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IN ZIARUL DE_AZk
• Pe morglnea proiec
tului Legii remunerării 
după cantitatea țl ca
litatea muncii. ELEMEN
TE NOI, STIMULATIVE, 
ALE SISTEMULUI PRE
MIAL • Viața de partid: 
TINERII LA ȘCOALA EDU
CAȚIEI REVOLUȚIONARE 

DIN UZINA

--

0 unică voință cuprinde întreaga țară,

mobilizează energiile:

CINCINALUL - 
MINTE DE TERMEN!

in prezența 
tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, 
a întregii 
conduceri 

de partid și de stat

Raport 1 
muncitoresc

„ÎNDEPLINIT" 

„DEPĂȘIT"
La „dispeceratul" întrecerii, „In direct" cu co

respondenții noștri județeni. „In direct" cu țara, 
acum, de sărbătoarea muncii din această primă
vară de împliniri a anului jubiliar XXX...

MAREA ADUNARE POPULARĂ
DIN CAPITALĂ

— An In care reșlțcnll și-au 
propus să devină milionari.

— Mai explicit, Nicolae Cătană.
— Siderurgiștii Reșiței bicente

nare au hotârit ca in 1974 să ob
țină din vetrele de foc oea mai 
mare producție din Întreaga istorie 
a cetății de metal : un milion de 
tone dc oțel.

— Milion care...
— ...se realizează șarjă cu șarjă. 

Transcriem de pe panourile lui 1 
Mai : 15 000 tone oțel. 7 200 tone 
fontă, 8 200 tone laminate finite 
peste planul ,Ja zi". Transcriu și 
cuvintul unul topitor veteran, co
munistul Florea Bălan î „Cu șarja 
elaborată la 24 aprilie de munci
torii de la cuptorul IV, planul o- 
țelăriei pe primele patru luni ale 
anului a fost îndeplinit.

— Hunedorenii vor să facă șl el 
cunoscută greutatea cuvintulul 
scris pe panourile lui Mai.

— Te ascultăm, Sabin Ionescu.
— Ascultați-1 mai bine pe cel 

care și-au însoțit cuvintul cu fap
ta. Faptele, aici? Cintăresc 27 000 t 
oțel peste plan, elaborat in cele 
120 de zile ale lui ’74. Laminate, 
peste, de asemenea tonaj „rotund": 
20 000 t. Producția suplimentară la 
fontă ? Aproape 9 000 tone. Reali
zări peste, plan și la capitolul ex
port : in valoare de 12 milioane 
lei-valută. La aceste motive de 
mindrie pentru bravii hunedoreni 
să adăugăm și evenimentul zilei, 
relatat de inginerul constructor 
Adalbert Leonhardt : din cele 400 
zile de efort, cițe au fost planifi
cate pentru reparația bateriei nr. 3 
de cocs, constructorii au smuls 53 
de zile. Deci, 53 de zile avans față

de grafic. Acum, cele 47 de cup
toare ale bateriei au trecut „pe 
Încălzire". Pe curind, prima șarjă 
de cocs la acest important și înti
nerit obiectiv, trecut prin bineve
nitul tratament de... geriatrie in
dustrială.

Din multele inițiative născute Ln 
Întrecere, „dispeceratul" a ales 
două : din Brașov și Craiova. Mai 
întii.

BRAȘOV. Colegul nostru Nicolae 
Mocanu ne relatează următorul e- 
pisod de la „Tractorul". Nu de 
mult, inginerul doctor Vladimir 
Covacevicl s-a reîntors la turnă
toria de oțel, unde a lucrat cu ani 
in urmă. Motivul ? Să descopere, 
împreună cu oamenii de aici, noi 
căi de sporire a producției de piese 
turnate. Unele calcule arătau că nu 
se poate „stoarce" mai mult din 
utilaje. Producția era deja dublă 
față de capacitatea proiectată. Și 
totuși, aici trebuiau produse cele 
25 000 tone de piese atit de nece
sare cursei tractorului românesc in 
țară și în lume. Și astfel, în Între
cere, a început ceea ce La turnă
torie este numită „bătălia pentru 
minute". La fiecare șarjă de cubi
lou sint ciștigate 15 minute. Alte 
minute, la confecționarea miezuri
lor cu lianți sintetici. Altele... Dar 
nu le putem contabiliza pe toate, 
pentru simplul fapt că fiecare 
muncitor a căutat să-și facă rezer
va sa de... minute fierbinți, ln to
talul „minutelor-piese" ale secției, 
peste plan. întregul colectiv a a- 
juns astfel la o medie de 97 tone
(Continuare in pag. a n-a)

consacrată Zilei solidarității internaționale a celor ce muncesc
—

In atmosfera muncii creatoare care 
domnește de la un canat la altul al 
tării si a puternicului avint politic 
ce însuflețește intre cui popor in a- 
cest an jubiliar al patriei noastre 
socialiste, in cadrul unei entuziaste 
adunări populare, onorată de pre
zenta tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Roman, președintele Republicii 
Socialiste România, mii de locuitori 
ai Capitalei au adus, miercuri după- 
amiază. un fierbinte omagiu zilei 
de 1 Alai, Ziua solidarității Interna
tionale a celor ce muncesc.

...In sala Pavilionului Expoziției E- 
conomiei Naționale $i-au dat întil— 
nire. miercuri după-amiază. repre
zentanți ai oamenilor muncii din În
treprinderile si instituțiile Capitalei.

...Ora 16.00. Pavilionul Expoziției 
Economiei Naționale, locul de desfă
cu rare a adunării populare organi
zate de Comitetul municipal Bucu
rești al P.C.R.

Sosirea secretarului general aj par
tidului, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
a celorlalți conducători de partid 
si de stat 'este intimpinată cu 
multă căldură. Numeroși bucu- 
reșten! — aflați pe platoul din 
fața pavilionului — aplaudă și 
ovaționează îndelung, scandind cu 
înflăcărare ..Ceausescu — P.C.R. 
„Ceausescu si poporul". „Stima noas
tră si mindria. Partidul — Ceausescu 
— România". Membri al gărzilor pa
triotice. ai formațiunilor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 
patriei prezintă onorul. Pionieri 
oferă cu dragoste flori tovarășului 
Nicolae Ceausescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Sosirea la tribuna oficială a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, a celor
lalți conducători de partid și de stat, 
anunțată prin semnal de trompetă, 
face ca din tribune să erupă entu
ziasm și bucurie fără margini.

Crainicul rostește solemn : „Bine 
ați venit, tovarășe secretar general < _______

el Partidului Comunist Român, 
președinte al Republicii Socialiste 
România 1" — urare reluată și am
plificată prin glasurile miilor de 
participanți.

Sintetizind aceste simțăminte, sub 
Înalta cupolă răsună versurile :
Ne bate inima din piept, fierbinte. 
Se îndreaptă fața noastră luminată 
Spre intiiul României președinte, 
Spre cel ce viitorul ni-l arată, 
Spre cel ce din prezent ne face 

treaptă, 
Spre cel ce întărește 
Al patriei trecut
Bărbat de stat cu vrere înțeleaptă, 
Si peste mări și țări recunoscut.

împreună cu secretarul general al 
partidului, in tribuna oficială au luat 
loc tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Emil Bodnaraș, Maxim Ber- 
ghianu, Gheorghe Cioară, Lina Cio- 
banu. Florian Dănălache, Constan
tin Drăgan, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea Mănes- 
cu. Paul Nieulescu-Mizil, Gheorghe 
Pană. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Lennte Râu tu, Gheor
ghe Stoica, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Chivu Stoica, Constantin 
Băbălău, Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Mihai Dalea. Mihai Gere, 
Magdalena Filipaș, Ion Ionjță. Va- 
silc Patilinet. Ion Palan, Ștefan 
Andrei, Gheorghe Oprea, viccprim- 
ministru al guvernului, precum și 
Constantin Pirvulescu, Alexandru 
Scncovici și alți militanți din ilega
litate ai partidului si ai mișcării 
muncitorești din țara noastră, mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului.

Au luat loc, de asemenea, membri 
ai delegației Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei și Guvernului 
Regal de Uniune Națională al Cam
bodgiei. condusă de Khieu Samphan, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al F.U.N.C., viceprim-ministru și

ministrul apărării naționale al 
G.R.U.N.C., comandantul șef al For
țelor Armate Populare de Eliberare 
Națională, și membri ai delegației 
economice guvernamentale siriene, 
In frunte cu Mohamed Haydar, vice- 
premierul pentru probleme econo
mice al guvernului sirian, care ne 
vizitează țara.

In tribunele alăturate 6e află con
ducători de instituții centrale, ai or
ganizațiilor de masă și obștești, 
vechi militanți ai mișcării comunis
te și muncitorești din țara noastră.

Sint prezenți șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați la București, 
atașați militari și alți membri'ai 
corpului diplomatic.

La marea adunare populară parti
cipă delegați din partea Federației 
Sindicale Mondiale, Uniunii Sindi
cale Pan-africane, Congresului Per
manent pentru unitatea sindicală a 
oamenilor muncii din America La
tină. Confederației Internaționale a 
Sindicatelor Arabe, precum și din : 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
Cuba, R. D. Germană, R. P. Mon
golă, R. P. Polonă, R. P. Ungară, 
Uniunea Sovietică, Algeria, Argen
tina. Australia, Bangladesh, Cipru, 
R. P. Congo. Costa Rica, Dahomey, 
Ecuador. Republica Arabă Egipt, 
Republica Guineea, Guineea-Bissau, 
Iordania, Italia, Japonia. Liban, 
Malaezia, Mali, Maroc, Mauritius, 
Mexic. Mozambic, Pakistan, Pana
ma, Peru, Siria, Sri Lanka, Sudan, 
Tanzania. Tunisia, Turcia, Vene
zuela. R.D.P. Yemen, precum și alți 
oaspeți de peste hotare.

Se intonează Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

Adunarea populară consacrată

zilei de 1 Mai este deschisă de to
varășul Gheorghe Cioară, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, care a 
spus:

Sărbătorim astăzi 1 Mai, Ziua so
lidarității celor ce muncesc de pre
tutindeni, intr-o atmosferă de entu
ziasm creator in care întregul nostru 
popor iși consacră toate forțele, ta
lentul. priceperea și puterea de mun
că înfăptuirii politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
aDlicării in viață a programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul Româ
niei.

Vă rog sâ-ml permiteți să folo
sesc acest prilej pentru a saluta, în 
numele comuniștilor, al tuturor lo
cuitorilor Capitalei, cu deosebită 
dragoste, stimă și respect, pe primul 
președinte al Republicii Socialiste 
România, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român.

Salutăm, de asemenea, cu deose
bită căldură participarea la adunarea 
noastră a celorlalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat

Ne exprimăm satisfacția pentru 
participarea la adunare, ca simbol al 
trainicelor legături de prietenie și 
solidaritate internațională de care se 
bucură țana, poporul și partidul 
nostru, a unor reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncitorești, 
ai unor organizații sindicale, demo
cratice, de peste hotare, cărora le 
adresăm salutul nostru frățesc șl le

(Continuare în pag. a V-a)

CUVINTUL TOVARĂȘULUI MIHAI DALEA
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CINSTIRE
ZILEI

DE 1 MAI,
OMAGIU 

PARTIDULUI,
PATRIEI 

SOCIALISTE
Spectacolul cultu- 

ral-sportiv din ro

tonda Pavilionului 

Expoziției econo

miei naționale 

IN PAGINA A Ill-A

Capitala își respectă 
angajamentele

în cinstea Zilei de
I Mai. colectivele de 
oameni ai muncii din 
Capitală si-au înde
plinit si depășit sar
cinile de plan si an
gajamentele pe prime
le patru luni ale anu
lui. Peste planul afe
rent acestei perioade 
a fost realizată o pro
ducție globală in va
loare de aproape 400 
milioane Iei și o pro
ducție marfă de pes
te 450 milioane lei. In 
același interval au fost 
racordate la circuitul 
economic 15 noi capa
cități industriale, s-au 
dat in folosință peste 
5 000 apartamente, u- 
nităti comerciale ln- 
sumind o suprafață de
II 200 mp. precum și 
alte obiective social- 
culturale.

Raportînd acest suc
ces. Comitetul munici

pal al P.C.R. și Con
siliul popular al Ca
pitalei au adresat 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o telegramă, 
in care se șpune. in
tre altele :

Dorim, și cu acest 
prilej, să exprimăm, 
laolaltă cu întregul 
nostru popor, adeziu
nea deplină la politi
ca Internă și externă 
promovată de partidul 
și statul nostru, față 
de prestigioasa și ex
cepționala activitate 
internațională pe ca
re o desfășurat! 
dumneavoastră. iu
bite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru 
pace și progres social, 
pentru dezvoltarea re
lațiilor de prietenie 
Intre toate statele, 
pentru crearea unui 
climat de destindere

șl cooperare, pentru o 
lume mai bună șl mai 
dreaptă.

Avind mereu viu tn 
inimă și In minte en
tuziasmul dumnea
voastră, exemplu de 
dăruire comunistă și 
fierbinte patriotism, 
comuniștii. oamenii 
muncii din Capitală 
sint ferm hotăriți 6ă 
nu precupețească nici 
un efort pentru a În
deplini in mod exem
plar sarcinile de plan 
șl angajamentul asu
mat pe acest an. Ne 
angajăm, mult stimate 
tovarășe secretar ge
neral. să obținem, pină 
la 23 August. in 
cinstea marii noastre 
sărbători naționale, o 
producție industrială 
suplimentară ln va
loare de 1 miliard lei.

(Agerpres)

Un obiectiv al săptămînii: 

încheierea semănatului porumbului 

în toate unitățile agricole!
IN PAGINA A 11-A
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FAPTUL!

Tisa de
Izvorul Alb

diversI
I
I
I
I
I
I

•bore pretențios
timp, deosebit . . .
crește in țară la noi izolat 

mini confrați în prtaj- 
tit mai mult, pădurea 

» Izvorul Alb. din 
Dărmănești (Bacău) 

Aici, pe un 
de 3 hec- 

grade și la 
re 600 și 700 me- 

1 de arbori

fi. In aoe- 
de prețios,

monumt

Expoziție 
inedită

Ca?iari. sticleți. scatii, 
pești exotici... Cine 

,Cine mai cumpără 7

colibri, 
dorește î 

mei cumpără 7 Oricine 
înzitează originala expozi- 

cu vinzare organizată de 
nbrii filialei „Avirom"-Cons- 

tanța. Dacă in xiua in care cf- 
nera rrca să cumpere o pasăre 
cintătoarc, șl aceasta se intim- 
plâ să nu (ie „in roce“, organi
zatorii expoziției pun in funcți
une magnetofonul cu banda pe 
care sint înregistrate trilurile 
sau ciripitul păsării respective. 
Tot la cerere, din aceeași cx- 
p -■•'’c se poate procura hrana 
preferata a păsărilor și peștilor 
cumpărați. Sursa de aprovizio
nare a expoziției: marinarii de 
cursa lungă.

de

Un record
al „Daciei“
toiur

Cind I.A.S. Zau de Cimpie 
) a fost dotat cu un au
nt „Dacia 1100", oamenii 

l-au privit cu neîncredere și 
cu „milă", pentru că drumurile 
din pariea locului erau numai 
hirtoape, iar mașina trebuia 
pusă la treabă. Și cite treburi 
nu sint la un I.A.S. : ba du-1 
pe veterinar fuga la ferma de 
oi. ba dâ-i bătaie cu o piesă 
de schimb pentru un tractor ră
mas in pană pe nu știu ce co- 
c’.auri... Anii au trecut insă și 
„Dacia 1100". condusă de Iosif 
Zurgălău, merge încă strună, 
alungind acum la 250 000 kilo
metri fără reparații capitale. 
Șoferul garantează că mașina 
mai poate parcurge încă 
zeci de mii de kilome.ri. 
bun 1

mulți 
Drum

pionieri
Trei pionieri de la Școala ge- 

r.rală nr. 6 din Petroșani au 
i itilnit un ține de trei ani, tin- 
gur-singurel, care se juca in 
nisip cu un portmoneu doldora 
de bani. Cei trei i-au ținut „de 
uri:- copilului încă vreo oră 
pină a apărut, Îngrijorată, mania 
lui:

— Of, bine că l-am găsit...
— Și portmoneul e tot al dv. ?
— Vai de mine ! Chiar azi 

luat salariul, și...
— Poftiți. Dar vă rugăm 

tanti, cd->i mic. 
fiie el 1...

am

,i I
Ce -I

Omul cit
trăiește 
învață

O sală obișnuită de cursuri : 
cu bănci, cu tablă, cu planșe 

pereți. Se pun întrebări și 
se exemplifică prin filme, de
sene. diagrame. O lecție de re
capitulare a noțiunilor de con
ducere auto și de circulație. Si 
to.uși. nu ne aflam la o școa
lă de șoferi, nici la un examen 
pentru carnet de conducere, ci 
la un original instructaj pe care 
miliția municipiului Constanța 
11 face cu toți conducătorii auto 
amatori in pragul deschiderii 
s -zonului pe litoral. Instructaje 
asemănătoare — 60 la număr — 
au fost făcute și în intreprin- 
d rile posesoare de parc au .o. 
Șoferii constănțeni ii invită pe 
toți colegii lor din țară. care 
vor fi oaspeți ai litoralului, să 
fie cu ochii in patru, pentru a 
merge „ca pe roate1*. Omul cit 
trăiește Învață. Darmite șofe
rii...

