lor 
latine comune. Fără a diminua cu 
nimic importanța și semnificația a- 
cestor legături, ci, dimpotrivă, con- 
siderindu-le un puternic clement 
stimulator, doresc să relev necesi
tatea ca guvernele și ambasadele 
celor două țări să facă totul pentru 
ca aceste legături tradiționale să fie 
dezvoltate și adaptate realității zi
lelor noastre, pentru extinderea lor 
pe multiple planuri, in folosul celor 
două țări și popoare.

îmi exprim convingerea că acti
vitatea dumneavoastră in România 
va contribui la obținerea unor re
zultate cit mai fructuoase pentru 
dezvoltarea și întărirea prieteniei 
dintre popoarele român și ecuado
rian. Vă urez mult succes in înde
plinirea nobilei misiuni ce v-a fost 
încredințată și vă asigur 
sprijinul Consiliului de Stat, al gu
vernului și al meu personal**.

După prezentarea scrisorilor de a- 
creditare. președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a avut o convorbire prie
tenească, cordială, cu ambasadorul 
Republicii Ecuador, Enrique San
chez Barona.

La . ceremqnia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, și Nicolae Ecobescu, 
șeful protocolului de stat.

PORUMBULUI

de 
po-

pre- 
că

de tot

Potrivit datelor primite 
marți La Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare 
și Apelor, in întreaga țară 
au fost insămințate cu po
rumb peste 2 113 000 ha, 
ceea ce reprezintă 88 la sută 
din suprafețele prevăzute 
in întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele de 
producție.

în cinstea zilei de 1 Mai, 
respecți ndu-și angajamentul 
luat, oamenii muncii din 
unitățile agricole de stat ,și

cooperatiste din județul 
Tulcea au terminat semăna
tul porumbului pe întreaga 
suprafață planificată cu a- 
ceastă cultură — 54 479 ha, 
din care 46500 ha in coope
rativele agricole.

Datorită muncii harnice a 
mecanizatorilor și coopera
torilor, in județul Buzău s-a 
Încheiat ieri insămințarea 
porumbului pe întreaga su
prafață planificată de 70 000 
ha. Acum, utilajele sint 
concentrate la celelalte lu-

crări agricole și. in special, 
la semănatul soiei, fasolei și 
la întreținerea culturilor.

Semănatul porumbului s-a 
Încheiat ieri și in județul 
Vrancea, pe toate cele 6 600 
ha prevăzute a se 
in întreprinderile 
de stat și 37 000 ha in coo
perativele agricole. A fost 
executat, totodată, un mare 
volum de lucrări in viile din 
renumitele podgorii Odo- 
bești, Panciu și Cotești.

In ultimele zile, pe ogoa-

lu- 
in- 
Ca

cultiva 
agricole

rele județului Alba s-a 
crat in ritm susținut la 
sămînțatul porumbului, 
urmare, ieri, cooperativele
agricole și întreprinderile a- 
gricole de stat au raportat 
terminarea insămințării po
rumbului pe întreaga supra
față de 31 350 ha.

De asemenea, onorindu-și 
angajamentul, au terminat 
semănatul porumbului pină 
la 1 Mai și județele Arad și 
Satu Mare.

i I e i
Mare al P.C.R.. care a reprezentat 
Partidul Comunist Român la cel 
de-al XIII-lea Congres al Partidu
lui Progresist al Oamenilor Muncii 
din Cipru (A.K.E.L.).

La sosire au fost de față tovarășii 
Constantin Drăgan, membru al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Ilfov al P.C.R.. și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

★
Marți seara s-a înapoiat de la 

Havana delegația Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de tovarășul Ion Catrinescu, 
președintele Consiliului județean 
Prahova al Frontului Unității Socia
liste. care, la invitația Comitetelor 
de Apărare a Revoluției din Cuba, 
a făcut o vizită pentru schimb de 
experiență in această țară.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Mihai 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului Național al F.U.S., și Marin 
Enache, membru al Biroului Execu
tiv al Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, de activiști 
ai F.U.S.

Au fost de față membri ai Amba
sadei Republicii Cuba la București.

Cu prilejul Zilei naționale a Olan
dei, ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, P.V. Putman-Cramer,_a ofe
rii marți o recepție in saloanele am
basadei. Au participat Traian Dudaș, 
Ion Cosma și Nicolae M. Nicolae, 
membri ai guvernului. NicoLae Ghe- 
nea, adjunct âl ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale. Au luat parte 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Marți a părăsit Capitala delegația 

Asociației magistraților din Repu
blica Arabă Egipt, care, la invitația 
Asociației juriștilor din Republica 
Socialistă România, a făcut o vizită 
de documentare în țara noastră.

La aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă de Emilian Nucescu, 
președintele Tribunalului Suprem și 
președinte al Asociației juriștilor, de 
Filimon Ardeleanu. procurorul ge
neral al Republicii Socialiste Româ
nia.

A fost de față Osman Assal. am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

economice în guvernul sirianA

Vicepremierul pentru probleme e- 
conomice in guvernul sirian. Mo
hamed Haydar. și Mustafa Al Halaj, 
ministru de stat pentru problemele 
planificării, au făcut, marți, o vizită 
in județul Prahova.

în drum spre municipiul Ploiești, 
o scurtă oprire la întreprinderea de 
prospecțiuni geologice și geofizice 
pentru hidrocarburi a prilejuit 
peților prezentarea specificului 
tații gi a activității desfășurate 
specialiștii de aici.

Vicepremierul sirian a vizitat 
întreprinderea de utilaj petrolier .,1 
Mai“ din Ploiești. Combinatul petro
chimic de la Brazi, una din sondele

oas- 
uni- 

de

apoi

(Agerpres)

de mare adincime de la schela 
Băicoi și ferma de taurine Băicoi din 
cadrul I.A.S. Movila Vulpii.

La amiază. Dumitru Alecu, vicepre- 
— ’ ’ executiv

județean 
i in o-

ședințe al comitetului 
ai Consiliului , popular j 
Prahova, a ferit o masă ... 
noarea lui Mohamed Haydar și a 
persoanelor oficiale care il însoțesc.

în vizita întreprinsă, oaspeții au 
fost însoțiți de Bujor Almășan. mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Emilian Manciur, ambasadorul 
României la Damasc, și Muhsen Sa- 
vadi, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rlm al Republicii Arabe Siriene la 
București.

(Agerpres)

PRONOSPORT
CIȘTIGURILE CONCURSULUI DIN 2a APRILIE 1974:

Categoria I: (13 rezultate) = 1 va
riantă 25% a 14 919 lei și 18 variante 
10% a 5 968 lei.

Categoria a Il-a: (12 rezultate) = 
54 variante a 2 719 lei.

Categoria a IlI-a: (11 rezultate) = 
651,85 variante a 338 lei.

Concurs Internațional de na- 
tație. Transmisiune de 
Leeds.

18.35 Tragerea Pronoexpres.
18,55 Film serial pentru copii : 

„George**.
19,20 1001 de seri : Povestea 

Rumcajs.
19,30 Telejurnal. 1 Mai 1974 

mesaj de muncă și solidari
tate.

20.15 1 Mal muncitoresc — specta
col muzical-literar.

21,25 Dans șl muzică de pretutin
deni

21,45 ..Flori de mai“ — melodii 
îndrăgite — locuri pitorești.

22.16 24 de ore.
PROGRAMUL II

la

Iul

29,15 Pagini de umor : „Noi aven
turi cu Fred. Barney. Peb
bles și Bam-Bam".

21.05 Prin muzee șl expozițlL
21.25 Telex.
21,30 S^lecțluni din emisiunile de 

divertisment.

cinema
• Frații Jderi : PATRIA — 9; 12: 
15: 18: 21, BUCUREȘTI — 8,30: 
11,15; 14,15; 17.15; 20,15, FAVORIT
— 9,30; 12.30; 16; 19.
• Luminile orașului : SCALA — 
9.15; 11,30; 13.45; 16,15; 13,45; 21.
• Marele maestru : VICTORIA — 
9; 11.15; 13.30: 16; 18,15: 20.30.
• Hoțul de piersici : CENTRAL
— 9.15; 11.30; 13,45; 16; 18.15: 20.30. 
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 9.45:11.15
• Salut țl adio : DOINA - 12,30; 
15; 17,15; 19.45.
• Omul din Înalta societate : CA
PITOL — 9.15; 11.30; 14: 16.15:
18.30; 20.45. MODERN — 9: 11-15: 
13 30; 16; 18.15: 20.30. CASA FIL
MULUI (Bd Magheru nr. 29) — 
15; 17,30; 20.

• Porțile albastre ale orașului :
LUMINA — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.30; 20.45, ARTA — 15.30: 17,45; 
20.
•• Valea prafului de pușcă : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20.30, MELODIA — 9: 11.15; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45 FESTIVAL
— 9 ; 11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, LU
CEAFĂRUL _ 9 ; 11.15 ; 13.30 ;
16 : 18.15 ; 20.30.
• Trei scrisori
— 9: 11,15: 13.30; 16; 18.15:
GLORIA — 9; 11,15; 13.30:
18,15; 20.30.

Ce drum să alegi : GRIVITA — 
9; 11,15: 13.30; 16: 18.15: 20,30,
FLAMURA — 9; 11,15: 13.30; 16;
13.15; 20,30.
« Un comisar acuză : BUCEGI — 
15,45; 18; 20.15, COTROCENI - 

.13.45: 16; 18.15: 20.30. VOLGA —
9: 11,15; 13.30: 15.45; 18; 20.15.
o Patru bărbați șl un jurămînt
— 14,30- 16.30, Valurile Dunării — 
18,45. Șantaj — 20,45 : CINEMATE
CA (sala Union)..

secrete : DACIA
20.30, 

16;

• Rio Lobo : AURORA — 9: 11.15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15, FLACĂRA
— 9; 11.15: 13.30: 15.45; 18.15; 20.30.
• Secretul Iul Buddha : PACEA
— 15.30: 18; 20,15
• Marele premiu : DRUMUL SĂ
RIT — 15.30; 19.
• Păcală: FERENTARI — 11;
15,30; 19, POPULAR — 11.30; 16;
19.
q Cldul : BUZEȘTI — 9; 12,30: 16; 
19,30, FLOREASCA — 10: 15.33;
19.
a Țarul Ivan iși schimbă profe
sia : LIRA — 15,30; 18; 20.15.
4 Le Mans : GIUI.EȘTI — 15,30; 
18; 20.15, MOȘILOR — 9; 11.15:
13.30; 16: 18.15: 20.30.
• Călărețul fără cap î COSMOS
— 15,30; 18: 20.15.
A Samblzanga : UNIREA — 13,45; 
18: 20.15.
• Omul din La Mancha : VIITO
RUL — 15,30; 18.
• Nunta de piatră: VIITORUL — 
20,15.
• Fantastica aventură a lui

„Doresc să mulțumesc călduros, pe această cale, comitetelor 
județene, municipale șl orășenești de partid, ministerelor și insti
tuțiilor centrale de stat, organelor și organizațiilor de partid, de 
masă și obștești, tuturor activiștilor de partid și de stat, comu
niștilor și oamenilor muncii din întreaga țară — muncitori, țărani, 
intelectuali, bărbați și femei, tineri și virstnici, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — care, prin scrisori și telegrame, 
au ținut să-mi adreseze felicitări șl urări cu prilejpl alegerii mele 
ca președinte al Republicii Socialiste România. Văd în aceste scri
sori o expresie a dragostei șl încrederii pe care întregul nostru 
popor o are în Partidul Comunist Român — forța politică condu
cătoare în societatea noastră — în politica marxist-Ieninistă a 
partidului.

Doresc să asigur pe toți cel ce mi-au scris, întregul nostru po
por, că, In spiritul jurămîntulul pe care l-am rostit cu prilejul 
alegerii mele ca președinte al republicii, vol face și pe viitor to
tul pentru a sluji cu devotament cauza progresului și înfloririi 
națiunii noastre socialiste, militind neobosit pentru înfăptuirea în 
cele mai bune condiții a politicii interne și externe a partidului 
$i statului, a idealurilor mărețe ale edificării socialismului și co
munismului pe pămintul patriei".

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de 
salut pe care mi l-ați adresat cu prilejul zilei mele de naștere și să vâ 
transmit, la rindul meu, cele mai cordiale și mai bune urări.