Pasiune
perenă

21 de ar.i din viața lui, șe
ful centrului de incercare a 
soiurilor d.n Negrești (Vaslui), 
inginerul agronom Vasi'.e Cir- 
lan, i-a inchinat unei pasiuni : 
studiul plantelor perene. El a 
reușit să-și alcătuiască o colec
te impresionantă și unică in 
țară, cu peste 700 de ierburi cu
lese cu mina lui, din multe col
țuri de țară. în același timp, el 
a creat J2 soiuri de ierburi pe
rene ți de sparcetă. O colecție 
inedită, care se cere completa
tă in viitor de afți pasionați, 
astfel ca opera lui, consacrată 
plantelor perene, să nu fie - 
jemeră.

e-

Rubricâ redoctoid de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
ți corespondent» ..Scmt e»i‘

Uff OBIECTIV AL ȘĂPȚĂMÎNIȚ

încheierea semănatului porumbului
in toate unitățile agricole

IN CEL MULT DOUA ZILE
în Județul Olt. ieri dimineață mai 

erau de semănat 12 000 ha cu porumb. 
Numeroase unități. între care cele 
din raza de activitate a stațiunilor 
pentru mecanizarea agriculturii Cun- 
grea, Pcrivți. Movilenl, Curtișoara 
etc., au raportat încheierea acestei 
lucrări pe toate suprafețele planifica
te. In unele unități ritmul semănatului 
nu este corespunzător. Astfel. în trei 
zile, in zona S.M.A. Caracal s-au in- 
Sămînțat numai 175 ha. iar la Alu
ni șu — 130 ha. Ritmul insăminlărilor 
este foarte lent mai nles in unitățile 
din cadrul consiliilor intercooperatis
te Optași, Do brun și Drăgăneșli, de
oarece specialiștii, consiliile de con
ducere ale cooperativelor respective 
n-au urmărit in permanență starea 
solului, n-au depistat la timp par
celele bune pentru a fi însămânțate. 
Organele județene, sesizind aceste 
neajunsuri, au luat măsuri in vederea 
mai bunei folosiri a mijloacelor me
canice, concentrării in aceste uni
tăți a unui număr mai marc de trac
toare echipate cu grape cu discuri și 
semănători, astfel incit și aici semă
natul porumbului să se încheie cit 
mal repede. „Avind in vedere faptul 
că dotarea cu utilaje agricole este 
suDerioară anului trecut — ne spune 
ing. Mircea Saftcnco, directorul teh
nic al trustului județean al S.M.A. — 
nu a mai fost nevoie să facem mu
tații de tractoare și mașini decit in 
raza aceleiași stațiuni. Prin măsurile 
luate atit pe plan județean, cit și in 
fiecare unitate agricolă in parte, se
mănatul porumbului in județul Olt 
se va încheia intr-o zi-două".

Emlllan ROUĂ
corespondentul ..Scînteii"

VITEZA ZILNICA 
SFORiTĂ

Datorită pregătirii din timo a 
terenurilor, cit și măsurilor luate de 
biroul comitetului județean de partid 
și de organele agricole județene, se
mănatul porumbului in cooperativele 
agricole din județul Sibiu se aproDÎe 
de sfirșit. ..Noi am organizat astfel 
munca incit semănatul porumbului 
se va încheia in circa 2 zile, 
ne-a spus ing. Mihail Tiller, di
rectorul direcției agricole jude
țene. însămințările au continuat 
cu forțe sporite in cursul zi
lei de ieri. Nu ne vom opri

Ieri s-a muncit cu spor pe ogoare
Cu aparatul fotografic am surprins ieri citeva sec

vențe dc muncă pe ogoarele unor unități agricole din 
județele Ilfov și Teleorman. La amenajarea canalelor 
pentru irigații, in cooperativa agricolă Gorneni-Ilfov. 
au lucrat zeci de cooperatori (fotografia nr. 1). La 
I.A.S. Mihăilești-Ilfov s-au erbicidat culturile de car
tofi (fotografia nr. 2). Cooperatorii dțn Cringu-Teleor- 
man au lucrat la prășitul sfeclei de zahăr (fotografia

nr. 3). Pe tarlalele I.A.S. Alexandria a continuat fără 
intrerupere irigarea culturilor (fotografia nr.4). La sta
țiunea experimentală agricolă Teleorman se însămin- 
(ează ultimele suprafețe cu porumb din loturile (le 
hibridare (fotografia nr. 5). Mecanizatorii și coopera
torii din Purani-Tcleorman au adăugat noi hectare 
celor insămințate pină acum cu soia (fotografia nr. 6).

Foto : S. Cristian
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In cadrul ciclului de articole pe marginea proiectului Legii re

munerării după cantitatea și calitatea muncii, abordăm astăzi pro
blemele legate de creșterea rolului stimulativ al sistemului premial. 
Pe această temă am avut o convorbire cu tovarășa ,ANINA BEJE- 
N ARU, specialist in Ministerul Muncii.

— Sistemul premial înscris in ac
tualul proiect al legii remunerării se 
distinge prin doua caracteristici e- 
se.oțiale — a precizat la început in
terlocutoarea : in primul rind, este 
simțitor mai diversificat ca modali
tăți de aplicare decit cel aflat in 
vigoare și. in al doilea rind, urmă
rește, mai ferm, creșterea cointere
sării materiale a tuturor oamenilor 
muncii, astfel incit cuantumul sti
mulentelor să depindă nemijlocit de 
creșterea eficienței activității eco
nomice,

— Concret, in ce constau ele
mentele noi cuprinse in proiec
tul legii ?

— Beneficiul, indicatorul care re
flectă sintetic evoluția eficienței e- 
conomlce, va determina, ca și pină 
acum, constituirea fondului de pre
miere in unitățile economice. Ele
mentul esențial, nou, adus de pro
iectul leg.i constă In alocarea pen
tru premiere a unei părți — mai 
mari decit pină in prezent — din 
bfenefieiul obținut peste plan de că
tre fiecare unitate economică. Ast
fel, potrivit reglementărilor în vi
goare, fondul de premiere din bene
ficii se constituie in aceeași propor
ție atit din beneficiul realizat in ca
drul sarcinii de plan, cit și din be
neficiul obținut peste plan. Nouta
tea adusă prin proiectul de lege 
constă in stabilirea unui mecanism 
diferențiat de constituire a fondului 
de premiere pentru beneficiul reali
zat pină la nivelul planului, față de 
cel preconizat pentru formarea fo.n- 
duluj aferent depășirii planului de 
beneficii. Ca atare, fondul de pre
miere anuală (gratificații) se va 
constitui, mai Intii. corespunzător 
realizării beneficiului planificat, pe 
baza unor cote stabilite la fel ca in 

pină la ultima palmă de pămlnt". 
Ritmul ridicat la semănat — in multe 
unități agricole viteza de lucm pre
văzută a fost depășită — se datorește 
bunei folosiri a utilajelor. Au fost 
luate măsuri ca in fiecare unitate 
sâ se lucreze in două schimburi, 
peste tot asigurîndu-sc cile doi 
mecanizatori pentru fiecare ma
șină de semănat. Pe terenuri
le unităților din cadrul consi
liilor intercooperatiste Loamneș, 
Roșia, Miercurea Sibiului. No- 
crich și altele, unde au mai rămas 
de insămințat suprafețe mai mari, 
au fost concentrate peste 30 de se
mănători aduse din unitățile care au 
încheiat semănatul. In scopul respec
tării cu strictețe a programului sta
bilit dc comitetul județean de partid 
pentru încheierea semănatului po
rumbului s-o luat. de asemenea, 
măsura ca pe lingă fiecare consiliu 
intercooperatist să fie repartizați 
cite doi specialiști ai organelor agri
cole județene, aceștia avind împuter
nicirea dc a lua pe loc măsuri care 
să ducă la folosirea utilajelor la în
treaga capacitate.

Nicolae DRUJAN 
corespondentul „Scînteii"

MECANIZATORII LUCREAZĂ 
FĂRĂ PREGET

Lucrătorii din întreprinderile agri
cole de stat din județul Cluj au ra
portat încheierea insftir.înțării po
rumbului pe toate suprafețele prevă

Alte județe au termiuat 
însămînțaiea porumbului

Ieri, în județul Ilfov, mecaniza- 
tarii, cooperatorii și lucrătorii din 
I.A.S. au încheiat semănatul porum
bului pe întreaga suprafață de peste 
189 000 ha. Forțele din unitățile 
agricole sint concentrate acum în
deosebi la lucrările de întreținere 
a culturilor.

Tot in ziua de 1 Mai, lucrătorii 
ogoarelor din județul Teleorman au 
terminat insămințarea porumbului 
pe toate cele 117 000 hectare prevă
zute in planul pe acest an. In pre
zent, cooperatorii și mecanizatorii 

prezent. La acest fond se va adăuga 
o parte de pină la 20 la sută din be
neficiul realizat peste cel planificat. 
Deci, volumul beneficiului peste plan 
capătă rol hotărîtor In evoluția fon
dului total de premiere.

Pe marginea proiectului Legii remunerării 

după cantitatea și calitatea muncii 

Elemente noi, stimulative, 
ale sistemului premial
— în ce privește partea fon

dului de premiere, corespunză
toare beneficiului realizat pes
te plan, cum se va aplica cota 
de pină la 20 la sută ?

— Mărimea exactă a cotei din be
neficiul peste plan, in c tdrul limi
tei amintite, va fi stabilită pe uni
tăți, in mod diferenția!, ț ini nd sea
ma, pe de o perte, de condițiile con
crete in care fiecare unitate reali
zează beneficiile, iar, pe de altă par

zute. Și In cooperativele agricole 
de producție ritmul însămința- 
tului este alert, rcalizîndu-se peste 
03 la sută din suprafețele destinate 
culturii. în numeroase unități, prin
tre care cele din cadrul consiliilor 
intercooperatiste Cimpia Turzii, Bo- 
bilna, Gilău, Bonțlda etc., semănatul 
s-a Inbhciat. în restul cooperativelor 
se lucrează pe ultimele suprafețe, 
astfel că. in 2—3 zile, pe toate cele 
47 000 ha se va Încheia semă
natul porumbului. In ultimele 10 
zile s-a lucrat cu o viteză ce depă
șește cu mult pe cea prevăzută. 
„Ziua-lumină" n fost și mai este 
încă aproape pysle tot progra
mul mecanizatorilor, in afara cazu
rilor unde lucrul este organizat in 
schimburi prelungite. în cadr.il con
siliului intercooperatist Bobilna s-a 
depășit viteza zilnică cu 70—80 ha. 
Prezenți pe teren, specialiștii de 
la direcția ngricolă, alături de 
cei din unități, au luat măsuri 
operative de concentrare a forțe’or 
mecanice, in special a semănătorilor 
SPC 6, acolo unde s-a simțit mat 
mult nevoia lor. au asigurat aprovi
zionarea ritmică, la marginea tarla
lelor. cu sămintă. Venind in sprijinul 
cooperatorilor din Luncani. mecani
zatorii care deservesc cooperativa a- 
gricolă Cimpia Turzii i-au ajutat pe 
vecinii lor să termine cu o zi mai 
devreme semănatul.

în momentul de față. în unele uni
tăți, nrintre care cele din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Huedin, 
Girbău, Dăblca, cu suprafețe mai 
mari, se lucrează cu toate mijloa
cele mecanice.

Alexandrii MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

muncesc intens la semănatul celor
lalte culturi și la prășit.

în județul Dîmbovița s-a încheiat 
ieri insămințarea porumbului pe 
cele 38 026 ha planificate. Acum, 
cooperatorii, mecanizatorii și lucră
torii din I.A.S. au trecut cu toate 
forțele la aplicarea tratamentelor la 
pomi și în vii, la erbicidarea cul
turilor dc griu și orz.

In cursul zilei de ieri s-au însă- 
mintat ultimele suprafețe cu po
rumb și in unitățile agricole din 
județul Timiș.

te, de căile prin care au fost obți
nute beneficiile peste plan. Trebuie 
remarcat ca un aspect important, 
în cadrul cointeresării din beneficiile 
peste plan, faptul că vor fl stimu
late cu precădere unitățile ce reali
zează depășirea planului de beneficii 
pe seama reducerii cheltuielilor dc 
producție.

— Accentul pus pe contribu
ția adusă la buna gospodărire

a mijloacelor tehnice mate
riale se regăsește Intru totul și 
in ce privește repartizarea in
dividuală' a fondului de premie
re din beneficii 7

— Pornind de la reglementările in 
vigoare, potrivit cărora repartizarea 
fondului de premiere de la sfirșitul 
anului se face la întregul colectiv 
de muncă — mai puțin cei care au 
avut deficiențe in activitate sau au 
săvirșit abateri disciplinar^ — pro
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(Urmare din pag. I)

piese turnate pe zi. Obiectivul de 
viitor ? 1O0 de tbne pe zi. Adică : 
30 000 tone pe Întregul an. Ce În
seamnă asta ? O performanță cu 
care se mindresc puține turnătorii 
din lume".

CRAIOVA. „Cunoașteți datele 
biografice ale unui „miez magne
tic" pentru transformatorul de 400 
MVA, premieră absolută a „elcctro- 
puterișUlor" craiovcni ?“ — ne în
treabă Nistor Țuicu. „Nu, nu le cu
noaștem". „Relatez de la fața lo
cului : miezul cu pricina cintărește 
170 tone. Este alcătuit din peste 
22 200 foi de tablă silicoasă tăiată 
in sute de forme, unghiuri și mă
rimi". „Bine, și ce-i cu asta ?". „Cu 
asta nimic. Să vedeți Insă.: l-am 
întrebat pe șeful dc echipă’ Flore» 
Stănculescu : „S-au Ivit ceva pro
bleme la împachetat miezul ?“ „To
tul a mers conform programului 
stabilit", mi-a replicat cu prompti
tudine. „Cum, nea Florică ? — se 
arată nedumerit maistrul Tiidor 
Pădeanu. Dar cu sistemul de strin- 
gere a coloanei cum a fost ? Ori 
punerea „la masă" realizată com
plet altfel decit pină acum ? Ori..." 
Aici, Florea Stănculescu l-a între
rupt pe maistru : „Cu respect vă 
spun, n-ați numit nici o noutate. 
Toate acestea le-am studiat cu e- 
chipa dinainte, am făcut o pregă
tire specială pentru noul transfor
mator de 400 MVA". „Ridicarea și 
perfecționarea calificării în vederea 
realizării unor produse de înaltă 
tehnicitate" — este una din iniția
tivele născute aici, in întrecere. Iar 
dacă Florea Stănculescu și atiția 
alți muncitori din uzina craioveană 
„n-au avut probleme" cu miezul 
magnetic, asta trebuie pus și pe 
seama cfortu'ui de asimilare a cu
noștințelor. de pregătire tenace 
înaintea oricărei bătălii pentru un 
nou produs".

— Someșul are și el panourile 
lui. in această zi de sărbătoare — 
ne anunță Alexandru Mureșan.

— Ce scrie pe ele ?
— Scrie așa : străpungerea aduc- 

țiunii Răcătău-Fintinele, de 3 600 
’ metri, a avut loc după 30 de luni 

de luptă dirzâ cu muntele. Un 
„bravo" din inimă tuturor autori
lor acestei performanțe in bătălia 
pentru lumină. Evenimentul poartă 
și un „număr de ordine" : 3. De 
ce ? Pentru că, în acest an, au 
mai fost două. Primul : racordarea 
la sistemul energetic național a 
agregatului nr. 1 de la Tarnița. Al 
doilea : străpungerea in avans cu 4 
și, respectiv. 12 luni a celor două 
tronsoane ale aducțiunii secundare 
Iara-Fintinele.

1 — Mai notați un succes — inter
vine Mihail Dumitrescu. Este vor
ba despre un record obținut chiar 
în ziua de 1 Mai, in cunoscu
tul bazin carbonifer Motru.

— De acord, prin relatarea ta, 
dcschizind, de fapt, un nțu capitol 
al teleconferinței noastre : cum s-a 
muncit in ziua de 1 Mai In întrea
ga țară, in fabrici, in uzine, pe 
șantiere ș.a.

— Vă transmit de la telefonul de 
serviciu din galeria 55 029 a minei 
4 Lupoaia — Motru. Este ora 7 fără 
citeva minute. Urmărim cu emoție 
înaintarea combinei PK3 către ja
lonul care marchează 825 rrțetri li
niari. Mai sint cițiva centimetri.<____ _____

porțional cu retribuția tarifară a 
fiecăruia, proiectul legii perfecțio
nează acest principiu, in sensul ca 
o parte din fondul de premiere să 
poată fi repartizată in legătură ne
mijlocită cu contribuția fiecărui om 
al muncii la rezultatele dc ansamblu.

— Concret, cum anume ?
— Potrivit proiectului de lege, În

tregul fond ae premiere cuvenit pe 

baza realizării beneficiului planifi
cat, precum șl Jumătate din fondul 
constituit pe scama beneficiului pes
te plan se repartizează la tot perso
nalul, ca și pină acum. Cealaltă ju
mătate a fondului de premiere con
stituit pe scama depășirii benefi
ciului planificat se repartizează ți- 
nindu-se seama de contribuția efec
tivă a fiecărui compartiment și a fie
cărui lucrător la rezultatele obținu
te. Este pregnant — și sub’acest as
pect — spiritul de echitate promovat 

Și iaift că în acest moment briga
da condusă de Vinlilă Ștefan .sta
bilește un excelent record (le teh
nică minieră. Folosind o combină 
PK 3 și vagonețl la transport, teh
nologie mult mai economicoasă de
cit benzile transportoare, asigurind 
și o susținere definitivă in arce 
metalice, s-a săpat o galerie in 
lungime de 825 njglri liniari intr-o 
singură lună. Vechiul record, sta
bilit in 1972, aparținea lui Gheor- 
ghe Duligean de la mina Plcșilna 
și era de 806 metri liniari. Primul 
schimb al lunii mai a șl sosit, pre- 
luindu-și munca din mers și fcli- 
citindu-și ortacii din ultimul 
schimb al lunii aprilie pentru noul 
record.

— Cred că col puțin de aceeași 
talie este și rezultatul remarcabil 
obținut de chimiștii de la Combi
natul de fibre sintetice din Iași. 
Relatează cit se poate de succint 
Manole Corcaci.

— în secția fibră II. condusă de 
inginerul Ungureanu Ion, s-au a- 
tins astăzi parametrii proiectați 
pentru instalația de 20 000 tone fi
bră pe an, eu 6 luni înainte de ter
men. De la inginerul Constantin 
Moisa, șeful compartimentului de 
cercetare, aflăm o a doua știre de 
mare importanță : „Din punct de 
vedere experimental cercetătorii 
noștri au definitivat reglajele op
time și materia primă cu caracte
risticile cele mai bune după care 
se vor putea atinge parametrii pro
iectați cu 9 luni înainte de termen 
și la instalația de 10 000 tone fibre 
pe an".

— Intre atîtea recorduri, cred că 
își poate face loc și o veste... pes
cărească, dar adevărată — inter
vine Stelian Savin. încă din zorii 
zilei de 1 Mai, cele 18 brigăzi de 
pescari, amplasate pe cordonul li
toral, care separă lacurile Razelm 
și Sinoe de Marea Neagră, au ieșit 
în largul mării la pescuit, zona lor 
de acțiune intinzindu-se pe mai 
bine de 80 km de la Perișor la ca
pul Midia. La cele 130 tone de 
pește marin, cu care unitatea pis
cicolă Jurilovca și-a depășit sar
cinile de plan pe primele patru 
luni din acest an, ei sint hotăriți 
să adauge noi realizări, folosind 
din plin condițiile deosebit de pri
elnice din acest an pentru pescui
tul marin.

— Ce nume am putea înscrie pe 
panoul de onoare al zilei de 1 Mai ?

— Cele patru brigăzi de pescari 
conduse de Varona Nichifor, Ivan 
Habei, Diba Nichita și Maxim D. 
Maxim, care pescuiesc în zona 
insulei Sahalin. Brigăzile conduse 
de Varona și Maxim și-au realizat 
sarcinile de plan pe luna aprilie 
în proporție de 170 la sută, li viind 
in plus cherhanalelor peste 80 de 
tone de scrumbie.

— Dațl vă rog legătura și la 
Drobeta Turnu-Severin, insistă pe 
fir corespondentul nostru Virgil 
Tătâru.

— Despre ce colectiv vrei să 
vorbești ?

— Despre cel al combinatului de 
prelucrare a lemnului.

— încearcă să taci un bilanț al 
zilei de azi. Pină una alta, iată o 
știre transmisă azi dimineață de că
tre tov. Mihai Bodea, inspector 
general adjunct in Ministerul 
Economiei Forestiere șl Materiale
lor de Construcție, știre care ar 

de actualul proiect de lege în do
meniul cointeresării materiale. Mai 
mult decit atit. acesta se evidenția
ză și prin faptul că proiectul de le
ge oferă adunării generale a oame
nilor muncii posibilitatea de a dis
pune ca, la repartizarea fondului de 
premii (partea ce se repartizează 
proporțional cu retribuția tarifară), 
fruntașilor in intrecerea socialistă 
să li se acorde premii individuale pe 
baza unei cote mai mari cu pină la 
20 la sută decit cea stabilită pentru 
restul personalului; se asigură ast
fel o mai bună îmbinare a stimulen
telor materiale cu cele morale.

— Subliniați, la începutul con
vorbirii, că sistemul premial 
preconizat in proiectul de lege 
se remarcă printr-o diversitate 
de forme. Mal sint șl altele in 
afara celor amintite ?

— Desigur. De un mare interes 
consider că se va bucura și o altă 
prevedere a proiectului de lege in 
domeniul cointeresării materiale — 
și anume extinderea In toate unită
țile economice a premierii pentru 
rezultate deosebite in muncă, din- 
tr-un fond constituit prin aplicarea 
unei cote dc pină la 1 la sută asu
pra fondului de retribuții planificat. 
Această formă de cointeresare a fost 
experimentată, cu rezultate dintre 
cele mai bune, in citeva ramuri ale 
economiei — agricultură, minerit, 
construcții. Prin extinderea ei in 
toate întreprinderile din economie, 
conducerile acestora vor avea posibi
litatea să recompenseze prompt, ori 
de cite ori va fi necesfar, în cursul 
anului, pe toți cei care se remarcă, 
lntr-o împrejurare sau alta, prin 
muncă și strădanii deosebite In fo
losul bunului mers al activității eco
nomice. Experiența desprinsă pe par
cursul aplicării acestei forme de 
stimulare a impus ca, prin proiectul 
de lege, să se aducă unele îmbună
tățiri in sensul constituirii distincte 
a fondului de 1 la sută pe fiecare 
categorie de personal ; muncitori și 

putea să intereseze colectivul uni
tății despre care vorbești. ,,In cin- 
Ftea zilei de 1 Mai, lucrătorii In
spectoratului general de stat al sil
viculturii raportează îndeplinirea 
sarcinilor de împădurire pe se
mestrul I a. c., reallzind peste 
58 000 ha semănături directe și 
plantații forestiere. Lucrările de 
Împăduriri continuă In zona mon
tană superioară. pr<-llminindu-se o 
depășire a planului In campania 
de primăvară, de peste 6 000 ha".

— Materia primă oferită de sil
vicultori a căpătat, intr-o singură 
secție a qomblnatulut severinean, 
chinul unor elegante garnituri de 
mobilă. Numai In ziua dc 1 Mai 
s-au realizat 12 garnituri combi
nate tip „Drobeta", 18 garnituri 
hol „Drobeta", 90 de garnituri 
„Nufărul" care au și fost livrate 
diverșilor beneficiari. E cel mai 
înalt ritm de producție atins dc la 
începutul anului și pină acum in 
secția noastră.

— Pentru teleconferința dc azi, 
ne spune Constantin Simion, am 
reținut citeva fapte ale pricepu
telor și harnicelor textiliste de Ia 
întreprinderea U.T.A., care au rea
lizat. suplimentar, pină la 1 Mal
25 000 kilograme fire tip bumbac și
26 000 metri pătrațl țesături.

— Cum s-a muncit. în prima zi a 
lunii mai in întreprindere ? j

— Numai colectivul de la fila
tură a realizat peste planul zilei 
1 000 kg fire tip bumbac. !

— Cine 6int autoarele producției 
suplimentare din ziua' de 1 Mai ?

— Filatoarele Aurelia Gligor, 
șefă de brigadă, Pcrsida Vilcu, 
Floare Radu, muncitoarele Marga
reta Kiss, Lenuța Anghclini și 
multe, multe altele.

— Din nou sintem solicitați din- 
tr-o cetate a siderurgiei : GALAȚI. 
Te ascultăm Valeriu Stoiu.

— Pe platforma combinatului si
derurgic in Ziua muncii activitatea 
nu a incetat nici o clipă. Un prim 
popas la uzina otelăriei refractare. 
La ieșirea din schimb, inginerul 
Mihai Vrabie, maistrul Ion Onacu, 
prim-topitorii Ghcorghe Chlhaia și 
Ștefan Carpov zimbeau. Ei realiza
seră peste sarcină zilnică o canti
tate de 92 tone oțel. Rezultat care 
obligă la o modificare a producției 
suplimentare de pină acum de 
31 000 tone oțel. La laminorul de 
tablă groasă, alte succese. Schim
bul A, condus de șeful de atelier 
Ion Neagu, a laminat 200 tone tablă 
groasă mai mult decit sarcina zi
lei. Pină la sfirșitul zilei, cifra 
urma sâ ajungă la 550 tone. Reți
nem și aici citeva nume ale celor 
mai vrednici : Arpad CJiiș, maistru 
principal, Costică Isac, maistru 
mecanic. Stelian Oprea, maistru 
lăcătuș, si Gheorghe Bălan, maistru 
electrician. Muncă rodnică și in 
rindul furnaliștilor care au onorat 
1 Mai cu o depășire a planului zi
lei de 500 torre fontă.

...Din mulțimea faptelor de în
trecere transmise practic din toate 
județele tării ne-am ourit doar la 
citeva. Bine spus, doar la cî
teva. Pentru că brațele puternice 
ale clasei muncitoare așază necon
tenit pe fruntea țârii în flecare zi 
a acestui an jubiliar noi și noi 
buchete de împliniri ale timpului 
nostru socialist.

ine TANASACHE 
VIorei ȘALAGEAN J

cadre tehnice, economice, de alti 
specialitate, personal administrativ, 
de servire și de pază. 4n acest mod 
se evită orice manifestare de subi
ectivism în utilizare^ acestui fond 
de premiere.

De asemenea, in urma experimen
tării efectuate anul trecut, printre 
noile forme (le cointeresare ‘materia
lă promovate in proiectul de lege 
este și premierea pentru depășirea 
planului de export, precum și pen
tru reducerea importului. Constitui
rea fondului se va face la fiecare 
întreprindere pe baza unor tarife ia 
lei — la 1 000 de Iei valută supli
mentară realizată la export, respec
tiv la 1 000 de lei economisiți ca ur
mare a reducerii importului.

— O ultimă întrebare : ce pre
miu total se poate acorda unul 
muncitor, economist, inginer, 
maistru etc., in ipoteza că fie
care dintre formele de cointe* 
resare enumerate il vizează ?

— Reflectind ferm — șl sub aceas
tă latură — exigențele echității so
cialiste, proiectul legii remunerării 
include și prevederi legate de limi
tarea totalității premiilor ce pot I! 
acordate individual, la sfirșitul anu
lui, sub formă de gratificații din be
neficiu și, In cursul anului, pentru 
recompensarea realizărilor deosebite, 
stabilind că suma totală a acestora 
nu poate fi mal mare, pentru acti
vitatea unui întreg an calendaristic, 
de trei retribuții tarifare lunare, dc 
încadrare, inclusiv indemnizația dc 
conducere, acolo unde este cazul.

în concluzie, cred că există sufi
ciente motive să apreciem că orga
nele de conducere ale unităților din 
economie dispun de toate pirghiile 
da cointeresare a colectivelor dc 
muncă in obținerea de rezultata 
economice superioare. Lor le revine, 
practic, datoria de a folosi cu di6cer- 
nămint și rigoare aceste plrghii pu
ternice care le stau la dispoziție.

Convorbire realizata de 
Ioan ERHAN

cadr.il
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MAREA ADUNARE POPULARĂ DIN CAPITALĂ
Cuvîntul tovarășului Mihai Daka 

președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor din Romania
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Secretar general al Partidului Co

munist Român,
Președinte al Republicii Socialiste 

România,
Dragi tovarășe $1 tovarăși.
Stimați oaspeți de peste hotare.
Cu sentimentul puternic al solida

rității internaționaliste, cu bucurie 
în inimi pentru insemnatele realizări 
dobindite in edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe 
pămintul României, poporul nostru, 
toți oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționali
tăți — înfrățiți in muncă si in idea
luri, sărbătoresc, laolaltă cu clasa 
muncitoare din Întreaga lume, ziua 
de 1 Mai, Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, a frăției 
muncitorilor de pretutindeni.

viață mai 
„Proletari 
să devină

poporului 
munci to-

ilustrare a luptei 
clasei muncitoare

1 Mai, sărbătoarea muncii și a pri
măverii, are vechi și bogate tradiții 
in România, proletariatul din țara 
noastră manifestind încă in urmă 
cu aproape un secol pentru scutura
rea jugului asupririi și exploatării, 
pentru progres social și o '
bună, pentru ca lozinca 
din toate țările, uniți-vă" 
o realitate.

Sint vii În conștiința 
nostru marile manifestări 
rești organizate chiar de la crearea 
partidului politic revoluționar al cla- 
sei muncitoare, in urmă cu peste 80 
de am. manifestări care au crescut in 
amploare și forță de-a lungul între
gii istorii a gloriosului nostru partid/ 
comifoiat care, așa cum spunea to
varășul Nicolae Ceaușescu. a conti
nuat cele mai inaite tradiții revolu
ționare ale poporului, avindu-și ră
dăcinile implantate adine in mișca
rea muncitorească, socialistă din a 
doua jumătate a secolului trecut.

Chiar și in anii grei ai ilegalității, 
sărbătorirea lui 1 Mai a constituit 
o puternică afirmare a voinței de 
luptă a clasei muncitoare, a maselor 
largi populare care, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. s-au 
ridicat împotriva claselor asupritoa
re pery.ru libertatea și independența 
patriei. In istoria bogată și eroică a 
partidului nostru va rămine ca un 
moment memorabil marea demon- 
ctrație antifascistă de la 1 Mai 1939, 
in fruntea Comitetului clandestin oe 
organizare aflmdu-se tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, demonstrație la 
care au participat, intr-o simbolica 
solidaritate, comuniștii si socialiștii, 
vie și grăitoare 
pentru unitatea 
din România.

Anul acesta, sărbătorirea zilei de 
1 Mai coincide in mod fericit cu 
împlinirea a trei decenii de la fău
rirea Frontului Unic Muncitoresc, 
a cărui realizare a avut o importanța 
deosebită și a grăbit procesul de 
unire a tuturor forțelor democratice 
in lupta pentru victoria insurecției 
naționale antifasciste armate de la 
23 August 1944.

Confirmare elocventă a justeței 
■trategiei și tacticii partidului comu- 
nist a modului creator in care a 
aplicat, in condițiile specifice ale 
tării noastre, învățătura marxist-le- 
nmistă despre rolul clasei munci
toare și cerințele imperioase a-a 
unității ei de acțiune, crearea Fron
tului Unic Muncitoresc a constituit 
un eveniment de însemnătate deci- 
■ivă in refacerea unității organiza
torice și politice a proletariatului. 
In crearea partidului unic, marxist- 
lemmst al clasei muncitoare. Româ
nia fiind una din primele țări în 
care s-a realizat unitatea organiza
torică și politică a partidelor poli
tice ale clasei muncitoare intr-un 
partid unic, ca rezultat al unui pro
ces istoric obiectiv.

Experiența partidului nosrtru în 
realizarea unor alianțe politice largi, 
care să upească in jurul clasei mun
citoare și al partidului 6ău politic 
toate forțele democratice, și progre
siste ale națiunii, iși păstrează pe 
deplin valabilitatea și in condițiile 
lurhii de astăzi. Acest lucru este 
confirmat și de faptul că in o sene 
de țări capitaliste clasa muncitoare 
condusă de partidele comuniste și 
muncitorești, unind in jurul ei forțe 
social-politice largi. revoluționare, 
progresiste. antiimperialiEte, ob
ține succese de seamă in realizarea 
aspirațiilor de progres, libertate și 
pace ale poporului, pentru transfor

marea revoluționară a societății In 
dezvoltarea liberă și independentă a 
fiecărei națiuni.

Nobilele idealuri, în numele că
rora au luptat și s-au jertfit cei mai 
buni fii ai poporului, și-au aflat im. 
plinirea in anii luminoși ai socialis
mului, cind poporul este liber și stă- 
pin pe soarta sa, clasa muncitoare 
devenind clasă conducătoare în stat.

Factorul politic fundamental care 
a asigurat și asigură înaintarea vic
torioasă a României pe calea socia
lismului il constituie creșterea con
tinuă a rolului conducător al parti
dului comunist în toate domeniile 
de activitate. Prestigiul și autorita
tea de care se bucură P.C.R. in rin- 
dul maselor, rolul său conducător 
sint rezultatul îndelungatului proces 
istoric în care partidul s-a afirmat 
ca cea mal înaintată, cea mai hotâri- 
tă si consecventă forță a națiunii in 
lupta pentru apărarea intereselor 
fundamentale ale clasei muncitoare, 
ale tuturor oamenilor muncit

In cele trei decenii care au trecut 
de la eliberarea patriei de sub do
minația fascistă, poporul român, sub 
conducerea partidului comunist, a 
lichidat pentru totdeauna exploata
rea omului de către om. a asigurat 
generalizarea relațiilor socialiste de 
producție in întreaga economie. înăl- 
țind edificiul minunat al socialismu
lui. Au cunoscut un puternic avint 
forțele de producție. s-au produs 
schimbări radicale in structura so
cială a țării. A crescut nivelul de 
trai și civilizație socialistă al oame
nilor muncii de la orașe și sate, au 
înflorit necontenit invâțămintul, 
știința, cultura, intreaga viață spiri
tuală a poporului.

Tabloul vast, insuflețitor al Româ
niei de azi. rod al marilor trans
formări înnoitoare, fără precedent 
în istoria sa, constituie un motiv de 
legitimă mindrie patriotică pentru 
fiecare cetățean al țării, un puter
nic îndemn 1a muncă neobosită pen
tru ca obiectivele cutezătoare stabi- 
lite de Congresul al X-lea al Parti
dului Comunist Român și Conferința 
Națională, pentru ca indemnurile și 
indicațiile de un pilduitor patos re
voluționar și o înaltă responsabili
tate față de prezentul și viitorul pa
triei ale secretarului general al par
tidului nostru să fie exemplar în
făptuite. (Aplauze puternice. pre
lungite. Se scandează : „Ceaușescu 
— P.C.R. !“).

Răspunzind prin fapte chemării 
partidului, muncitorii, țăranii, inte
lectualii, toți cetățenii patriei, fără 
deosebire de naționalitate, au obți
nut realizări remarcabile In primii 
trei ani ai cincinalului, intreaga țară 
fiind angajată plenar in întrecerea 
patriotică pentru îndeplinirea cinci
nalului înainte de termen;

După cum este cunoscut. planul 
cincinal se realizează cu succes. Pre
vederile in domeniul industriei pe 
cei trei ani care au trecut au fost 
îndeplinite cu o depășire de circa 
30. miliarde lei. Ca urmare a dez
voltării bazei materiale, a chimizării 
și mecanizării, producția globală a- 
gricolă realizată in anul 1973 a fost 
cu peste 25 la sută mai mare decit 
media anuală a perioadei 1966—1970. 
Dezvoltarea industriei, agriculturii și 
a celorlalte ramuri ale economiei 
naționale s-a reflectat nemijlocit in 
creșterea nivelului de trai al oame
nilor muncii de la orașe și sate. în
făptuirea cu succes a prevederilor 
de plan pe 1974 va avea ca rezultat 
creșterea producției industriale cu 
peste 16,0 la sută față de anul pre
cedent, atingerea, deci, a celui mal 
înalt ritm al dezvoltării economiei 
noastre, obținerea unei producții a- 
gricole sporite, ridicarea continuă a 
nivelului de trai al poporului nos
tru.