HIROHITO

Stabilirea relațiilor diplomatice 
intre Republica Sociali “

în dorința unei mai bune cunoaș
teri și a dezvoltării, pe baza intere
sului reciproc, a relațiilor dintre ele, 
Republica Socialistă România și

Delegația militară r
Marți s-a înapoiat in Capitală, 

venind de la Cairo, delegația mili
tară, condusă de generalul de ar
mată Ion Ioniță, ministrul apărării 
naționale, care la invitația ministru
lui de război al Republicii Arabe 
Egipt, mareșalul Ahmed Ismail Aii, 
a făcut o vizită in această țară.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezenți generalul colonel 
Ion Gheorghe, prim adjunct al mi
nistrului apărării naționale și șef al 

. Marelui Stat Major, adjuncți ai mi
nistrului apărării naționale, generali 
și ofițeri superiori.

A fost de față Osman Assal, am
basadorul Republicii Arabe Egipt la 
București.

Erau prezenți, de asemenea, ata
șați militari ai unor misiuni diplo
matice ” ■ ”acreditați in România.

★
după-amiază 

convorbirile
Luni

cheiat __  ______ ,_____
ralul de armată Ion Inniță, minis
trul apărării naționale al Republicii

s-au 
dintre

în- 
gene-

ÎNTREPRINDERILE sigh

De ieri in co

ne

Oamenii muncii din întreprinde
rile industriale ale municipiulu 
Sighișoara — români, germani 
maghiari — raportează realizarea * 
la 29 aprilie, a sarcinilor planului 
producției globale industriale 
patru ani ai cincinalului.

Timpul care le-a mai rămas pină 
la sfirșitul anului va permite 
muncitorilor sighișoreni să dea o 
producție industrială in valoare de 
circa 1 miliard lei. din care 500 
milioane lei pină la 23 August.

în telegrama adresată Comltetu-

De la ADAS
La tragerea de 

rărllor mixte de 
aprilie 1974 au ieșit următoarele opt 
combinații de Litere : ț

amortizare a asigu- 
viață pentru luna

L.Z.H. ; A.E.K. ; T.M.F. ; G.V.H. ;
J.X.I. ; E.Y.Q. A.G.Z. ;

Toți asigurații cărora le-au Ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere înscrise in polițele 
lor, urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili drep
turile cuveniteN

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare este necesar ca 
asigurații să achite primele de asi- 

. gurare la termenele stabilite.

„Neptun*4 : MUNCA - 16; 18: 20. 
PROGRESUL — 15,30; 18: 20.15.
• Mal tari decit moartea : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
15,3"! 18; 20.15.
• Bună scara, doamnă Campbell : 
CRINGASI - 16: 13,15.
O Aurul negru din Oklahoma : 
VITAN — 15,30: 18: 20.15.
• Cintecul Norvegiei : RAHOVA 
— 15,30; 19

tat r
• Opera Română : Aida — 19.
• Tea’rul de operetă : Mătușa 
mea, Faustina — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Simfonia patetică — 19.30, (sala 
mică) : Dulcea pasăre a tinereții 
- 19,30.

• Teatru) „Lucia 3turdza 
tandra" (sala din bd. Schitu 
gureand) : Ckițlmta — 19.30.
• Teatrul Mic : Viața e ca 
vagon 7 — 19 30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Hotelul astenicilor — 
19,30.
• Teatrul Glulcști : Copacii mor 
In picioare — 19.30.
a Teatrul „Țăndărică*4 (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sinzlana 
— 10. (sala din str. Academiei) : 
Tlgrlșorul Petre — 10.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savov) ; „Pardon... 
scuzați... bonsoar !“ — 19,30. (sa
la din Calea Victoriei nr. 174) : 
Vino să ne vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu** : O tată Imposi
bilă — 19.30.
• Circul ..București** : Tnttlnire la 
circ — 19,30.

19 30. 
„C. 1

o-

se anunța aceav omvw.., „„ ____  .
Vă asigurăm, tovarășe secretar 

general, că comuniștii, toți oamenii 
muncii din orașul nostru vor sus
ține și in viitor cu întreaga lor ființă 
tot ceea ce întreprinde partidul, 
dumneavoastră personal pentru 
progresul patriei, pentru destinele 
poporului român, pentru cauza so
cialismului și a păcii in lume.

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigâ- 
toare la tragerea la sorți lunară 

din 30 aprilie 1974

TOTAL5

Terminat!» 
seriei 

oblleatl-t

- , - S â
Sgzș

03
Z e w >0

78 1C0 GGO
07 75 000
14 50 000
32 25 (<S)
6.3 10 0T-&
23 K 000
04 8 090
38 8 £00
43 8 COD
69 •8 (00
64 5 U50
57 5 DM
66 5 r:o
55 5 930
49 5 «O
63 5 CJO

32 2 000
4u 2 i.OO

, 65 2 VvO
66 2 Cel)
53 2 uW
78 1 CCV

1 CCO
10 1 CC-0
63 1 000
55 1 coo
29 1 coo
32 1 CCO
34 1 000
C.3 1 000
46 1000
72 1 oco
68 1 CtX)
71 800
75 890
45 800
58 800

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea ciști- 
gurllor e^te cuorinsă și valoarea no
minală â obligațiunilor ciștigătoare.

Plata ciștigurilor se efecțuează 
prin sucursalele și filialele C.E.C,

9 ;

9;

9:



viața internațională
Interviul acordat de tovarășul 

Nicolae Ceaușescu
grupului de ziariști finlandezi

(Urmare din pag l)

însuși tratatul semnat acum a- 
proape 20 de an;, s-a prevăzut că. 
In anumsie condiții, țările partici
pante la acest tratat sint gata sft 
accepte desființarea concomitentă 
atit a Pactului Nord-Atlantic, cit 
și a Tratatului de la Varșovia. A- 
cest lucru s-a reafirmat recent la 
consfătuirea țărilor socialiste care 
a avut loc la Varșovia. Deci viito
rul acestor pacte militare este a- 
cela al dispariției lor și al creării 
unor relații noi, de egalitate și 
respect, care să excludă blocurile 
militare.

In ce privește tratativele car* 
au loc la Viena în legătu
ră cu reducerea trupelor și arma
mentelor, România s-a pronunțat 
și se pronunță in mod consecvent 
pentru măsuri concrete de dezar
mare. Considerăm câ tratativele 
de la Viena, care se referă numai 
la Europa centrală, trebuie con
siderate ca o parte a luptei gene
rale pentru dezarmare in Europa 
și in întreaga lume. De aceea, sus- 
ț:nem realizarea unor măsuri con
crete în Europa centrală, care însă 
să nu afecteze în nici un fel secu
ritatea și interesele vreunui stat, 
nic? ale celor participante la ne
gocieri, dar nici ale celorlalte sta
te europene- ■

Apreciem că obținerea unor re
zultate pozitive la aceste tratati
ve va crea condiții pentru a se 
trece în conlmuare 13 abordarea 
altor probleme cu privire la de
zarmarea în Europa.