In bilanțul Insuflețitor cu care țara 
Întreagă se prezintă la această 
sărbătoare a întîiului de Mai se află 
incorporate entuziasmul, energia 
creatoare, Înaltul patriotism al mi
nunatului nostru popor. Pentru toate 
aceste mari realizări, pentru munca 
eroică închinată prosperității patriei 
noastre socialiste, vă rog să-mi per
miteți ca, in numele și din Însărci
narea conducerii partidului și sta
tului, a secretarului general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, să adre
sez. cu prilejul zilei de 1 Mai. clasei 
muncitoare — clasa conducătoare a 

societății noastre — harnicei țără- 
nimi, intelectualității, tuturor oame
nilor muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, ti
neri și vîrstnici. bărbați și femei — 
cele mai calde felicitări, urarea de a 
adăuga noi și noi realizări în marea 
cronică a înfăptuirilor, pentru dez
voltarea multilaterală a orînduirii 
noastre socialiste și făurirea comu
nismului in România.

Se cuvine și cu acest prilej sărbă
toresc să relevăm faptul că toate 
marile noastre victorii in făurirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate, in creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale a poporului, in 
sporirea prestigiului Internațional al 
României sint indisolubil legate de 
numele și activitatea neobosită a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. (Aplau
ze puternice,, uralc).

Tocmai de aceea, Întregul nostru 
popor a primit cu deosebită satisfac
ție și profundă mindrie patriotică ale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in cea mai înaltă funcție de stat
— președinte al României socialiste
— aceasta constituind garanția ob
ținerii de noi și importante reali
zări pe drumul făuririi socialis
mului și comunismului în patria 
noastră. (Urale, ovații. Se scandea
ză : „Ceaușescu — P.C.R. I").

Dragi tovarășe și tovarăși,

Angajat cu toate forțele in înfăp
tuirea programului de dezvoltare 
multilaterală a societății socialiste, 
cu convingerea fermă că întărirea 
economică și socială a fiecărei țări 
socialiste reprezintă principala con
tribuție la întărirea sistemului mon
dial socialist, la creșterea prestigiu
lui socialismului in lume, poporul 
român acordă o deosebită atenție 
problemelor vieții internaționale, 
România promovind o politică activă 
de pace, de colaborare cu toate sta
tele lumii.

Clasa muncitoare, oamenii muncii 
din România sărbătoresc ziua de 
1 Mai, mani£estindu-și solidaritatea 
cu lupta revoluționară a proletaria
tului de pretutindeni, cu forțele pro
gresiste, antiimperialiste din intrea
ga lume. Partidul Comunist Român 
s-a manifestat în tot cursul existen
ței sale ca un partid consecvent in
ternaționalist, împletind răspunde
rile fată de poporul nostru cu 
conștiința îndatoririlor internațio
naliste, indeplinindu-și cu cinste, 
neabătut, rolul de detașament activ 
al mișcării comuniste șl muncitorești 
internaționale.

In cadrul relațiilor internaționale 
acordăm, cum este și firesc, un loc 
de primă importanță întăririi și dez
voltării prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, de care sln- 
tem legați prin idealuri și aspirații 
comune.

Cu prilejul zilei de 1 Mai. poporul 
român, partidul său comunist adre
sează un cald salut popoarelor din 
toate țările socialiste, urindu-le noi 
și mari succese in făurirea socialis
mului și comunismului.

Clasa muncitoare din țările capi
talului desfășoară bătălii de mare 
amploare pentru drepturi economice 
și libertăți democratice, iși intensi
fică lupta împotriva acțiunilor agre
sive ale imperialismului.

Poporul român, clasa munci
toare. Partidul Comunist Român 
adresează clasei muncitoare din În
treaga lume, tuturor partidelor co
muniste și muncitorești, forțelor re
voluționare, democratice și progre
siste de pretutindeni, care luptă pen
tru libertatea popoarelor, progres 
social și pace, pentru demnitatea și 
fericirea omului, un fierbinte șl 
tovărășesc salut internaționalist !

Nutrim sentimente de caldă soli
daritate țață de mișcările de elibe
rare națională, de popoarele care 
luptă Împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului.

Adresăm un cald salut de luptă 
eroicelor mișcări de eliberare națio
nală, popoarelor care iși apără cu 
demnitate și energie dreptul la o 
viață liberă, la o dezvoltare de-sine-, 
stătătoare, asigurindu-le de între
gul nostru sprijin Internaționalist.

Permiteți-mi, stimați tovarăși. Bă 
adresez, totodată, un călduros salut 
oaspeților de peste hotare, din cele 
peste 50 de țări, delegații din diferite 
țări ale lumii, veniți să sărbătoreas
că cu noi ziua de 1 Mal.

Poporul nostru, animat de dorința 
de pace și bună înțelegere cu toate 
națiunile, acționează neabătut pen
tru înfăptuirea politicii partidului și 
guvernului, consacrată conlucrării 
fructuoase între state, instaurării in 
viața internațională a principiilor 
respectării suveranității și indepen
denței naționale, egalității depline in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, ale 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța.

Rodnicele vizite efectuate de pre
ședintele republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, intr-un mare număr de 
țări din Europa, Asia, Africa. Ame
rica de Nord și America Latină, de
clarațiile solemne, importantele tra
tate si acorduri de colaborare si coo
perare semnate cu acest prilej con
stituie o confirmare strălucită a a- 
cestor principii.

Detașament activ al mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, al uriașului front antiimperia- 
list mondial, Partidul Comunist Ro
mân s-a afirmat și se afirmă ca un 
promotor consecvent al unității și 
coeziunii mișcării comuniste. Parti
dul nostru militează pentru dezvol
tarea relațiilor de colaborare și so
lidaritate cu pildele. frățești, pen
tru așezarea relațiilor dintre partide 
pe principiile marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, ega
lității, stimei și respectului reciproc, 
neamestecului in treburile interne, 
considerind că pe această bază se va 
putea realiza o unitate nouă, trai
nică, întărirea solidarității interna
ționaliste a partidelor comuniste și 
muncitorești — condiție importanță 
a creșterii forței de luptă și a uni
tății întregului front antiimperialist.

Reafirmăm solemn, și cu acest 
prilej, hotărîrea clasei muncitoare 
din România, a Partidului Comunist 
Român, a întregului nostru popor de 
a milita cu aceeași nestrămutată 
credință pentru victoria cauzei socia
lismului și comunismului, pentru eli
berarea tuturor celor ce muncesc de 
sub jugul exploatării și asupririi, 
pentru făurirea unei lumi mai bune, 
mai drepte, ferită de coșmarul a 
noi conflagrații, pentru o lume a e- 
galității, justiției sociale și progre
sului, a demnității și fericirii umane.

Dragi tovarășe și tovarăși,
La 23 August vom sărbători îm

plinirea a trei decenii de la elibera
rea patriei de sub dominația fascis
tă, de la victoria insurecției națio
nale antifasciste armate, inițiată, or
ganizată și condusă de Partidul Co
munist Român, sinteză strălucită a 
unui trecut revoluționar inălțător al 
clasei muncitoare, al poporului, al 
partidului nostru.

Tot in acest an va avea loc cel 
de-al XI-lea Congres al partidului, 
eveniment politic de amplă rezonan
ță istorică in viața poporului, care, 
prin orientările și hotăririle ce le 
va adopta, va canaliza puternic e- 
nergiile întregii națiuni spre făuri
rea viitorului comunist al patriei. 
Sub semnul acestor două importante 
evenimente din viața partidului și 
poporului este sărbătorită astăzi, pa 
întreg cuprinsul țării, Ziua solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc.

1974 este un an hotărîtor pentru 
realizarea cincinalului înainte de 
termen — angajament de onoare al 
colectivelor de oameni ai muncii, 
luat in. fața partidului, a secretarului 
6ău general.

Mobilizarea tuturor energiilor la 
înfăptuirea acestui măreț obiectiv 
Impune creșterea spiritului de răs
pundere al fiecărui om al muncii In 
folosirea corespunzătoare a utilajelor 
și instalațiilor, gospodărirea judi
cioasă a mijloacelor de producție, a 
materiilor prime și materialelor.

Să facem totul pentru a indeplinl 
li depăși angajamentele asumate in 
Întrecerea socialistă, cinstind prin 
noi și mărețe realizări gloriosul ju
bileu al eliberării patriei de sub do
minația fascistă și Congresul al XI- 
lea al Partidului Comunist Român.

Trăiască 1 Mai, Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc, 
ziua frăției muheitorilor de pretutin
deni !

Trăiască unitatea mișcării comunis
ta și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor progresiste, demo
cratice, antiimperialiste I

Trăiască Partidul Comunist Român 
— forța politică conducătoare a so
cietății noastre socialiste. In frunte 
cu secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 1 (Aplauze puter
nice, aclamații, se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R. !").

Trăiască pacea fi prietenia Intri 
popoare ! (Aplauze puternice, prelun
gite, intreaga asistență ovaționează 
pentru partid, pentru Comitetul său 
Central, pentru secretarul său gene
rai, tovarășul Nicolae Ceaușescu),

Cinstire zilei de 1 Mai, 
omagiu partidului, 
patriei socialiste

1 Mai 1974 ! In această Zi a 
Muncii — care a fost, totodată, și 
o Zi de Muncă în plenara accepție 
a acestui cuvint — sub cupola marii 
rotonde a Pavilionului expozițional 
din Piața Scinteii s-a desfășurat, 
la orele după-amiezii, un frumos 
spectacol cultural-sportiv, o vibran
tă odă vizuală inchinată de tinerețea 
Bucureștiului tinereții Patriei,., uy. 
cald omagiu încercatului și înțelep
tului cirmaci spre viitor al națiunii 
noastre socialiste, partidului comu
niștilor, un imn sărbătorii inter
naționale a oamenilor muncii de 
pretutindeni.

Miile de bucureșteni prezenți în 
sală aduceau cu ei, in clocotul ne
țărmuritului lor entuziasm, vești 
despre marile succese dobindite de 
capitala țării în întrecerea în cin
stea celei de-a XXX-a aniversări a 
Eliberării și a celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, in bătălia e- 
roică de a îndeplini cu cinste anga
jamentul luat de industria Capita
lei de a realiza cincinalul în patru 
ani și jumătate.

Deasupra tribunei oficiale, dra
pată in auriu — simbol al luminii, 
al plenitudinii sărbătorești speci
fice zilelor de 1 Mai — se ridică 
un panou pavoazat cu stema 
P.C.R. și cu drapelele de partid și 
de stat, precum și cu urarea: „Tră
iască Partidul Comunist Român, 
forța politică conducătoare a so
cietății noastre socialiste 1“ Pe 
una din laturile sălii, un pa
nou alb poartă portretul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în
cadrat in drapele roșii și trico
lore. In dreptul acestui panou este 
înscrisă urarea .-.Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte cu se
cretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". Pe o altă latu
ră, portretele lui Marx, Engels, Le
nin însoțite, de a’semenea, de dra
pele purpurii, sub care se află 
scris „Trăiască unitatea mișcării 
comuniste și muncitorești Interna
tionale".

In fața tribunei oficiale — o pan
cartă ornată cu elemente florale 
pe care sint imprimate imaginea 
globului pămintesc, inscripția 1 
Mai, urarea „Trăiască 1 Mai, ziua 
solidarității Internaționale a celor 
ce muncesc, ziua frăției muncitori
lor de. pretutindeni".

Marea cupolă este ornamentată 
cu lozincile : „Trăiască pacea șl 
prietenia între popoare", „Trăiască 
și înflorească scumpa noastră pa
trie, Republica Socialistă România", 
„Trăiască prietenia, colaborarea 
frățească și unitatea tuturor tări- 
lor socialiste".

Răsună adine în cugetele și ini
mile celor de față cuvintele salu
tului adresat, la sosirea in sală, 
primului președinte al republicii.

Se aud puternice urale — urale 
ce exprimă dragostea și încrederea 
nestrămutată a întregii națiuni ro
mâne in cel mai destoinic și iubit 
fiu al ei, în cel căruia i-a încre
dințat suprema Învestitură de. întiiul 
președinte al țării — iar un grup 
de pionieri face să înflorească tri
buna oficială de mulțimea garoafe
lor, lalelelor, florilor multicolore 
pe care le inmineazâ tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalții'conducători al 
partidului și statului, de lumina și 
căldura zimbetelor copilărești in 
care se reflectă dragostea și devo
tamentul față de patrie și partid a 
celei mai tinere generații de cetă
țeni ai României socialiste.

După rostirea cuvintării dedicate 
lărbătoririi zilei de 1 Mai in pa
tria noastră, înscriindu-se ca încă 
o vibrantă mărturie a patriotismu
lui și internaționalismului proletar, 
care animă partidul nostru, națiu
nea noastră socialistă, urmează o 
■strălucită demonstrație de frumu
sețe, armonie și elan tineresc — 
ipectacolul cultural-sportiv.

Coruri reunite intonează cintecul 
„1 Mal muncitoresc" de Ciprian 
Porumbescu, In timp ce crainicul 
rostește versuri Închinate marii 
sărbători : „Triumfă primăvara 
pretutindeni / Prin munți și văi [

Pe țarini și In luncă. / La sărbă
toarea mindrului Armindeni, / A 
celor ce so înfrățesc in munca.

Ca o luminoasă ilustrare a aces
tor stihuri, trupurile sportivilor 
militari și de la I.E.F.S. întruchi
pează o splendidă coloană infinită 
— simbol emoționant al sărbătorii 
de 1 Mai, ce urcă, din adincul de
ceniilor, , spre ..timpurile noastre, 
imagine grăitoare a muncii și 
creației ce străbat milenara noas
tră istorie, orientate ferm spre 
zările inaite ale viitorului comu
nist.

Marea „cortină" pe care o alcă
tuiesc sportivi cu flamuri roșii șl 
tricolore se deschide acum, lăsind 
să pătrundă, intr-o năvalnică dez
lănțuire de entuziasm, sute de ti
neri din formațiile U.T.C. și stu
dențești. Superbă întruchipare a 
unității de gindurl și preocupări a 
Întregului tineret al patriei, ei 
„desenează" pe podiumul sălii 
arabescuri pline de fantezie, reâ- 
lizind autentice „jocuri de artificii" 
cu steagurile fluturate în lumina 
reflectoarelor, cu cercurile împodo
bite cu flori. Tabloul culminează 
cu o apoteoză : pe un postament 
se Înalță o „floare" de trupuri ti
nere din a cărei „corolă" răsar un 
sportiv și o sportivă fluturînd o 
eșarfă roșie și una tricoloră. Lait
motivul eșarfelor a străbătut și 
momentul următor interpretat de 
eleve-gimnaste, ca un imn core
grafic închinat muncii In feluritele 
ei ipostaze.

...Sunetul argintiu al trompeților 
și răpăitul sacadat al tobelor ves
tesc transformarea sălii intr-o au
tentică grădină înflorită a primă
verii. In acest al 25-lea an de exis
tență a organizației lor, pionierii 
raportează cu mindrie partidului 
iubit înfăptuiri vrednice de toată 
lauda. Numai în Capitală pionierii 
au efectuat, în perioada ianuarie- 
aprilie, peste un milion de ore- 
muncă patriotică.

Ne întoarcem din nou privirile 
spre reprezentația pe care o dau 
copiii și pionierii. Totul e o joa
că. dar o joacă plină de tilc și de 
farmec artistic, In care bastonașe- 
le și mingile pe care le mînuiesc 
cu dexteritate micii „actori" de
vin elementele unor superbe ta
blouri de o mare gingășie.

Intr-o vastă înlănțuire de culori, 
se revarsă pe podium sportivii. în
conjurați de cercurile olimpice — 
ca de simboluri ale năzuinței spre 
înalta măiestrie și spre marea per
formanță — tinerii fac demostra- 
ții iscusite in zeci de discipline. 
Sint salutați de tribune cu calde 
aplauze campionii și mcdaliații 
concursurilor naționale și interna
ționale, între care se remarcă, fiind 
primiți cu ovații de spectatori, 
străluciții reprezentanți al handba
lului românesc.

Un poem al robusteții șl preci
ziei înscriu apoi sportivii forțelor 
noastre armate. Mișcări exacte, de 
un mare dinamism și de o splen
didă suplețe, o înaltă virtuozitate 
a armoniei de ansamblu — totul 
se înglobează viziunii unei tine
reți călite și îndrăznețe, pilon de 
nădejde al efortului creator șl al 
apărării neabătute a patriei, a cu
ceririlor noastre revoluționare.

...Răsună cadențele unei melodii 
populare si pe podium pătrund, in
tr-un adevărat virtej de ritm șl 
culoare, tineri, in frumoase costu
me populare, din toate zonele fol
clorice ale țării. Sint formații de 
dansatori care fac din podium sce
na unei vaste serbări cimpenești, 
evocatoare a petrecerilor „la iarbă 
verde" de Armindeni. Se perindă, 
într-un iureș amețitor, sirba olte
nească și „învîrtita" transilvană, 
jocurile dobrogene șl cele de pe 
meleagurile Oașului, cele din Mol
dova și din Banat, dansul maghiar 
șt cel german, totul culminind 
într-o horă ce ne evocă parcă 
versurile strălucite din creația 
coșbuciană. La urmă — intr-o 
amplă înlănțuire de trupuri si 
vesminte, simbolizând marea frăție 
a tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, indiferent de națio

nalitate — dansatorii părăsesc sala 
într-un iureș de lumină și tinerețe. 
Însoțiți de stihurile : „In cel mai 
strămoșesc și tinăr grai / Azi vă 
vorbim sosiți de pretutindeni / Ve
nit! in hora mare de-ntii mai, / Cu 
sirba si ciuleandra de Armindeni. / 
Români, maghiari, germani si alte 
neamuri / Cu lumea-ntreagă astăzi 
in alai. / Venim cu cele mai iubite 
flamuri. 1 In unic grai al Inimii 
de mai."

Cortina de drapele se deschide 
iar si Înaintează, în același ritm 
energic, un grup de tineri în u- 
niforme sportive roșii si albastre, 
care formează un dreptunghi.

Pe luprafața multicolor desfășu
rată, spre care, prin intermediul 
imaginilor de televiziune, Iși În
dreaptă privirile întreaga tară. în 
acordurile înălțătoare ale melodiei 
„Partidul, Ceaușescu, România" șl 
în aplauzele și uralele fierbinți ale 
tuturor celor prezenți apare în
scris in culoare albă XXX — sim
bol al patriei întinerite ce Iși săr
bătorește treizeci de ani de viată 
liberă si independentă — apoi in 
purpuriu XI — Însemnul con
gresului partidului, marele forum 
politic din acest an jubiliar, pe care 
întregul popor îl salută cu succese 
remarcabile in toate domeniile ac
tivității creatoare. In continuare, 
sportivii militari înscriu, pe rind, 
cu trupurile lor. inițialele Repu
blicii Socialiste România si ale 
Partidului Comunist Român, in 

. sală răsună : „O țarâ-avem pe 
lume : România, / Istoria ei ne e 
temei. / Ea ni-i puterea, sensul, 
bucuria. / Partidul comunist e gla
sul ei. / Intru partid să înflorească 
niaiul / $| patria pe care o iubim / 
Să cînte floare, brazde, spio si 
munte, / Să ointe românește un 
popor : / L-avem pe Ceausescu-n 
frunte. / In mers spre comunism, 
spre viitor", iar toți cei prezenți 
scandează : „Ceaușescu-România t 
Stima noastră și mîndria". apoi 
„Ceaușescu-România / Pacea șl 
prietenia" ; revine mereu pe bu
zele tuturor, numele conducătoru
lui clarvăzător al țârii și al parti
dului. care, impreună cu tara si 
partidul, trasează drumul luminos 
al construcției socialismului si co
munismului în patria noastră, al 
bunăstării întregului popor.

în încheierea spectacolului festiv 
răsună acordurile solemne ale In
ternaționalei. imnul frăției si soli
darității tuturor celor ce mun
cesc. intonat de toti cei prezenți. 
mareînd. incă o dată, legăturile de 
frăție si colaborare ale ponorului 
nostru cu oamenii muncii din ță
rile socialiste, sentimentele sale de 
solidaritate intemationalistă cu cla
sa muncitoare de pretutindeni, cu 
mișcările de eliberare de pe toate 
continentele lumii.

Miile de bucureșteni prezenți a- 
plaudă si ovaționează Îndelung pe 
conducătorii partidului și statului, 
exprimindu-și astfel hotărîrea 
nezdruncinată de a transpune 
în fapte vii politica realistă 
șt clarvăzătoare a partidului, 
de a face totul pentru a în
cununa cu răsunătoare biruin
țe in îndeplinirea cincinalului Îna
inte de termen acest an jubiliar — 
anul celei de-a XXX-a aniversări 
a eliberării patriei, anul Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. Această ho- 
tărîre. izvorită din încrederea 
nestrămutată in viitor, a fost tră
sătura distinctivă ce a caracterizat 
demonstrația cultural-sportivă din 
rotonda Pavilionului expozițional, 
ca si toate manifestările prin care 
oamenii muncii din întreaga tară 
au marcat ziua de 1 Mai 1974.

...A fost un 1 Mai cu o bogată 
încărcătură de semnificații : un 1 
Mai în care oamenii muncii au săr
bătorit. prin rodnice Înfăptuiri si 
prin această impresionantă ma
nifestare. munca oamenilor.

Victor B1RLADEANU 
Dumitru TÎRCOB 
Mihaf IORDANESCU _____________ —__________ >

pery.ru
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VIAȚA DE PARTID

Tinerii ia școala educației
revoluționare din uzină

inde- 
prntru cft aulo- 
ulcscu. a reușit 
cele mai preg- 

ină ; preocupa- 
tru pregătirea 

bului de miine. Un 
rul acestei preocu- 
cum faptele dove- 

îndrumarca atentă a organlza- 
bei U.T.C. dc către organizația de 
partid, astfel ca aceasta să-și mani- 
feste întreaga autoritate șl răspunde
re de organizație revoluționară a ti
neretului. să-și îndeplinească in bure 
condiții sarcina de a-i mobiliza pe 
toți tfnerii la îndeplinirea exemplară 

> îndatoririlor ce le revin in produc
ție și in viata socială.

■stru a relatat în mai mul- 
despre experiența unor 
dc partid care, incredin- 

comumștl edurarea a 
■ieri, asigură un caracter 
t și eficient conducerii or- 
U.T.C. La „Timpuri noi", 
actică a fost completată

- :. formarea unor colective de spri
jin a organizațiilor U.T.C.. alcătuite 
dm cite trei comuniști, oameni cu 
autoritate, cu experiență politică și 
organizatorică, in mânură să-i învețe 
pe tineri cum să-și îndeplinească cit 
mai bine sarcinile de organizație.

— Ne-am gindit la această metodă 
— spunea maistru) Ion Stanciu, se
cretarul organizației de partid din 
secția prelucrări mecanice și membru 
al comitetului de partid — mai cu 
seamă pentru câ majoritatea celor 
care fac parte din organele de con- 
cjcrc ale organizațiilor U.T.C. 
sint aleși pentru prima dată. Tn sec- 
țta noastră, de exemplu, avem trei 
organizații U.T.C. cuprinzind aproxi
mau v 300 de tineri, dintre care foarte 

icrează dc puțin timp in în
treprindere. unii avind chiar dificul- 
tăti in îndeplinirea normelor, fiind 
de curând calificați. Problemele sint 
deci complexe, așa incit membrii de 
partid care alcătuiesc cele trei colec- ‘ 
live de Îndrumare a celor trei orga-

r tații U.T.C. din secție — desemnați 
in adunarea generală a organizației 
de bazA din luna decembrie 1973 — 
participă la Întocmirea planului de 
muncă trimestrial al organizațiilor 
U.T.C.. I?i spun pârer< a cu privire la 
ordinea de zi a adunărilor și la ma
terialele ce urmează a fi dezbătute, 
asistă la ședințele de birou și la adu
nări. făclnd la sflrșit observații cu 
privire le desfășurarea lor. ca și re
comandări concrete in legătură cu 
stilul și metodele de muncă. Cu pri
lejul mobilizării tinerilor la unele ac
țiuni — bunăoară Ia muncă patriotică, 
tinerii contribuind substanțial la 
amenajarea propriilor cămine, puse

deși este bine cunoscut că. Îndeosebi 
acolo unde ’ 
mare număr 
preocupărilor 
muncii politice de masă trebuie să se 
includă și popularizarea tinerilor 
fruntași, aportul lor la realizarea 
sarcinilor colectivului din care fac 
parte, intrucil cunoașterea lor contri
buie in mare măsură la dezvoltarea 
dorinței altor tineri de a se eviden
ția, de a munci bine, cu răspunde
re. Este adevărat ; la gazeta de pe
rete a U.T.C.. pe unele panouri din 
secții se pot vrdea și câteva 
fotografii de fruntași in producție. 
Fotografii și nume. Atit. Nimic des-

trăiesc șl muncesc un 
de tineri, in cadrul 
generale In domeniul

se

însemnări de la „TIMPURI hi0l“

la dispoziție de Întreprindere, ca și 
a unei baze sportive — membrii 
acestor colective ii însoțesc pe mem
brii birourilor U.T.C. pentru a-i 
învăța concret cum sa desfășoare efi
cient munca de la om la om. Aceiași 
tovarăși contribuie la rezolvarea 
practică a unor probleme abordate in 
adunările generale U.T.C. cu privire 
la bunul mers al producției, ridicarea 
calificării etc.

Am relatat mai pe larg această 
experiență intrucit ea denotă căutări 
pentru a asigura conducerea eficientă 
a organizației U.T.C. din uzină. Este 
insă tot atit de adevărat că pentru 
educarea comunistă a tinerilor nu 
sint folosite in egală măsură toate 
mijloacele. Cum se știe, întreprinde
rea „Timpuri noi" a încheiat primul 
trimestru al anului cu un bilanț 
fructuos : s-a obținut o depășire de 
600 000 lei la producția globală și de 
328 000 lei la producția marfă, in 
condițiile unui plan sporit cu circa 
30 la sută față de anul precedent. 
Aceste rezultate înglobează, neîndo
ielnic, eforturile celor aproape 800 
de tineri de aici care, sub deviza ..Ti
neretul — factor activ in îndeplinirea 
cincinalului înainte de termen", des
fășoară viu întrecerea socialistă. Dar, 
din păcate, aceste succese nu sint fo
losite in suficientă măsură ca argu
mente in munca politico-educativă.

pre faptele lor. De ce merită să lc fie 
urmat exemplul — cum îndeamnă 
gazeta dc perete — dc ce sint o rr.in- 
drie a colectivului, nu putem afla. 
Panourile, gazeta „tac", in timp ce 
concursurile profesionale pentru ti
neri iși desemnează învingătorii pri
mei etape, iar faptele meritorii do 
muncă se adună unul citc unul. In 
secția sculărie. tinerilor Alexandru 
Nițu și Petre Stan li s-au încredințat 
recent lucrări de .mare urgență și 
complexitate : matrițele pentru moto
rul D4. Cei doi tineri nu și-au pără
sit mașinile multe ore după termina
rea schimbului. Cit a fost necesar 
pentru realizarea lucrărilor. Un alt 
tinăr din secție — Nicolae Gheorghe 
— de numai 18 ani. abia venit dc pe 
băncile școlii profesionale, stă ore 
in’regi din timpul său liber și face 
cuțite pentru strung dintr-up mate
rial scump care pînă acum se arunca. 
Zeci și zeci de astfel de scule, con
fesionale lună de lună, se bucură de 
aprecierea tuturor celor ce le folo
sesc. Dar asemenea expresii ale unei 
atitudini înaintate față de muncă, 
vrednice de laudă, rămin de cele mai 
multe ori in anonimat datorită lip
sei de preocupare peptru a populari
za prin gazetele de perete, agitația 
vizuală $i alte mijloace ale muncii 
politice de masă succesele tinerilor, 
exemplul celor mai buni dintre ei.

Fapt notabil, la „Timpuri noi” or
ganizația de partid Îndrumă atent și 
activitatea U.T.C. pentru educarea 
politică a tinerilor. Gama relativ 
largă dc acțiuni organizate In acest 
scop — intilnlri cu cadre din condu
cerea întreprinderii, cu vechi mlll- 
tanți ai mișcării muncitorești (Intre 
care cu primul director, primul se
cretar de partid și primul președinte 
de sindicat ai intrenrlnderli de după 
naționalizare), un ciclu de conferințe 
despre stat și națiune, o sultă de dis
cuții privind legile și legalitatea so
cialistă. intilniri cu tineri din alte 
întreprinderi, cu studenți, simpozioa
ne ctc. — asigură răspunsuri califi
cate la multe din întrebările puse de 
tineri. Dar sint și destule probleme 
de actualitate, pe care — așa cum 
mărturiseau cițiva tineri din co
mitetul U.T.C. — ei înșiși consideră 
că nu le cunosc satisfăcător. Firesc, 
deci, este dc datoria comitetului dc 
partid să găsească soluții pentru în
cadrarea la o formă intensivă de stu
diu a celor care fac parte din organele 
alese ale U.T.C., cu atit mai mult 
cu cit doar unul singur din cei 35 
membri ai comitetului U.T.C.. intre 
care 19 membri de partid, a urmat 
pină acum o școală de partid de 6 
luni, iar ceilalți nici măcar o școală 
U.T.C. Instruirile care se țin periodic 
la Comitetul U.T.C. din sectorul 4 
nu pot înlocui in nici un caz studiul 
temeinic, organizat și sistematic — 
condiție fundamentală pentru desfă
șurarea unei munci politico-educative 
borate in conținut, eficiente.

în încheiere încă un fapt. Potrivit 
aorccierilor celor care cunosc cel mai 
b'r.e tinerii ce doresc și merită să 
devină uteciști, la „Timpuri noi” 
numărul celor care n-au fost incă 
primiți in organizație este destul de 
mare. O concluzie după care este 
de aștentat să urmeze și măsurile 
cuvenite.

Participînd mai des la acțiunile ti
nerilor, cunoscindu-le îndeaproape 
preocupările, analizind sistematic — 
nu cum s-a făcut in ultimul an — 
activitatea U.T.C., membrii organiza
ției de partid de la „Timpuri noi" 
iși vor Îndeplini la un nivel mal 
înalt îndatorirea de a Îndruma și 
conduce organizația revoluționară a 
tineretului din uzină.

Maria BABOIAN

Carnet cultural

Focșanicasd de cullurd a sindicatelor dinNoua

totul concură la configurarea unul 
instrument eficace de popularizare 
a operelor românești clasice.

LA FOCȘANI
S-A INAUGURAT CASA 

DE CULTURĂ 
A SINDICATELOR

„REALISMUL" 
IN DEZBATERE

ști-

de 
că-

festivă prilejuită 
zilei de 1 Mai de 
muncii din Focșani a 
inaugurarea casei de

Adunarea 
sărbătorirea 
tre oamenii 
cojncis cu -----„-------  -----
cultură a sindicatelor. Noul așeză- 
mint de cultură dispune de o sală 
de spectacole cu 600 de locuri și 
una cu 150 locuri, de săli pentru 
bibliotecă și cercuri de pictură, 
balet, audiții muzicale și altele.

CONCURS DE DEBUT 
IN VOLUM

Sub auspiciile Academiei de . 
Ințe sociale șl politice și ale Insti
tutului de istorie sl teorie literară 
„G. Câlincscu", recent la sediul A- 
cademiei (str. Onești nr. 11). a 
avut loc o sesiune științifică des
chisă, consacrată Evoluției concep
tului de realism in literatura ro
mână. In cadrul manifestării, care 
se înscrie in scria dezbaterilor pu
blice organizate de cele două fo
ruri științifice in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei si în-intimplnarea celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., au fost 
prezentate comunicări, au avut loc 
vii discuții.

Emlnesca 
sector 4) 

concursu-

De două ori inspirată 
țeastă antologie realizată 

. :ra Minerva : O 
dată pentru ideea in sine, 
care circula, realitate sen
sibilă 
matca 
nostru, 
relevat; 
rabilă. .. 
distinctă pe fondul 
aspirații comune î 
noastre lirici ; a 
oară pentru dimensiunile 
cuprinzătoare ale antolo
giei născute di.ntr-o 
perspectivă filozofic-lirică 
a imaginii Ardealului, așa 
cum a văzut-o cu mai 
bine de un veac in urmă 
marele rovolu’ionar-ein- 
ditor N. Bălcescu. Volu
mul adună texte lirice re
prezentative, de la creații
le anonime, excepționale 
transfigurări ale converti
rii existenței umane la 
ramurile diurne ale natu
rii. ale revenirii neînce
tate pe aceleași melea
guri. ca în aceste versuri 
culese de Lucian Blaga : 
..Mult mă mir, cuce de 
t ne I Ce pămint negru te 
fine. / Vara vii, vara te 
duci, / Mă mir iarna ce 
foc minei ? / Dc-aș minca 
iarna pămint. / Primăvara 
viu fi cint, / De-aș minca 
iarna podbeal, / Primăva
ra-* in Ardeal", pină la 
cele mal inspirate alcă
tuiri ale generațiilor suc
cesive de poeți, sensibili, 
oriunde ar fi văzut lumina 
zilei ori și-ar fi purtat 
pașii, la destinul româ
nesc de dincolo de munți.

Imaginea cuprinzătoare 
a Ardealului cintat de 
poeți ne fascinează prin 
varietatea imagistică, im- 
brăcind în „purpură și 
aur" ginduri, sentimente 
adine înrădăcinate în me
moria seculară a poporu
lui nostru, in aspirațiile 
și faptele acestuia.

Ardealul a fost cintat 
de ardeleni, deci din in
terior, așa cum au făcut 
Coșbuc. apoi Goga și 
Blaga, Mihai Beniuc și

«C<

pretutindeni in 
largă a lirismului 

insuficient insă 
îă ca vină lirică du- 

cu personalitate 
* ’ 1 unei

întregii 
doua

Emil Giurgiuca. Lirica lor 
dezvoltă motive nume
roase, de la perspectiva 
etnică a desfășurării do
mestice, la tulburătorul 
dor de libertate, însoțit nu 
o dată de strigătul de 
răscoală și luptă. De 
aceea, poezia transilvan^, 
departe de a fi o pasto
rală, blinda cantată buco
lică, stăruie prin freamăt 
Interior și viziune mesia
nică, prin conviețuirea 
durerii cu focul nestins al

Inte de a face poezie, oa
menii ieșeau in agora, se 
dăruiau idealurilor mul
țimii ; din acest contact 
iese poezia, năvalnică, in
cisivă și mobilizatoare, iar 
poetul se dovedește un 
Prometeu care oferă po
porului său focul : „Deș- 
teaptă-te, române !“

Ardealul fremătător il 
aflăm cu aceeași intensi
tate și in poeziile near- 
delenilor, la un Alecsan- 

Bolintineanu

„GORUNUL
LUI HORIA"

speranței : „La noi sunt 
codrii verzi de brad ! Și 
cimpuri de matasă ; ' La 
noi atiția fluturi sunt. Și- 
atita jale-n casă. Privi
ghetori din alte țări / Vin 
doina să ne-asculte. / La 
noi sint cintece și fiori / 

lacrimi multe, multe...:' 
— atestind o realitate și 
o stare de spirit a anilor 
de la începutul vea
cului nostru. Destinul 
poeziei ardelene se lea
gă de ’ ’
nilor și 
poezie reprezentativ ce a 
făcut contactul intre eroul 
baladesc și eroul-personaj 
istoric in modul cel mai 
firesc. Această realitate 
dominantă se explică in 
bună parte prin prepon
derența experienței vieții 
rurale și prin atracția vie, 
permanentă a unui folclor 
extrem de variat, hrănit 
din problematica imediată 
a existenței sociale. îna-

destinul oame- 
este genul de

PROGRAMUL I

18.00-17.00 Teleșcoală.
16,00 Științe sociale : Perspecti

ve ale dezvoltării economico- 
sociale ale României In ur
mătoarele decenii. Prezintă 
pr t. univ. dr. N. Ivanciu- 
Vâleanu.