ÎNTREBARE : Care este po
ziția României cu privire la 
posibilitatea convocării unei 
conferințe țnondiale a parti
delor comuniste ?

RĂSPUNS: Partidul Comu-
Român se pronunță în 
constant ntru dezvol- 

2 colaborare 
zomuniste și 
:a deplinei 
'i dreptului 
elabora li- 
acest con- 

i colaboră- 
iv ai unor 

,i care să 
oorării fi so- 

ipreciem că, 
..iu . urările cer, in 

.x^area unei conferințe — fie 
opeană, fie mondială — tre- 

ie să se pornească de la crea- 
i condițiilor câre să asigure 

participarea tuturor partidelor ce 
doresc acest lucru, pe baza depli
nei egalități ; să se pornească de 
la necesitatea unor schimburi de 
păreri asupra problemelor dezvol
tării contemporane, a întăririi so
lidarității în lupta pentru progres 
social, împotriva politicii imperia
liste, colonialiste, neocolonialiste, 
pentru pace și colaborare intre 
toate națiunile lumir. Se înțelege 
că, in acest context, noi apreciem 
că orice conferință trebuie să 
excludă criticarea sau condamna
rea vreunui partid politic, să ducă 
la dezvoltarea colaborării între 
participant și să deschidă calea 
conlucrării și cu alte forțe politi
ce. socialiste, progresiste, cu for
țele care se pronunță pentru cola
borare și pace.

ÎNTREBARE î România a 
fost prima țară socialistă care 
a obținut preferințe vamale

Evoluția evenimentelor din Portugalia
□ Secretarul general al partidului comunist, 

Alvaro Cunhal, s-a reîntors la Lisabona
„Comuniștii sint gata să facă parte dintr-un guvern 
de reprezentare națională"

B Programul partidului socialist
LISABONA 30 (Agerpres). — Se- 

cretarul general al Partidului Comu
nist Portughez. Alvaro Cunhal. s-a 
reîntors marii la Lisabona, după o 
absentă (fin tară de 14 ani. Mai mul
te mii de persoane se aflau pe aero
portul din capitala portugheză, spre 
a-1 saluta pe secretarul general al 
P. C. Portughez. El a fost întimpi- 
nat de un grup de conducători ai 
part idolul comunist și de Mario 
Soares, secretar general al partidului 
S Intr-o scurtă declarație făcută la 
sosire. Cunhal a afirmat : ..In acest 
moment, la fel ca toți portughezii, 
sint foarte fericit că s-a pus capăt 
fascismului si a început libertatea. 
Pentru Portugalia, in prezent. lucrul 
cel mai important este unitatea. Po
porul trebuie să fie alături de ar
mată. spre a o ajuta să realizeze pa
cea si democrația".

Secret ' ’ P- C. Portu
ghez a arăta- de asemenea, că par
tidul său este gaia să facă parte 
dintr-un guvern de reprezentare na
țională. pe care iunta militară a de- 
clarai că il va instaura. ..Partidul 
comunist este gata să-si asume res
ponsabilitățile. să acționeze cu toată 
e-erzia pentru libertate, nacp si rea
lizarea comoletă a reformelor in 
curs", a spus el.

în aceeași zi- generalul Antonio 

generalizate din partea Comu
nității Economice Europene. 
Care este importanța practica 
a acestui lucru pentru expor
tul românesc fi, in general, 
pentru economia României ?

RĂSPUNS : Ca țară socialistă 
în curs de dezvoltare, România a 
solicitat și, după discuții destul de 
îndelungate, a obținut din partea 
Pieței comune preferințele vamale 
generalizate, deși în practică nu 
sint chiar pe deplin generalizate. 
Aceasta se materializează prin ri
dicarea unor restricții la o serie de 
produse, eliminarea unor tarife va
male și suprataxe, creînd astfel 
posibilitatea pentru lărgirea rela
țiilor economice ale României cu 
țările Pieței comune. în condiții de 
deplină egalitate intre produsele 
românești și cele care se desfac in 
aceste țâri de alte state. Fără nici 
o îndoială, existența unor condiții 
favorabile exportului românesc în 
aceste țări are o influență pozitivă 
asupra lărgirii relațiilor economice 
dintre țările Pieței comune șl 
România, asupra creării unor posi
bilități mai mari pentru importuri 
din aceste țări. Avînd în vedere 
rolul tot mai important al colabo
rării internaționale, al schimburi
lor economice, realizarea acestei 
extinderi a relațiilor economice nu 
poate decjt să exercite o influență 
pozitivă asupra dezvoltării econo
miei românești, ca și asupra eco
nomiei țărilor cu care România 
realizează această colaborare. Tot
odată. prin aceasta, să contribuie 
la crearea unui climat mai bun 
de colaborare în Europa, la pro
movarea unei politici de pace.

ÎNTREBARE : România se 
găsește printre țările mai pu
țin dezvoltate din punct de 
vedere economic, in cadrul 
statelor membre ale C.A.E.R. 
Programul complex cuprinde 
o serie de acțiuni menite să 
reducă acest decalaj, tinzind 
spre o egalizare. Ce măsuri 
practice au fost luate de 
România în acest domeniu ?

RĂSPUNS : Am menționat deja 
că România este o țară socialistă 
în curs de dezvoltare din punct de 
vedere economic. Această situație 
este determinată de faptul că am 
pornit de la un stadiu în care in
dustria era destul de slab dezvol
tată, ca, de altfel, întreaga activi
tate economică.

Trebuie să spun că, în anii con
strucției socialiste, am realizat 
progrese însemnate în lichida
rea stării de înapoiere. Mai 
avem, totuși, mult de făcut in 
această privință și de aceea pro
gramul elaborat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Ro
mân prevede continuarea efortu
rilor pentru apropierea României 
de țările dezvoltate din punct de 
vedere economic, în general, iar in 
ce privește țările socialiste pentru 
a ajunge la o anumită egalizare 
a nivelului de dezvoltare eco
nomică.