Noțiuni de optică 
Prezintă

•slane directă
de la Constanța.

18,45 Marele premiu de steeple
chase (cursă de galop cu ob
stacle fixe). ,

19 00 Familia.

RECUNOAȘTERE
Comitetul de coordonare a Isto

riei literaturilor de limbi europeiio, 
întrunit la dur.sbruck (Austria), 
rcorganizindii-se. a reales pentru a 
treia oară in biroul său pe prof, 
univ. dr. docent Al. Dima. membru 
corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Concepută ca o amplă panoramă a 
literaturilor de limbi europene, stu
diate in funcție de curentele și pe
rioadele identificabile de-a lungul 
timDului. lucrarea constituie un tra
tat de înaltă ținută științifică, editat 
sub auspiciile Asociației internațio
nale dc literatură comparată (cu 
sediul la Paris). Un prim volum, 
dedicat expresionismului, a apărut 
recent. Al. Dima și Dan Grigorcs- 
cu fiind semnatarii secțiunii rezer
vate analizării expresionismului 
românesc.

CAIETELE MINERVASub auspiciile Editurii 
(b-dul Republicii nr. 17, 
a început ediția „1974“ a 
lui anual de debut in volum. Ma
nuscrisele pentru faza In curs de 
desfășurare se primesc pe adresa 
editurii pină la data de 15 iunie 
a.c. (data expedierii prin poștă).

Manuscrisele vor fi trimise ln- 
tr-un plic inchi6, cu mențiunea : 
Pentru concursul de debut. De ase
menea, se va specifica genul lu
crării (poezie, roman, nuvelă, re
portaj), alături de un moto obliga
toriu. Același moto trebuie repro
dus pe un alt plic, in care con- 
curenții sint rugați să introducă 
numele, profesia și adresa exactă, 
scrise citeț. Plicurile purtînd nu
mele autorilor vor fi deschise in 
prezența Juriului, după declararea 
premiilor. Lucrările nepremiate nu 
se înapoiază.

Textele prezentate nu trebuie să 
depășească următoarele dimen
siuni : poezie — 700 versuri : nu
vele. schițe, povestiri — 7 coli de 
editură (circa 130 de pagini) ; re
portaje — 4—5 coli (circa 100 de 
pagini) ; roman — pină la 15 coli 
(circa 300 de pagini). Se vor lua in 
considerație numai lucrările dacti
lografiate. Rezultatele concursului 
vor fi anunțate prin presă pină la 
sfirșitul anului 1974, iar volumele 
premiate vor fi publicate in 1975.

Popularele Caiete Minerva se si
tuează in permanență la un elevat 
nivel în ceea ce privește diversi
tatea sumarului, ținuta publicisti
că a materialelor inserate și auto
ritatea semnatarilor acestora. Dacă 
luăm in considerație și sobrietatea, 
eleganța grafică, se va înțelege mai 
bine secretul ecoului lor la public, 
al eficientei propagande editoriale 
ce se întreprinde prin intermediul 
lor-> Ultimul „caiet" apărut este fi
xat pe o temă esențială — perma
nența clasicilor. Statornicul efort 
de valorificare a inestimabilei moș
teniri culturale clasice operat de 
Editura .,Minerva" este reliefat 
succint in numeroasele secțiuni ale 
tipăriturii pe care o consemnăm. 
De la evocarea unor personalități 
ale literaturii române precum Di- 
mitrie Cantemir, a unor pașoptiști 
— Bălcescu, Alecsandri. Bol) iac, 
Bârnuțiu, Heliade, Russo, ale căror 
scrieri au apărut in ultima vreme 
sub auspiciile editurii — pînă La 
prezentări ale ; volumelor din ca
drul unor serii ca : „Arcade", 
„Scriitori români contemporani", 
„Introducere în opera lui...", „Con
fluențe", „Meșterul Manolc”, „Uni- 
versitas", „Patrimoniu" și la an
chetele Întreprinse in rândurile u- 
nor scriitori și critici de prestigiu.

SESIUNE DE CERCETĂRI 
SOCIOLOGICE

La Slatina a avut loc prima se
siune de comunicări a laboratoru
lui județean interdisciplinăr de 
cercetări sociologice înființat de 
cabinetul de partid al județului 
Olt in colaborare cu catedra de so
ciologie a Universității București. 
Laboratorul, care are 6 secții — 
sociologia propagandei de partid, 
sociologia culturii de masă, socio
logia educației, sociologia indus
trială. sociologia agrară și sociolo
gia transformărilor in viața satu
lui, conduse de largi colective de 
lucru din care fac parte activiști 
de partid și de stat, cercetători, e- 
conomiști. ingineri și tehnicieni, 
cadre didactice — este conceput 
ca un centru complex al studiului 
și relațiilor' multiple ale vieții din 
satele și orașele județului Olt. Pe 
baza rezultatelor cercetărilor de 
pină acum, în cadrul sesiunii au 
fost - prezentate mai multe referate. 
Totodată, participanții la sesiune 
au stabilit planul concret de cerce
tări sociologice pentru nerioada ur
mătoare. (Emilian Rouă)

A APĂRUTîmplinirea visului, celor 
de dincolo de morminte. / 
Piscul, unde păstorii tir- 
guiau pentru viată mi
rese / Peștera din care 
ghețarul învinge verile, / 
Clocotind tresaltă la che
mări de tulnic...

Motivul liric al Ardea
lului se perpetuează in 
poezia actuală și atrage, 
deopotrivă,, poeții 
toate generațiile', 
nir.d preponderent inspi
rat de lumea satului și de 
personajul istoric, motivul 
tinde să se citadinizezc, 
prin tratare intelectuali- 
zată ; el însoțește tot mai 
mult excursul liric ca o 
perrtjanență ontologică : 
„Grav muritor prin me
tropole, / încăpățînat ca 
un podiș transilvan / vo- 
ir.ta mea poartă un trup 
pe străzile globului". E- 
ser.ța ardeleană 
s Laru i tor și lirica 
încearcă s-o cuprindă din 
perspectiva ei înnoitoare. 
Observație ce ne îndrep
tățește să afirmăm că in 
ordine artistică antologia 
de față (alcătuită de 
V. Fanache) atestă un 
ethos in desfășurarea lui 
temporală cu multiple 
virtuți. „Gorunul lui Ho
rea" este, dincolo de 
orice posibile sugestii — 
și cile nu sint acestea — 
dezvoltarea istorică a 
unei teme lirice specifice, 
asimilată prin frecventare 
și dimensiuni condiției 
temelor 'eterne, asemenea 
poeziei de dragoste sau 
poeziei naturii. Complexi
tatea ideatică și forța 
emoțională, emanind de 
la înaltele idealuri umane 
și sociale ce le afirmă, si
tuează poezia inspirată 
de istoria și locurile a- 
cestei minunate părți a 
țării. Ardealul, in peisa
jul artei de expresie pa
triotică, dominantă ce-i 
animă resorturile intime, 
asigurîndu-i perenitatea 
și audiența.

REVISTA INSTITUTULUI 
DE STUDII ISTORICE 
SI SOCIAL-POL1T1CE 
DE PE LINGĂ C.C. 

AL P.C.R.

„ANALE DE ISTORIE"

ca :

din 
Râmi-

NR. 2/1974 
(MARTIE — APRILIE)

INSTITUTUL

CEL
MARINA

cinema

artei stu-

19.

9*.

t

tineret : ,.CIn- 
patrla, tlnere-

• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul de operetă : „La calul 
bălan** — 19,30.

timp de 10 ani. |
vor l 

•i ’
BUZEȘT1 — 9; 12.30;

FLOREASCA — 10;

— ii;
POPULAR — 11.30;

comisar acuză : BUCEGI 
18; 20,15, COTROCENI 
1G: 18,15: 20.30, VOLGA 

13.30; 15.45; 18; 20.15.

ROMANIA - FILM prezintă, în cadrul programului

MARI SUCCESE ALE ECRANULUI0, filmul american

LUMINILE ORAȘULUI „MIRCEA

Eminescu. Generația de la 
1848 a avut aceleași idea
luri dezvoltate similar și 
in poezie sub forma unor 
adevărate motive arheti
pale, de la gorunul lui 
Horea și Cimpia Ardealu
lui pină la ceremonii și. 
ritualuri, magistral in
corporate spiritului tran
silvan de Blaga. Adrian 
Maniu sau Emil Giur
giuca. Am reține poe
zia lui Adrian Maniu
„Ardealul" pentru ca
pacitatea de a sinteti
za un moment liric :
„Munte bătut de ful
ger, retezat de uriași, / 
Popor bătut de nenoroc cu 
nădejde nepierdută, / 
Neam nestrămutat, legat 
de brazdă prin credință, / 
Cind școlile fi se dăruiau 
spre întunecare, / Cind 
graiul tău era vină osin- 
dită amuțirei, / Ai Emil VASILESCU

Regia, muzica și rolul principal: CHARLIE 
CHAPLIN. Un film de neuitat, la care mi- ) 

lioane de spectatori din întreaga lume au
rîs și au plîns alături de CHARLOT.

19.20 1001 de seri : 
R urnea js.

19,30 Telejurnal.
20,00 Seară pentra 

tăm partidul, 
țea". Selecțlunț din spectaco
lul de gală susținut de for
mațiile laureate ale Festiva
lului național «1 
dențești, închinat celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei șl Congresului al 
XI-lea al P.C.R.

21,25 Surprize pe micul ecran. Se- 
lectiunl din programele Ma
relui Circ din Tokio.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL H

• Frații Jdogj : PATRTA — 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; 18.45; 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: 18.13: 20 30.
• Cat Ballou: LUCEAFĂRUL -
9: 11.15; 1130: 16; 18.30: 20,45.
FESTIVAL — 9: 11.15; 13.30; 16:
10.30; 20,45.
q Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,15; 11.15.
• Salut și adio : DOINA — 1 :.3O; 
13; 17.15; 19.45.
e Omul din Înalta societate : 
CAPITOL — 9.15: 11.30: 14; 16.13: 
13.30; 20.45. MODERN - 9: 11.15: 
13.30: 16; 18.15: 20.30. CASA FIL
MULUI - (bd. Magheru nr. 29)
— 14.30; 16.30.
• Porțile albastre ale orașului :
LUMINA - 0; 11.15; 13.30; 16;
18.30; 20.45. ARTA — 15.30; 17,45; 
20.

• Valea prafului dc pușcă : EX
CELSIOR — 9; 11,15; 13.30; 16;
18,15; 20,30. MELODIA — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,30; 20.45.
• Trei scrisori secrete : DACIA
- 9: 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20.30,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18.15; 20,30.
• Ce drum să alegi : GRIVIȚA — 
9: 11.15; 13,30; 16; 13,15; 20.30, FLA-

• MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Un
15.45;
13.45:
9: 11.15; ............................. . .........
o Omul care știe prea mult — 
14,30; 16.30: Pace noului venit — 
13.Diligenta — 20.45 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Rlo l.obo : AURORA — 9: 11.15;

15,45; 18: 20.15, FLACAR K —
9; 11.15; 13.30; 15,45: 18.15; 20.30.
• Secretul lui Buddha : PACEA
- 15.30: IC; 20.15.
o Marele premiu ; DRUMUL SĂ
RII - 15.30; 19.
a Păcală : FERENTARI 
15,30; 19, ........ ............
15; 19.
• Cidul :
16; 19.30,
15.30; 19.
• Țarul Ivan fșl schimbă profe
sia : LIRA — 15.30; 18; 20,15.

a Le Mans : CIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,15, MOȘILOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,30.
• Călărețul fără cap : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
• Samblzanga ; UNIREA — 15,45; 
18; 20,15.
• Omul din La Mancha : VIITO
RUL — 15,30; 18.
• Nunta dc piatră : VIITORUL
— 20,15.
• Fantastica aventură a Iul „Nep- 
tun" : MUNCA — 16; 18; 20, PRO
GRESUL — 15.30; 18: 20.15.
• Al șaptelea cartuș : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15.30;
18; 20.13.
e Bună scara, doamnă Campbell i 
CRÎNC-ASI — 16; 19.15.
• Aurul negru din Oklahoma : 
VITAN — 15.3): 18: 20,15.
• Clntecul Norvegiei : RAHOVA
— 15.30; 19.

• Teatrul Național (sala mare) : 
Furtuna — 19,30, (sala mică) r 
Trei frați gemeni venețieni — 
19.30.
• Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Casa de mode — 19,30, 
(sala Studio) : Noile suferințe ale 
tinărulul „W“ — 19,30.
e Teatrul Mic : Subiectul erau 
trandafirii — 19,30.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 10, Adio, Charlie — 19,30, (sala 
Studio) : Hamlet
• Teatrul Gluleștl : Liola
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; ileana Sinzlana
— 15. (sala din str. Academiei) : 
Răi șl nătărăi — 17.
• Teatrul satlrlc-muzical ,.C. Tâ- 
nase“ (sala Savoy) ; „Pardon... 
scuzați... bonsoar 1“ — 19,30. (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) ; Vino 
•ă ne vezi deseară — 19.30.
• Teatrul de revistă $1 comedie 
„Ion Vțisllescu" : Siciliana — 19.30.
• Circul „București" : Inttlnire la 
circ — 19.30.

20 09 Concertul orchestrei simfo- 
niee a Radiotelevizlunll Ro- 
m ine. Integrala sultelor pen
tru orchestră de George E- 
nescu. Dirijor : Remus Tzin- 
coca (Canada).

21.50 Cărți șl idei. Discuție asu
pra volumului „Destinul con
temporan al artei" de Ion 
PascadL

După cum se știe, Institutul l 
de marină ,.Mircea cel Bâtrin" ’ 
din municipiul Constanța, ca ț 
instituție dc invățămint superior, i 
pregătește ofițeri pentru marina i 
comercială și de pescuit ocea- 1 
nlc. Institutul funcționează cu . 
două facultăți : una de naviga- ț 
ție (specialitatea punte) și una l 
de electromecanică navală . (cu ' 
două specialități — electricieni \ 
și mecanici). Durata studiilor > 
este de 4 ani. Absolvenților in- ‘ 
stitutului li se acordă diplome i 
dc absolvent de invățămint su- ' 
perior tehnic in specialitățile 
navigație sau electromecanică i 
navală, brevetul de ofițer III 1 
maritim in specialitatea urmată l 
și gradul de ofițer in rezervă. .'

La concursul de admitere pot I 
să participe absolvenții liceelor L 
cu diplomă de bacalaureat secția .' 
reală sau ai altor școli echiva- ) 
lente, care să nu depășească i 
virsta de 25 de ani, precum și ) 
absolvenții secțiilor umaniste, i 
cafe au un stagiu de cel puțin 1 
un an in-specialitate. Candidații l 
se vor prezenta personal pentru ’ 
înscriere la sediul Comandamen- \ 
tului flotei maritime „NAVROM" i 
din Constanța (gara maritimă I 
camera 40), cu următoarele l
acte : diplomă de bacalaureat in 
original (elevii din ultimul an ț 
de liceu vor prezenta o adeve- i 
rință care atestă această caii- ’ 
tate) ; copie legalizată de pe ț 
certificatul de naștere ; cazierul < 
judiciar ; două fotografii 3/4. în- ) 
scrierile se fac pînă la data de l 
28 iunie 1974. 1

Programa este prevăzută In 
broșura „Admiterea in învăță- 1 
mintul superior" (ediția 1974) și ' 
se desfășoară In două etape : 
etapa I 3—9 iulie 1974, care i 
constă din examinare medicală ’ 
specială, teste de aptitudini ma- ) 
rinărești cu ieșire in mare, pro- l 
be de rezistență fizică (atletism) , 
și etapa a Il-a — proba teore- i 
tică, 10 iulie 1971, cind se susți- 
ne examenul scris la materna- i 
tici, fizică și geometrie. Probele ' 
din ambele etape sint elimina- i 
lorii. (

Candidații admiși In institutul , 
de marină „Mircea cel Bătrin". 1 
vor incheia angajamente scrise i 
cu C.F.M. — NAVROM Constan- • 
ța și, respectiv, cu C.F.P.O. 
Tulcea, pe t
Pe durata studiilor, devii 
beneficia de cazare, hrană 
uniformă. I 

I
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Scrrrtor prnrrol a! Partidului romuniit Rnmdn, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele Consiliului Politic de Coaliție Naționala și nl poporului 

laoțian vă mulțumesc sincer pentru căldurosul mesaj de felicitare adre- 
F t cu ocnrm constituirii Consiliului Politic de Coaliție Națională ți a 
(•uvfnului Provizoriu de Uniune Națională. Aș dori sâ exprim gratitil- 
dmea mea pprt uului comunist. guvernului și poporului român pentru 
R'1 ț- sprijinul lor acordate luptei poporului laoțian pentru pace. 
Independența, libertate și democrație.

F c ca relațiile de prietenie și solidaritate frățească dintre popoarele 
noastre si se dezvolte, pe zi ce trece, tot mai mult.

Prințul SUFANUVONG
Președintele Comitetului Central 
ol Frontului Patriotic Laoțian, 
Președintele Consiliului Polilic 

de Coaliție Națională

Excelenței Sale
D'•linului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România

Am fost foarte mișcați de dovezile de simpatie și condoleanțele pe 
care nl le-a li adresat ca urmare a catastrofei aeriene care a costat viața 
mai multor ziariști ai noștri.

Vă mulțumim profund.
HOUARI BOUMEDIENNE

Președintele Consiliului Revoluției, 
Președintele 

Guvernului Republicii Algeriene 
democratice și Populare

Vizita delegației economice 
guvernamentale siriene, condusă 

do Mohamed Haydar

VIZITA DELEGAȚIEI CAMBODGIENE, 
CONDUSĂ DE KHIEU SAMPHAN

Delegația economică guvernamen
tala siriană, condusă de Mohamed 
Haydar. vicepremier pentru proble
me economice in guvernul sirian, 
împreună cu tovarășul Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior și coope
rării economice internaționale.. a vi
zitat, in cursul zilei de miercuri, în
treprinderea de autoturisme din Pi
tești.

Oaspeții s-au interesat de organi- 
rr n și desfășurarea procesului de 
producție, de calitățile autoturisme
lor românești, apreciind realizările 
acestei moderne unități industriale.

La amiază, președintele Consiliului 
papular al județului Argeș, Ion Din- 
că. a oferit o masă in onoarea oas
peților.

• SPORT • SPORT « SPORT •SPORT
Simbătă, la București

FINALELE „CROSULUI TINERETULUI"
O amplă manifestare polisportivă, la care iau parte 

tinere și tineri din toata țara
Capitala țării va găzdui simbătă, 

4 mai. întrecerile finale ale „Crosului 
tineretului", competiție de mare 
popularitate care, și in acest an, s-a 
bucurat de o largă audiență in rin- 
dul tineretului. La finale vor lua 
parte aproximativ 800 de tinere și 
tineri, primii clasați in etapa pre
mergătoare (pe județ și municipiul 
București). Probele respective — pe 
categorii de virstă — se desfășoară 
pe un traseu situat intre Piața Scân
teii și Arcul de Triumf. Paralel cu 
interesul general pe care asemenea 
competiții de masa il suscită in ria
dul concurentilor și spectatorilor. fina
lele „Crosului tineretului" oferă și 
specialiștilor ocazia de a observa și. 

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Arabe Siriene la Bucu- 
r ști, Muhsen Sayadi, a oferit un 
dineu, cu prilejul vizitei in țara 
noastră a delegației economice gu
vernamentale siriene, condusă de 
v..-•■premierul Mohamed Haydar.

Au participat tovarășii Ion Pățan 
și Emil Drâgănescu, viceprim- 
miniștri ai guvernului, Bujor Almă- 
șan. ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, Nicolae Ghenea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Emilian Manciur, ambasadorul Româ
niei la Damasc, și alte persoane 
oficiale.

Dineul s-a desfășurat lntr-o atmos
feră de caldă cordialitate.

(Agerpres)

eventual, selecționa pe cei mai ta- 
lentați sportivi începători.

Organizatorii — Comitetul Central 
al U.T.C.. împreună cu U.G.S.R. și 
C.N.E.F.S. — ne-au informat că in 
cadrul programului acestei manifes
tări sportive care începe la ora 9, 
mai sint incluse : un cros de masă 
pentru tinerii bucureșteni (circa 
10 000 de participant!), un cros al ve
teranilor (la care iau startul foste 
glorii ale atletismului nostru, cam
pioni și recordmani ai probelor de 
fond și maraton), o paradă moto- 
cicloturistică, precum și un concurs 
de karting (viteză pe circuit — la 
clasele pionieri, tineret și formula 
„junior").

Delegația Frontului Unit National 
al Cambodglci și Guvernului Rvg. 1 
de Uniune Națională al Câmbodgiei, 
condusă dc Khicu S.imphan. membru 
a! Biroului Politic al Comitetului 
Central al F.U.N.C.. vicvprlm-mini •- 
tru șl ministrul apărării naționale al 
G.R.U.N.C. comandantul ș.-f al For* 
telor armate pbpulare de eliberare 
națională. tn<oțltft de generalul de 
armată Ion lomță. membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. ministrul apărării naționale, 
a vizitat, miercuri, o unitate mili
tară

Oaspeții nu vizitat muzeul unită
ții. sala de pregătire fizică, săli unde

Reprezentanții președintelui României la ceremonia 
de doliu in memoria președintelui Austriei, 

Franz Jonas, s-au întors în Capitală
Reprezentanții președintelui Repu

blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, la ceremonia de 
doliu in memoria președintelui fe
deral al Austriei, dv. Franz Jonas 
— tovarășii Ștefan Voitec, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și Va- 
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe — s-au înapoiat, 
miercuri la amiază, in Capitală.

Nou complex comercial în Piața Dorobanți
Marți, la București a fost inaugu

rat noul complex comercial din Piața 
Dorobanți. Moderna unitate adăpos
tește la etaj un supermagazin. care 
dispune de 6 linii cu autoservire 
pentru produse alimentare și un 
raion cu articole de uz casnic, iar la 
parter o pescărie, o unitate de des
facere a produselor de panificație și 
una pentru legume și fructe. La 
subsol au fost amenajate spații de 
conservare și depozitare a mărfuri
lor, dotate cu instalații frigorifice 
de mare capacitate.

□

se execută Instrucția teoretică do
în inchfliri'.i vizitei, vlce.orim-mi- 

nlsirul Khicu Samphan a semnat in 
cartea de onoare a unității, urind 
militarilor succese in pregătirea lor 
de apărători ai cuceririlor si reali
zărilor poporului, ai patriei lor.

★
Tn aceeași zl. delegația Frontului 

Unit .Național al Cambodgiei si Gu
vernului Regal de Uniune Naționa
lă al Cambodgici s-a inlilnit cu stu
denții cambodclcni care se pregătesc 
in instituțiile de învățămint superior 
din tara noastră.

(Agerpres)

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
au fost prezențl tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, viceprim-mînistru al 
guvernului, ministrul educației și în- 
vățâmintului, George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe, alte 
persoane oficiale.

A fost de față Tassilo Ogrinz, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Austriei la București.

(Agerpres)

Rețeaua comercială din zona aces
tui complex a fost completată prin 
deschiderea unui magazin de meze- 
luri-brinzeturi și a unei cofetării, 
precum și prin lărgirea și reorgani
zarea pieței, fapt care a dus la creș
terea de la 100 la 180 a numărului 
de locuri de vinzare a produselor 
agroalimentare.

De remarcat că noul complex co
mercial a fost dat în folosință cu o 
lună înainte de termenul planificat.

(Agerpres)

MAREA ADUNARE POPULARĂ 
DIN CAPITALĂ

(Urmare din pag. I)

urăm, cu prilejul acestei sărbători, 
succese cit mai mari in lupta pen
tru libertate și progres social, pen
tru pace și colaborare intre toate 
popoarele lumii.

Salutăm în mod deosebit prezența 
Viccpremlerului guvernului Republi
cii Arabe Siriene, Mohamed Hay
dar, și a vlceprim-mlnlatrului Gu
vernului Regal de Uniune Naționa
lă al Cambodgiel, ministrul apărării 
naționale al G.R.U.N.C., comandan
tul ș->f al Forțelor armate de elibe
rare Națională. Khieu Samphan.

Ziua de 1 Mai o sărbătorim anul 
acesta in condițiile in care muncito
rii, țăranii, intelectualii, întregul 
nostru popor desfășoară o entuziastă 
activitate pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan și a anga
jamentelor asumate in întrecerea so
cialistă pentru realizarea cincinalului 
înainte de termen.

Vă raportăm, mult stimate tovarășa 
secretar general, că, în intimpinarea 
acestei sărbători, colectivele de oa
meni ai muncii din Capitală șl-au 
realizat și depășit sarcinile de plan 
și angajamentele pe primele patru 
luni ale anului, obținind suplimentar 
importante cantități de produse ne
cesare economiei naționale, ridicării 
necontenite a nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

Angajați in marea întrecere care a 
cuprins întregul nostru popor, oame
nii muncii din municipiul București 
acționează neabătut in toate dome
niile de activitate pentru ca angaja
mentul de a înfăptui cincinalul cu 
șase luni mai devreme să devină o 
realitate, pentru a intimpina cea de-a 
XXX-a aniversare a eliberării patriei 
și Congresul al XI-lea ai partidului 
cu noi și însemnate realizări,

A luat, apoi, cuvintul tovarășul 
Mihai Dalca, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

în încheierea mitingului, în nume
le oamenilor muncii din țara noas

j LA 5 MAI 1974 j

j CONCURS SPECIAL j 

j „PRONOSPORT" [
Administrația de Stat „Loto- 

Pronosport" informează partici
panta că la 5 mai 1974 organi
zează un concurs special „Pro
nosport", la care se vor atribui 
numeroase și importante pre
mii. inclusiv ciștiguri suplimen
tare in valoare de 300 000 lei, 
din fond special. Participarea se 
face pe aceleași buletine ca la 
concursurile obișnuite, iar în
scrierea pronosticurilor (1, x. 2), 
precum și depunerea și înregis
trarea buletinelor se fac in a- 
celeași condiții ca la un concurs 
obișnuit. Pentru a putea parti
cipa la atribuirea câștigurilor su
plimentare. buletinul trebuie să 
aibă o taxă de participare achi
tată de ccl puțin 15 lei. Așa
dar. in afară de ciștigurile o- 
bișnuite in bani, pentru 13. 12, 

tră. tovarășul Glicorghe Cioară a 
spus :

V* rog să-mi permiteți ca. In nu
mele celor do față, nl Întregului po
por român, să adresez un salut 
călduros poporului portughez, forțe
lor democratice șl progresiste din 
această țară, forțelor armate, care, 
răslurnlnd dictatura fascistă, au 
creat condiții ca, după aproape 50 de 
ani dc dominație întunecoasă, să 
poat i sărbători astăzi, liber, ziua de 
1 Mal a color ce muncesc și in Por
tugalia. (Urile).

Ne exprimăm speranța că aceasta 
va deschide un drum nou dezvoltării 
democratice a Portugaliei, caro să 
asigure dreptul la Independență t»l 
popoarelor încă asuprite din colonii 
șl va crea condiții pentru stabilirea 
de relații noi, democratice, Intre po
porul portughez șl aceste popoare. 
(Aplauze).

In spiritul solidarității militante, 
urăm poporului portughez să-și fău
rească o țară liberă, democratică, 
independentă. (Aplauze).

Trăiască solidaritatea internaționa
lă a celor ce muncesc 1 (Aplauze)

Trăiască pacea, colaborarea între 
toate țările și popoarele lumii. (A- 
plauze).

Trompeții — pionieri și ostași — 
anunță Începutul spectacolului cultu- 
r.il-sportiv, în al cărui program jși 
găsesc expresie imagini simbolice 
din viața și munca poporului nostru, 
din năzuințele și aspirațiile sale de 
progres șl pace, încrederea sa ne
strămutată în politica Înțeleaptă a 
partidului, hotărirea sa de a o înfăptui 
neabătut, de a făuri societatea so
cialistă multilateral dezvoltată po 
pămintul românesc.

După Încheierea spectacolului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți conducă
tori de partid șl de stat iși iau ră
mas bun de la miile de bucureșteni, 
răspunzind cu căldură ovațiilor și a- 
clamațiilor mulțimii care, minute in 
șir, scandează puternic numele se
cretarului general.

Președintele Republicii Socialiste 
România salută apoi pe șefii misiu
nilor diplomatice prezenți la aduna

11 sau 12, 11, 10 etc. rezultate 
exacte, din fond special, se a- 
tribuie, prin tragere la sorți, un 
autoturism „Dacia 1 100" și un 
autoturism „Skoda S 100". Ciș
tigurile suplimentare (in auto
turisme si‘bani), se acordă va
riantelor care au înscris pro
nosticul 1 la toate meciurile in 
care acesta a ieșit pronostic e- 
xact. iar La celelalte meciuri au 
înscris alte pronosticuri în afară 
de 1. adică x sau 2.

In cazul cind nu se înregis
trează nici o variantă cu 13 re
zultate exacte la ciștigurile su
plimentare. categoria unică de 
cistiguri suplimentare va fi a- 
tribuită variantelor cu 12 rezul
tate exacte, iar in caz de ab
sentă si a acestora, variantelor 
cu 11 rezultate exacte etc 

rea populari consacrată zilei de 1 
Mal.

Părăsind pavilionul. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena 
Ceaușescu străbat pe jos, înconjurați 
cu dragoste de mulțime, aleea prin
cipală a complexului expozițional, 
întlmplnațl cu puternice urale șl a- 
clamațil. Miile de bucureșteni, oa
meni ai muncii din Întreprinderi, mi
litari. elevi, pionieri, scandează ne
întrerupt „Ceaușescu — P.C.R."j 
„Ceaușescu și poporul".

Cinstind pentru a 84-a oară ziua 
de 1 Mal, sărbătoarea primăverii și 
a muncii, locuitorii Capitalei șl-au 
exprimat din adlncul inimii senti
mentele internaționaliste care li lea
gă puternic, prin tradiție, de oamenii 
muncii de pretutindeni, de năzuin
țele lor, reafirmindu-șl voința ne
strămutată de a lupta pentru victo
ria socialismului și a păcii in lumea 
întreagă.

în același timp, adunarea popu
lară din Capitală, organizată cu pri
lejul zilei de 1 Mai, a constituit o 
nouă și vibrantă manifestare a uni
tății de nezdruncinat a poporului in 
jurul partidului și a! secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
un prilej pentru reafirmarea cu 
mal multă tărie a hotâririi de a în
făptui neabătut politica internă și 
externă a partidului, luminosul pro
gram elaborat de Congresul al X-lea, 
de Conferința națională ale P.C.R.

★
în orașele reședință de județe, In 

municipii, ca și în alte centre im
portante ale țării au avut loc, 
miercuri, entuziaste adunări popu
lare, prilejuite de sărbătorirea zilei 
de 1 Mai. La adunări au luat cuvin
tul prim-secretari și secretari ai 
comitetelor județene și orășenești de 
partid, președinți ai consiliilor popu
lare locale și ai sindicatelor, care 
au relevat însemnătatea acestei săr
bători a frăției și solidarității mun
citorilor de pretutindeni și au înfă
țișat izbinzile repurtate de întregul 
popor pe drumul făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

(Agerpres)

A apărut 
revisîa „LUMEA" nr. 19

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost In ge

neral Instabilă, in majoritatea regiuni
lor. .Cerul a fost mal mult acoperit in 
jumătatea de nord a țârii unde șl 
plbile. îndeosebi cu caracter de averse, 
însoțite de descărcări elecțrice, au fost 
mal frecvente. • In celelalte regiuni ce
rul a devenit variabil, iar ploile au 
fost locale. Vîntul a suflat potrivit, cu 
intensificări, mai ales in sudul și estul 
țării.

Timpul probabil pentru zilele de 3, 
4 și 5 mai. In țară : Cerul va fi va
riabil, mai mult noros la începutul in
tervalului in sud-estul țării, unde vor 
cădea averse locale de ploaie, Însoțite 
de descărcări electrice. In rest, averse 
Izolate dupâ-amiaza. Vint slab pină la 
moderat. Minimele vor fi cuprinse in
tre 3 și 13 grade, iar cele maxime între 
13 și 23 de grade. în București : Cer 
temporar noros. Ploaie de scurtă du
rată. Vint slab pină la moderat. Tem
peratura ușor variabilă.

El □ 0 □ □

fotbal Divizionarele A din nou, azi, in întrecere
Astăzi se dispută meciurile etapei 

a XXV-a a campionatului diviziei A 
la fotbal.

Partidele din Capitală vor avea loc 
iy cuplaj, pe stadionul ..23 August" : 
o’.a 16. Rapid—Jiu) : ora 17.45 : Spor
tul studențesc — F.C. Argeș.

în tară, de la ora 17 : Steagul 
roșu — C.F.R. Cluj. U. T. Arad — 
A.S.A. Tg. Mureș : F.C. Constanța— 
Universitatea Craiova, Politehnica 
Timisoara—Dinamo. Universitatea

Cluj—C.S.M. Reșița, F.C. Petrolul— 
Steaua. Sport Club Bacău—Politeh
nica Iași.

Aspecte de la aceste partide vor 
fi transmise la radio, inceoind din 
jurul orei 16.45, pe programul I. in 
cadrul emisiunii ..Fotbal minut cu 
minut". Derbiul etapei (F.C. Constan
ța—Universitatea Craiova) va fi 
transmis in întregime pe „micul 
ecran".

CICLISM Mîine, startul

Ziua startului in cea de-a XV-a e- 
diție a ..Cursei munților" s-a apro
piat. Mîine după-amiază, 70 de ci
cliști vor pleca din Sinaia, in 
prima etană. Ei urmează să parcurgă 
125 de kilometri (pină la Chi
chi? și înapoi la Sinaia, trecind, la 
duci re și la întoarcere, prin Brașov. 
După cum am mai anunțat, celelal
te două etape se desfășoară simbătă 
pe ruta Sinaia — Bănești și retur și 
duminică de la Sinaia la București.