Pentru realizarea acestor obiec
tive, am pus pe primul plan in
tensificarea industrializării țării, 
dezvoltarea pe baze moderne a a- 
griculturii, a învățămîntului, știin
ței, care împreună constituie fac
torii determinanți ai progresului e- 
conomic-social. Alocăm în acest 
sens, în mod constant, 32—33 la 
sută din venitul național în scopul

de Spinola, șeful juntei militare, s-a 
intilnit cu Alvaro Cunhal, secretarul 
general al P.C. Portughez.

LISABONA 30 (Agerpres). — Lg 
încheierea reuniunii Comitetului său 
director. Partidul Socialist Portughez 
a dat publicității la Lisabona un 
comunicat in care iși definește 
poziția față de actualele evenimente 
din Portugalia. Comunicatul declară 
că partidul socialist se solidarizează 
cu lupta poporului portughez și sa
lută mișcarea forțelor armate.

Noi luări de poziție ale mișcărilor de eliberare din colonii

DAKAR 30 (Agerpres). — într-un 
comentariu difuzat de postul său de 
radio. Partidul African al Indepen
dentei din Gulneea-Bissau și Insu
lele Capului Verde (P.A.I.G.C.) a de
clarat luni că, in ceea ce privește ra
porturile sale cu Portugalia, soluțio
narea reală a problemelor Impune 
mai înainte de orice recunoașterea 
imediata a Republicii Guineea-Bis- 
sau, încetarea războiului de agresiu
ne împotriva poporului său si recu
noașterea necondiționata a drepiulul 
Insulelor Capului Verde la indepen
dentă reală și totală. P.A.I.G.C. nu-și 
va cruța eforturile, mergind pe a- 
ceeași cale și ridicindu-și și mai 
mult nivelul activității sale politice 

dezvoltării. Totodată, ne preocu
păm de realizarea unei largi co
laborări internaționale, atit cu ță
rile socialiste, cit și cu țările in 
curs de dezvoltare, cu toate ță
rile, inclusiv cu țările capitaliste 
dezvoltate, considerind că partici
parea la diviziunea internațională 
a muncii este o necesitate a pro
gresului rapid din punct de vedere 
economic-social.

ÎNTREBARE : România se 
numără printre statele cu cel 
mai ridicat ritm de creștere 
economică din lume. Țara 
dumneavoastră și-a propus 
realizarea actualului plan cin
cinal într-o perioadă mai 
scurtă. în ce constă secretul 
acestor succese ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia a realizat un ritm de crește
re industrială foarte înalt. Acesta 
este determinat, în primul rînd, 
de nivelul general de dezvoltare 
al economiei românești, dar — așa 
cum am menționat deja — și de 
eforturile pe care poporul român 
le face prin alocarea a 32—33 la 
sută din venitul național în scopul 
dezvoltării. Realizarea actualului 
plan cincinal intr-o perioadă mai 
scurtă decît cea prevăzută inițial 
a devenit posibilă datorită unei 
mai bune folosiri a capacităților 
de producție, introducerii mai rapi
de a tehnicii și tehnologiilor mo
derne în întreprinderile existente 
și creșterii nivelului de cunoștințe 
al muncitorilor și al specialiștilor. 
Deci nu este aici vorba de vreun 
secret, ci de o activitate intensă 
a poporului, în primul rînd a cla
sei muncitoare, a cadrelor tehni
ce din economie, de folosirea mai 
judicioasă a mijloacelor mate
riale și umane de care dis
pune societatea noastră socialistă.

ÎNTREBARE : Ce posibili
tăți întrevedeți, domnule pre
ședinte, pentru dezvoltarea în 
viitor a relațiilor economice și 
culturale dintre România și 
Finlanda ?

RĂSPUNS : Ținind seama de 
dezvoltarea economiei românești, 
cit și a celei finlandeze, apreciez 
că sint posibilități mari pentru ca, 
înlr-un viitor apropiat, relațiile e- 
conomice drntre România și Fin
landa să cunoască o creștere mult 
mai accentuată. Desigur, aceasta 
presupune atit din partea între
prinderilor românești, cit și a ce
lor finlandeze, din partea celor 
două guverne, o preocupare mai 
susținută decît pînă in prezent, ca 
și abordarea unor forme noi de 
colaborare, mă refer la cooperarea 
în producție, inclusiv cooperarea 
pe terțe piețe. De altfel, după cîte 
cunosc, în cadrul convorbirilor 
dintre primii miniștri român și 
finlandez aceste probleme au fost 
dezbătute în mod corespunzător și 
sper că vom avea și rezultate po
zitive în viitor.

Există, de asemenea, posibilități 
de a extinde colaborarea și in do
meniul științei, culturii, în general 
în toate domenhle de activitate, 
ceea ce corespunde atit intereselor 
popoarelor noastre, cit și necesi
tății colaborării între toate popoa
rele din Europa.

în încheiere, v-aș ruga să trans
miteți poporului prieten finlandez, 
prin intermediul ziarelor dumnea
voastră, urările mele de prosperi
tate și bunăstare.

Potrivit comunicatului, printre o- 
biectivele partidului se află înscrise 
terminarea războaielor coloniale prin 
încetarea imediată a focului și înce
perea de negocieri cu reprezentanții 
Guineci-Bissau și ai mișcărilor de 
eliberare națională din Angola șl 
Mozambic, pe baza dreptului popoa
relor la autodeterminare și indepen
dență. Totodată, partidul socialist 
se pronunță in favoarea organizării 
de alegeri pentru desemnarea prin 
vot universal a membrilor consiliilor 
municipale. Alte obiective ale P.S.P. 
înscrise in document sint lupta îm
potriva dominației monopolurilor, li
bertatea de organizare sindicală, 
dreptul de vot incepind de la 18 
ani.

Acest program urmează să fie su
pus dezbaterii congresului P.S.P., 
care va stabili, de asemenea, orien
tarea viitoare a partidului și noua 
sa organizare.

și luptei sale armate de eliberare na
țională.

KINSHASA 30 (Agerpres). — în
tr-un comunicat dat publicității la 
Kinshasa, Frontul de Eliberare Na
țională a Angolei (F.L.N.A.) iși ex
primă hotărirea de a continua lupta 
pină cind va dobindi „recunoașterea 
dreptului poporului de a dispune sin
gur de el însuși" — relatează agenția 
France Presse.

Frontul salută, totodată, luările de 
poziție ale cercurilor democratice 
portugheze, care s-au pronunțat întot
deauna in favoarea principiului auto
determinării și al independenței 
populațiilor din colonii. 

în sprijinul 
promovării femeii 

in societatea 
contemporană 

Proiecte de rezoluții adoptate 
de ECOSOC

NEW YORK 30 (Corespondență de 
la C. Alexandroaie) : Comitetul so
cial al Consiliului economic și so
cial nl O.N.U. (ECOSOC) a adoptat 
o serie de proiecte de rezoluție vi- 
zind promovarea statutului femeii 
In viața economică, socială și poli
tică a națiunilor, precum și un pro
iect de declarație privitor la prote
jarea femeii și copilului in timpul 
situațiilor de urgență și conflictelor 
armate. Declarația proclamă drept 
criminale „toate formele de repre
siune, cruzime, de tratament inu
man împotriva femeii și copilului 
comise de beligeranți în timpul ope
rațiunilor militare in teritoriile ocu
pate".

Comitetul a adoptat, fără ' vot, 
două proiecte de rezoluție supuse de 
Comisia asupra statutului femeii. 
Documentele se referă la activitățile 
UNESCO vizind promovarea femeii 
in societatea contemporană și par
ticiparea sa activă la procesul de 
dezvoltare și influența mijloacelor 
de informare în masă asupra formă
rii atitudinilor privind rolul femeii 
in societatea contemporană. Prin- 
tr-un alt proiect de rezoluție, adop
tat in unanimitate, se afirmă că 
„fiecare națiune are dreptul suve
ran de a-și hotărî propria sa politi
că in domeniul populației".

AUSTRIA

Desemnarea candidaților 
pentru alegerile 

prezidențiale
VIENA 30 (Agerpres). — Partidul 

Socialist din Austria l-a desemnat 
marți pe actualul ministru de ex
terne, Rudolf Kirchschlaeger, drept 
candidat pentru funcția de președinte 
al țării. în aceeași zi, conducerea 
partidului populist — de opoziție — 
și-a desemnat candidatul prezidențial 
in persoana lui Alois Lugger, primar 
al Innsbruckului.

ORIENTUL APROPIAT
ALGER 30 (Agerpres). — Secreta

rul de stat american. Henry Kissin
ger. a efectuat o vizită la Alger, 
unde a avut convorbiri cu pre
ședintele Algeriei, Houari Boume- 
diene.

într-o declarație făcută presei îna
intea plecării spre Alexandria (R. A. 
Egipt), secretarul de stat american a 
arătat că ..întrevederile foarte deta
liate si foarte îndelungate cu pre
ședintele Houari Boumediene au 
fost marcate de grija profundă de a 
aduce o contribuție majoră la in
staurarea Păcii in Orientul Apropiat 
si de a se ajunge, în special, la o 
soluție pentru dezangajarea militară 
pe frontul de pe înălțimile Golan".

★
ALEXANDRIA 30 (Agerpres). — 

Președintele Egiptului, Anwar Sadat, 
a conferit, marți seara, cu secretarul 
de stat al S.U.A., Henry Kissinger, 
sosit in cursul după-amiezli la 
Alexandria, după vizita efectuată in 
Algeria.

CAMBODGIA

Forțele patriotice 
continuă inaintarea 

pe malurile riului Bassac
PNOM PENH 30 (Agerpres). - Ar

tileria forțelor armate de eliberare 
cambodgiene a bombardat, luni sea
ra. poziții inamice din suburbia Tak- 
hmau, la numai 11 kilometri de 
centrul orașului Pnom Penh — trans
mite agenția France Presse. Surse 
militare din Pnom Penh informează, 
totodată, că forțele patriotice iși con
tinuă inaintarea pe Cele două maluri 
ale riului Bassac și exercită o pu
ternică presiune asupra suburbiei 
Takhmau.

agențiile de presa transmit:
La Phenian • fost semnat 

planul pentru aplicarea pe anii 
1974—1975 a acordului interguverna- 
mental de colaborare culturală între 
Republica Socialistă România și 
R.P.D. Coreeană.

Operafiunea de repatrie
re a celor 89 981 de prizo
nieri de război pakistanezi 
care s-au aflat pe teritoriul Indiei 
după conflictul din decembrie 1971 
s-a încheiat, marți, prin revenirea 
in țară a ultimului lot de 734 de mi
litari și civili pakistanezi. Printre 
persoanele repatriate cu acest prilej 
s-a aflat, potrivit agențiilor, și ge
neralul Amir Abdullah Khan Niazi, 
care a condus in timpul conflictului 
din decembrie 1971 trupele pakista
neze din actualul stat Bangladesh.

Un purtător de cuvînt al 
Cartierului general al uni
tăților Armatei populare 
chineze de eliberare de pe 
frontul Fukien 3 dat Publlcila- 
tii un comunicat In care se arată : 
Pentru a da posibilitatea compâtrio- 
tilor chinezi și ofițerilor și soldați- 
lor forțelor gomindaniste din insu
lele Quemoy, Tatan și Erhtan și alte

DECLARAȚIA SOLEMNĂ ROMÂNO-LIBERIANĂ
PUBLICATĂ CA DOCUMENT OFICIAL AL O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 30 — Cores
pondentul nostru transmite : Decla
rația solemnă comună a Republicii 
Socialiste România șl Republicii Li
beria, adoptată la Monrovia, la 4 
martie 1974, cu prilejul vizitei ofi
ciale In Liberia a președintelui

VIENA întrevederi
VIENA 30 (Agerpres). — Tovarășul 

Ștefan Voitcc, vicepreședinte al Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, s-a intilnit cu Anton 
Benya, președintele Consiliului Na
țional al Parlamentului austriac.

In cursul întrevederii, desfășurată

CONFERINȚA DE LA GENEVA 

„EDIFICAREA SECURITĂȚII EUROPENE IMPUNE 
CONTINUITATEA EFORTURILOR CONJUGATE ALE STATELOR"

Intervenția șefului
GENEVA 30 (Corespondență de la 

Corneliu Vlad). — In cadrul actualei 
faze a lucrărilor Conferinței pen
tru securitate și cooperare in Europa, 
grupul de lucru creat de Comitetul 
de coordonare pentru punctul 4 de 
pe ordinea de zi — urmările confe
rinței — continuă dezbaterile, pe 
baza propunerilor prezentate anterior 
de Cehoslovacia și Iugoslavia, pri
vind crearea unui organism perma
nent al conferinței. De asemenea, se 
are in vedere o propunere recentă a 
Danemarcei, care, deși susține ideea 
continuității eforturilor, prevede o 
perioadă experimentală înainte de a 
se lua o hotărire privind urmările 
instituționale.

Luind cuvîntul, ambasadorul Valen
tin Lipatti, șeful delegației române, 
a reafirmat necesitatea asigurării 
continuității eforturilor conjugate alo 
statelor participante, ca element 
esențial al procesului de edificare a 
securității și extinderii cooperării pe 
continent. Evidențiind faptul câ ideea 
continuității și concepția de proces a 
edificării securității în Europa sint 
acceptate 3e toate statele partici
pante, vorbitorul s-a pronunțat pen
tru adoptarea unor forme organiza
torice care să corespundă acestor 
preocupări, respectiv pentru crearea 
unui organism permanent, ca for po
litic care să coordoneze diferite acti
vități, la nivel de experți sau intre-

Mari calamități
Asupra Republicii Peru s-au abă

tut in ultimele zile mari calami
tăți naturale. Sub rafalele ploilor 
torențiale, echipe speciale inceapcă 
să dinamiteze uriașul baraj de pe 
riul Mantaro, format din trei cres
te stincoase prăvălite in urma unui 
cutremur de pămint căruia i-au 
succedat marile alunecări de tere
nuri. Ieșind din matcă, apele riu- 

insule de a sărbători ziua de 1 Mai, 
sărbătoarea internațională a muncii, 
împreună cu poporul din întreaga 
tară. Armata populară chineză de e- 
liberare a primit ordinul de a sus
penda bombardamentele în ziua de 
1 Mai.

Un număr de 23 de per- 
SOtlHS acuzate de apartenență la 
Partidul Comunist din Spania au fost 
arestate simbătă in regiunea Alicante 
de către politia spaniolă. Alte 18 per
soane au (ost arestate la Barcelona, 
Politia arată că in cursul adestor a- 
restări au fost confiscate materiale 
de propagandă.

Pavilionul României la 
Tirgul international de la Hanovra 
a fost vizitat de președintele Consi
liului de Miniștri al landului Saxo- 
nia Inferioară. Alfred KubeL

Delegația Guvernului Re
voluționar Provizoriu al 

'Republicii Vietnamului de 
Sud la convorbirile consultative 

dintre cele două părți sud-vietname- 
ze, desfășurate in suburbia pariziană 
La Celle-Saint-Cloud, a dat publici
tății o declarație in care denunță 

României, Nicolae Ceaușescu, a fost 
publicată ca document oficial al A- 
dunAril Generale a O.N.U. la punctul 
„Transpunerea In viață a declarației 
asupra întăririi securității interna
ționale".

româno-austriece
intr-o atmosferă cordială, au fost 
abordate probleme ale dezvoltării re
lațiilor prietenești dintre România și 
Austria.

La intilnire a participat Dumitru 
Aninoiu, ambasadorul țării noastre 
la Viena.

delegației române
prinse de organizații internaționale 
existente, și să asigure pregătirea 
viitoarelor reuniuni ale țărilor Par
ticipante.

Potrivit concepției românești, o 
asemenea hotărire trebuie luată la 
această conferința. orice aminare 
venind In contradicție cu Ideea de 
bază acceptată de toți, a caracteru
lui de proces neîntrerupt pe care 
trebuie sâ-1 aibă eforturile de edifi
care a sistemului de securitate și 
cooperare in Europa.

Subliniind conținutul șl semnifica
ția politică ale regulilor de procedură 
ale conferinței, reprezentantul Româ
niei a accentuat asupra necesității 
ca aceste norme — În special parti
ciparea ca state suverane, indepen
dente și egale in drepturi, desfășu
rarea lucrărilor in afara alianțelor 
militare, adoptarea tuturor hotărîri- 
lor prin consens, aplicarea rotației 
la conducerea lucrărilor, caracterul 
plenar al tuturor formelor de activi
tate — să stea la baza funcționării 
organismului permanent și a orică
ror forme instituționale ce 8-ar crea.

Reprezentanții unui mare număr 
de țări, intre care Austria, Suedia, 
Finlanda, Elveția, Polonia, U.R.S.S., 
Malta, Cipru, Iugoslavia, Norvegia, 
au exprimat interesul lor pentru ur
mările instituționale ale conferinței, 
ca o necesitate a procesului unitar 
de edificare a securității, ale cărui 
baze le va pune conferința.

naturale în Peru
Iui Mantaro au format un lac cu o 
lungime de 20 de kilometri, pe o 
suprafață de 14 kmp. Apa acumula
tă se ridică la peste un miliard de 
metri cubi. Deși multe așezări din 
valea Mantaro sint situate la alti
tudini de 200—250 de metri deasu
pra albiei riului, unele dintre ele 
sint amenințate să fie înghițite de 
puhoaie. De pe acum comuna Ma- 
yumarca a dispărut sub aluviuni, 
mai multe sute de locuitori găsin- 
du-șl moartea. Ploile torențiale, 
care continuă să cadă, precum și 
desprinderea, ln cursul zilei de 
duminică, a încă trei creste de 
munte îngreunează mult desfășura
rea acțiunilor de salvare.

Populația satelor din valea riu
lui Mantaro trăiește zile dramatice. 
Sute de familii de indieni au por
nit, cu ce-au apucat, spre înălțimi. 
Aprovizionarea cu alimente, medi
camente și îmbrăcăminte se face 
cu elicoptere și avioane. în locurile 
cit de cit accesibile au fost trimise 
unități militare, echipe de ingineri, 
geologi ți medici, precum ți radio
amatori, care participă la operațiile 
de salvare.

Eugen POP 
Santiago de Chile

politica de teroare dusă în ultima 
perioadă de administrația saigoneză 
in Vietnamul de sud și arată, totoda
tă, că administrația de la Saigon în
cearcă in situația creată 6ă găsească 
pretexte pentru sistarea pe un ter
men nedefinit a convorbirilor de la 
La Celle-Saint-Cloud, pentru sabota
rea activității comisiei militare mix
te bipartite, precum și pentru obți
nerea de asistență militară sporită 
din exterior. ■

Premiul doi la cel deal 7-lea 
Concurs internațional al ansam
blurilor de muzică de cameră 
de la Colmar — Franța — a fost 
obținut de formația „Voce con- 
temporanae" din lași.

Președintele Venezuelel, 
Carlos Andres Perez, In cadrul unei 
lntilniri cu lideri ai Centralei oame
nilor muncii, a ânunțat preluarea de 
către stat a tuturor supermagazine- 
lor șl centrelor comerciale străine 
care funcționau pe teritoriul țării. 
Inclusiv a marilor firme nord-ame- 
ricane „Cada" și „Sears" făcind 
parte din rețeaua întreprinderilor 
controlate de grupul „Rockefeller".

01 PREIUTINDENI
• ATOMI VIZIBILI.

Oamenii de știință de la Uni
versitatea Japoneză Kyoto au 
construit un supcrmicroscop e- 
lectronic cu care se pot distin
ge combinațiile de atomi din 
majoritatea moleculelor. Pute
rea sa de selecție este de 3—5 
ori mai mare decît cea a unul 
microscop electronic obișnuit,
permițind observarea unor o-
blecte cu dimensiuni de 1.4
angstrâmi (1 angstrom — IO-8
cm). Cu ajutorul lui devin vi
zibili alomii unui mare număr 
de elemente.

• OXIGENUL NOS
TRU DE TOATE ZILELE. 
Protejarea mediului Înconjură
tor, profilaxia infarctelor car
diace și... metalurgia sint do
menii in care elaborarea unui 
procedeu de recuperare a oxi
genului din aer poate avea 
largi perspective de aplicare. 
Un colectiv de cercetători de la 
Universitatea Martin Luther 
din Halle, condus ne prof. dr. 
Friedrich Wolff și dr-. Peter 
Konig, a pus la punct o „sită 
moleculară" care separă din 
compoziția aerului oxigenul de 
azot. Ca urmare a unei noi 
combinații, raporturile de ames
tec ale componentelor atmos
ferei sint răsturnate. Din sub
stanța inițială, conținind apro
ximativ 80 la sută azot și 20 
la sută oxigen, se obține un gaz 
cu 80 la sută oxigen și 20 la 
sută azot. Aerul oxigenat obți
nut astfel poate fi folosit pen
tru accelerarea procesului de 
topire in cuptoarele înalte sau 
pentru purificarea apelor rezi
duale. în același timp, specia
liștii elaborează acum un apa
rat special care va Înlesni folo
sirea oxigenului in scopuri me
dicale.

• „FESTIVALUL MUN
TELUI". La Grenoble a fost 
organizată recent o originală 
expoziție consacrată mijloacelor 
de prevenire a degradării zone
lor de munte. Pe o suprafață 
de 25 000 mp au fost expuse 
utilaje și instrumente tehnice, 
precum și diverse proiecte su- 
gerind căi de amenajare a a- 
cestor zone. Expoziția a oferit 
totodată cadrul unui schimb de 
vederi intre specialiști in pro
blemele conservării frumuseții 
munților. Au fost dezbătute, 
intre altele, chestiuni cum ar 
fi practicarea agriculturii in 
zonele muntoase, turism și mij
loace de comunicație, arhitec
tură specifică montană, valori
ficarea izvoarelor termale și a 
plantelor medicinale. „Festiva
lul muntelui", cum a fost nu
mită expoziția in presa france
ză, face parte dintr-o campanie 
națională, avind drept obiectiv 
salvarea a 90 000 kmp da zone 
muntoase.

• CU AVIONUL IN 
JURUL PĂM1NTULUI. 
Doi piloți englezi — Alan Dyer 
(39 de ani) și Jan Berman (40 
de ani) — au realizat un zbor 
in jurul Pămintului, la bordul 
unui avion de tipul „Cessna- 
310", in decurs de numai 18 
zile. La revenirea in Anglia, pe 
aeroportul din localitatea Elstre, 
ei au declarat că au doborit. cu 
acest prilej, nu mai puțin de 11 
recorduri mondiale in ce pri
vește timpul de zbor — cu un 
aparat din această categorie — 
intre diverse etape ale călăto
riei.

• „CA PE VREMEA 
BUNICII". Turismul varșo- 
vian va oferi anul acesta noi 
puncte de atracție. Datorită in
ventivității organizatorilor, la 
dispoziția turiștilor vor fi puse, 
Ln afara automobilelor și auto
carelor moderne, mijloace de 
transport proprii sfirșitului se
colului trecut. Nu vor lipsi nici 
vechile tramvaie restaurate, 
nici automobile „de pe vremea 
bunicii". O atracție în plus : 
pentru uzul celor ce vor poposi 
in -capitala Poloniei vor fi puse 
in circulație, în chip de ta
xiuri, un număr de microauto
mobile electrice.

• EMOȚIILE Șl CAN
CERUL. Testările făcute pe 
500 de persoane bolnave de 
cancer au dus la concluzia că 
apariția acestei maladii este fa
vorizată de cei ce nu obișnu
iesc să-și exteriorizeze emo
țiile. La persoanele care-și înă
bușe emoțiile puternice se ob
servă o tendință de creștere a 
conținutului de hormoni supra
renali. Or, se știe că majorita
tea acestor hormoni reduc capa
citatea de reacție a sistemului 
de apărare a organismului. Toc
mai din cauza slăbirii sistemu
lui imunologic, se deschid porți 
pentru apariția diferitelor ma
ladii.

• FURNICILE IN SLUJ
BA AGRICULTURII. T™- 
da harnicelor furnici este cit se 
poate de folositoare omului și 
naturii înconjurătoare, așa cum 
demonstrează studierea atentă 
a compoziției chimice a solului. 
Datorită „pelerinajului" lor, 
pămintul pe care-1 străbat de
vine mai afinat, ceea ce înles
nește rădăcinilor, plantelor să 
respire. In locurile cu mușu
roaie de furnici se constată o 
creștere substanțială a conținu
tului de fosfor și potasiu, ca 
urmare a faptului că minuscu
lele insecte transportă o mare 
cantitate de microsubstanțe or
ganice — bucățele de coji i de 
copac, de frunze, semințe etc. 
Furnicile contribuie, de ase
menea, la transformarea com
binațiilor minerale insolubile ln 
combinații solubile pe care 
plantele le pot asimila, precum 
și la reducerea acidității so
lului.
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