Tradiționala competiție ciclistă, 
inițiată și organizată de clubul Di-

în „Cursa munților"

namo București, în colaborare cu 
A S. Loto-Pronosport, se bucură, ca 
de obicei, de o valoroasă participare. 
Celor mai buni cicliști români, re- 
prezentind secții din București (Di
namo, Steaua, Olimpia, Voința), Plo
iești (Voința). Brașov (Cibo). Plo- 
peni (Metalul), li se alătură sportivi 
fruntași de la cluburile Ruda Hvez- 
da (Cehoslovacia), Dynamo (R.D.G.) 
și Dinamo (U.R.S.S.). Cicliștii sovie
tici au sosit in Capitală. Ceilalți oas
peți sint așteptați in cursul zilei de 
azi.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Meciul dc șah dintre echipele 

feminine ale Ungariei si României, 
disputat la Budapesta, s-a terminat 
cu scorul dc 20—16 in favoarea gaz
delor. Din echina română cc-1? mai 
multe puncte (4) le-a realizat Mar
gareta Perevoznic.

• Boxerul spaniol Antonio Ortiz 
și-a păstrat titlul de campion euro
pean la categoria super-ușoară. in- 
vingind. prin k.o. tehnic, in repriza a 
7-a. pe francezul Roger Zami.

AUTOMOBILISM — Italianul Raf
fs ele Pinto și c-h;pa Flat (din care 
face parte) conduc in clasamentul 
campionatului mondial de raliuri. 
Revista „Autoturism" (in nr, a — pe 
luna mai) subliniază că echipa Fiat 
a demonstrat, practic, cu ocazia ..Ra
liului T.A.P.". intenția și posibilită

țile ce le are de a candida la titlul 
mondial.

• A început „Cupa Europei" Ia 
pentatlon modern. întrecerile reu
nesc, in localitatea vest-germană 
Warendorf, peste 60 de sportivi din 
15 țări. După prima probă (călăria) ; 
pe echiDe conduce Cehoslovacia — 
(3 932 puncte). România, cu 3 508 p, 
se află pe locul 5. In clasamentul in
el, vidual. Drimul este Wolfgang 
Koepcke (R.F.G.).

• Finala campionatului european 
de fotbal pentru echipe de amatori, 
programată la Rieka intre selecțio
natele Iugoslaviei și R-F. Germania, 
aminată din cauza unei ploi toren
țiale. nu S-a mai disputat, titlul fiind 
atribuit, la egalitate, ambelor echipe.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 1 MAI 1974
EXTRAGEREA I : 42 3 41 37 27 28
EXTRAGEREA a II-a : 12 14 39
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FOND GENERAL DE CIȘTIGURI :

1 170 870 lei din care 97 641 lei report
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(C.E.E. / O.N.U.), care s-a desfășurat zilele acestea in

Comisiei Economice a O.N.U.Cea de-a XXIX-a sesiune
Europa ' ' __  _ ______ ____ __ _ _______...___
tala tării noastre, a prilejuit un amplu si fructuos dialog în jurul unor 
probleme privind rolul științei si tehnologici in dezvoltarea economică 
pe continentul nostru, participantii propunindu-si să identifice căile 
si mijloacele cele mai eficiente pentru dezvoltarea colaborării și coope
rării dintre țările europene in acest domeniu.

în legătură cu acest important eveniment al vieții internaționale, 
ziarul nostru s-a adresat unor personalități prezente la București, care 
au făcut declarațiile de mai jos :

Miloslav Hruza, președintele comi
siei, adjunct al ministrului afacerilor 
externe al Cehoslovaciei.

— La sesiunea de la București e- 
lementul esențial a fost spiritul de 
înțelegere și colaborare in care s-au 
desfășurat lucrările, spirit care re
flectă evoluția favorabilă a relațiilor 
dintre țările europene. Modul in care 
se desfășoară lucrările conferinței 
pentru cooperare și securitate a avut 
o mare influență asupra sesiunii, dar 
se poate afirma.' in aceeași măsură, 
că atmosfera creată la sesiunea 
C.E.E./O.N.U. de la București va in
fluența favorabil evoluția situației 
politice de pe continent.

Cu toții am urmărit cu cea mai 
mare atenție cuvintele președintelui 
Ceaușescu, mesajul său de colaborare 
și înțelegere intre state. Cuvintele 
domniei sale adresate reuniunii vor 
fi, cu : certitudine, prilej de analiză 
și meditație pentru guvernele țări
lor de pe continent.

Stanislaw Trepczynski, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, șeful 
delegației poloneze.

— Cum apreciați actualul sta
diu al cooperării economice in 
Europa ?

— Anul care a trecut a adus im
portante schimbări in situația eco
nomică si politică in lume si in Eu
ropa. In general, se poate aprecia 
drept pozitivă evoluția situației po
litice : tendințele spre destindere și 
cooperare s-au întărit, fapt dovedit 
de multiplicarea 
și a raporturilor 
tre statele europene, 
există probleme care 
lutionate definitiv și 
țează negativ situația 
atit pe plan politic cit și economic. 
Studiul asupra situației economice 
pe continentul nostru, elaborat de 
secretariatul comisiei, evidențiază 
foarte bine dificultățile tot mai mari 
din Europa occidentală, care iși gă
sesc expresie în încetinirea ritmului 

Aceste 
indife-

contactelor 
economice

Totuși, 
n-au fost so- 
care influen- 
lnternațională,

ca 
în- 

mai

de creștere economică, 
dificultăți nu ne sint 
rente, deoarece au incidențe di
recte asupra situației politice și e- 
conomice a Întregii noastre regiuni 
si asupra relațiilor sale cu restul lu
mii. Cu atit mai importantă și nece
sară aparo intensificarea cooperării 
intre tarile din estul si vestul con
tinentului. ca o cale ce poate con
tribui la solutionarea actualelor di
ficultăți. astfel ca ele să nu se re
percuteze negativ — pe plan politic 
și economic — asupra întregului 
continent, ca și a altor regiuni ale 
lumii.

pentru 
Capi-

Dr. R, Martins, ambasador, repre
zentant permanent al Austriei la O- 
ficiul O.N.U. de la Geneva, șeful de
legației austriece.

— Care este, după părerea dv., 
raportul dintre colaborarea eco
nomică și cursul nou pe arena 
internațională ?

— în concordantă cu progresele 
științei și tehnicii, pe măsură ce se

— Ce importanță atribuiți ac
tualei sesiuni a C.E.E./O.N.U. ?

— In centrul dezbaterilor noastre 
s-a aflat o problemă de mare impor
tantă atit pentru țările occidentale, 
cil si pentru cele socialiste — rolul 
tehnologiei in dezvoltarea economi
că. Concluziile și ideile desprinse 
din largul schimb de opinii prilejuit 
de reuniunea de la București vor 
contribui cu siguranță la intensifica
rea cooperării in domeniile științei șl 
tehnologiei dintre țările continentu
lui. mai ales dintre țările cu orin- 
duiri diferite.

Tema cooperării industriale, ca 
formă nouă, modernă a circuitului 
economic intereuropean, a oferit, de 
asemenea, un teren rodnic de pro
puneri și soluții. îmi face o deose
bită plăcere sâ relev că. in acest 
domeniu de cooperare, România șl

7

Ancheta „Scîntcii" in

extinde si se diversifică rețeaua re
lațiilor economice dintre state, asis
tăm la creșterea interdependențelor 
in viata internațională. Acest proces 
contribuie in mod hotăritor la crea
rea unui climat oolitic favorabil co
laborării pe multiple planuri. înțe
legerii sl apropierii între parteneri. 
Iată de ce considerăm ca deo
sebit de necesară lărgirea schimbu
rilor comerciale si a relațiilor eco
nomice. in general, intre țările eu
ropene atit din vestul, cit si din es
tul continentului. 
un loe important 
noastre comerciale 
pei răsăritene : 11 
siunea dinamică a 
nești. relațiile deosebit de cordiale 
dintre cele două țări ne fac să spe
răm intr-o și mai mare extindere 
in viitor a raporturilor economice 
bilaterale.

Otto Alex Herbst, ambasador, re
prezentant permanent al R.F.G. la 
Oficiul O.N.U. de la Geneva, șeful 
delegației vest-germane.

Țara dv„ ocupă 
in schimburile 

cu statele Euro- 
la sută. Expan- 
economiei româ-

Republica Federală Germania au a- 
cumulat o bună experiență, stabilind 
un cadru solid de extindere a rela
țiilor reciproce.

De altfel, faptul că lucrările sesiu
nii anuale a C.E.E./O.N.U. s-au des
fășurat la București, pentru prima 
dată in afara sediului său de la Ge
neva. constituie prin el însuși o do
vadă elocventă a rolului tării dv. in 
activitatea acestui organism, a con
siderației acordate politicii României 
de largă colaborare cu toate statele 
lumii.

A. C. Kirca, ambasador, reprezen
tant permanent al Turciei la Oficiul 
O.N.U. de la Geneva, șeful delega
ției turce.

— Ce contribuție poate aduce 
colaborarea economică pe plan 
subregional — respectiv in zo
na Balcanilor — la consolidarea 
climatului de destindere in Eu
ropa ?

Vecinătatea geografică reprezintă, 
fără îndoială, un factor de natură

să influențeze de o 
relațiile economice ___ _ _____
aflate in zona Balcanilor. In această 
parte a Europei există state caro 
au de rezolvat probleme asemănă
toare în înaintarea lor spre progres, 
care sint deci legate prin interese 
comune, avind in vedere câ sint țări 
in curs de dezvoltare, intre care și 
România și Turcia.

— Ce considerați că ar fi ne
cesar să se întreprindă in ve
derea sprijinirii eforturilor spre 
progres ale țărilor europene in 
curs de dezvoltare ?

— Dorim ca actuala conferință eu
ropeană pentru securitate și coope
rare. pornind de la realitatea funda
mentală a existentei pe continent a 
unor state cu sisteme social-econo- 
mice diferite, să țină seama și de 
faptul că in Europa există țări în

manieră pozitivă 
dintre statele

curs de dezvoltare. Edificarea unei 
colaborări durabile ne baze de echi
tate. în măsură sâ asigure progresul 
si prosperitatea fiecărei națiuni, nu 
poate fi realizabilă decit dacă se por
nește de la recunoașterea acestei 
realități. în acest sens, delegația tur
că dorește să exprime înalta aprecie
re pe care o dă bogatului conținut da 
idei al discursului pronunțat de 
președintele României, Nicolae 
Ceaușescu, In fața comisiei. Aș vrea 
să subliniez că la noi, in Turcia, 
președintele Nicolae Ceaușescu este 
considerat ca una dintre cele mai 
eminente personalități politice din 
lume.

Liuben Petrov, adjunct al minis
trului afacerilor externe, șeful dele
gației bulgare.

— Care este, după părerea dv., 
importanța eliminării obstacole
lor care mal există in calea co
merțului european ?

Dezvoltarea dinamică a forțelor de 
producție contemporane, revoluția

tehnico-știintifică și îmbunătățirea 
climatului politic general in Europa, 
in lumea întreagă impun in mod o- 
biectiv statornicirea unor raporturi 
bazate pe egalitate și avantaj reci
proc in acordarea deplină a clauzei 
națiunii celei mai favorizate. Nu 
este Intîmplător că o serie de repre
zentanți ai țărilor- occidentale mani
festă voința de a se căuta soluții 
constructive acestor probleme de 
mult scadente.

Liberalizarea deplină a comerțului 
international, ca rezultat al elimină
rii restricțiilor discriminatorii, va 
contribui la realizarea unei juste 
diviziimi internaționale a muncii, va 
da un impuls puternic schimburilor 
comerciale externe, cooperării in
dustriale și tehnico-stiințifice. A- 
ceasta. la rindul său, va duce la 
întărirea in continuare a încrederii 
reciproce dintre țările și popoarele 
europene, la consolidarea tendințelor 
pozitive pe plan politic general.

K. G. Lagerfelt, ambasador, repre
zentant permanent al Suediei la Ofi
ciul O.N.U. de la Geneva, șeful de
legație^ suedeze.

— Care considerați că trebuie 
să fie cadrul principial in ve
derea dezvoltării relațiilor eco- 
nonțlce intereuropene ?

— Baza oricărei dezvoltări a co
merțului și cooperării economice tre
buie, după părerea mea, să fie con
tinuarea și dezvoltarea politicii de 
respectare a principiilor suveranității 
si egalității in drepturi a fiecărei 
țâri. Problemele care confruntă azi 
omenirea ne preocupă și ne afectea
ză ne toti. De aici rezultă logic un 
alt principiu : acela că intensifica
rea comerțului și cooperării econo
mice intre tari cu sisteme sociale 
diferite — curs care nu este numai 
de dorit, dar și necesar — trebuie 
să aibă la temelie avantajul reciproc, 
în sfirșit. se impune ca fiecare din
tre noi să se străduiască să fie cit 
mai practic. Principiul practicității 
decurge din faptul că. problemele 
noastre sint reale, concrete, nu teo
retice. Am făcut pină acum prea 
multă teorie in jurul lor. este timpul 
să trecem la acțiuni concrete.

Janez Stanovnik, secretar executiv’ 
al comisiei.

— Puteți da o expresie fina
lă lucrărilor sesiunii ?

— în timpul sesiunii s-a manifes
tat clar dorința țărilor participante 
de a nu aștepta in mod pasiv re
zultatele Conferinței pentru securita
te șl cooperare in Europa, ci d^ » 
acționa clar In favoarea destinderii 
și colaborării. în această privință, 
adoptarea rezoluției românești este 
cel mai bun argument și cel mal 
mare ciștig al sesiunii, pentru că sta
bilește clar necesitatea întocmirii li
nul plan concret de acțiune în viitor.

Ancheta realizată de
Gh. CERCELESCU 
Viorel POPESCU
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1 MAI PESTE HOTARE O N. U EVENIMENTELE DIN PORTUGALIA
MOSCOVA 1 (Agerpres). — în 

i Leonid Brejnev, Nlko- 
ii. AJexci Kosighin și a 

și de stat 
din Mos- 
trația oa- 

sportlvă. 
anstrațiel, s-a 
resat oamcnl- 
cătrr C.C. al 

Sovietului Su
iș tri al 

purtat 
■are au 

remarcabile ob
ținute in industrie, agriculturi. In 
dezvoltarea științei și culturii sovie
tice.

BELGRAD — In întreprinderi. în- 
ftrtutîl și școlile iugoslave au avut 
Ix- adunări festive la care s-a făcut 
bilanțul realizărilor obținute dc co- 
loctivele de muncă si a fost relevată 
semnificația acestei zile, care a fost 
intimpinată. in acest an. cu noi suc
rose in producție. Au fost date m 
folosință noi obiective economice si 
s-x'.ial-cultural?, a început construi
rea unor noi unităti industriale.

PEKIN — In capitala R. P. Chi
neze. conform tradiției, această zi a 
fost sărbătorită in marile parcuri ale 
orașului. Spectacolele prezentate cu 
acest prilej de artiști profesioniști șl 
amatori au fost tachinate succeselor 
obținute de poporul chinez in eco
nomic. ta dezvoltarea culturii și 
științei naționale. La festivități au 
luat parte Ciu En-lai, vicepreședinte 
al C.C. al P. C. Chinez, premierul 
Consiliului do Stat al R. P. Chineze, 
alti conducători dc partid și de stal 
chinezi. Agenția China Nouă men
ționează că. alături de locuitorii Pe
kinului. la sărbătorire a participat și 
Norodom Si.inuk, șeful sfatului cam
bodgian, președintele Frontului Unit 
Național al Cambodgiei.

HANOI. — La Hanoi a avut loc 
un miting la care au participat Ton 
Duc Thang, președintele R. D. Viet
nam. Le Duan, prlm-sccrctar al C.C. 
el Partidului celor cc Muncesc din 
Vietnam, Truong Chinh, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale, Fam Van Dong, primul 
ministru al guvernului, alți conducă
tori ai R. D. Vietnam, numeroși oa
meni ai muncii din Hanoi. A rostit 
o cuvintare Hoang Quoc Viet, pre
ședintele Federației Sindicatelor din 
Vietnam, care a evidențiat marile 
succese obținute in actuala etapă a 
luptei tuturor oamenilor muncii pen
tru menținerea păcii și refacerea 
economiei țăriL

VARȘOVIA. — In prezența 
Edward Gicrck, prim-secretar 
C.C. al P.M.U.P.. a lui Henryk 
blonski, președintele Consiliului 
Stat a lui Plotr Jaroszcwicz. 
ședințele Consiliului 
a altor conducători polonezi, la 
Varșovia s-a desfășurat demonstra
ția oamenilor muncii din capitală, 
în deschiderea demonstrației, Ed
ward Gicrck a rostit o cuvintare in 
care s-a referit la succesele oameni
lor muncii polonezi în diferite dome
nii do activitate și a relevat semni
ficația lor In contextul aniversării, 
in acest an, a trei decenii de exis
tență a Poloniei populare.

Iul 
al

Ja
de 

pre- 
de Miniștri, 
polonezi, la

SOFTA — în R.P. Bulgaria, aceas
tă zi a fost sărbătorită sub semnul 
apropiatei aniversări — 30 de ani de 
la izbinda revoluției socialiste. In 
orașe și sate, oamenii muncii și-au 
exprimat hotărirea dc a înfăptui po
litica P.C. Bulgar, do a întări solida
ritatea cu lupta popoarelor pentru 
pace. împotriva imperialismului, ex
ploatării și asupririi. Participanții 
la demonstrația de la Sofia au 
fost salutați, dc la tribuna Mausoleu
lui lui Gheorghi Dimitrov, de Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului de 
Stat, dc alți conducători de partid și 
de stat bulgari.

CAIRO. — La Helouan, renumit 
centru industrial din Egipt, a avut 
loc o mare adunare popularii la care 
a luat cuvîntul președintele Anwar 
Sadat, care s-a referit, îndeosebi, la 
sarcinile cc stau in fața poporului 
egiptean in domeniile reconstrucției 
și dezvoltării. Șeful statului egip
tean a subliniat in cuvîntul său ro
lul important care revine oamenilor 
muncii egipteni in dezvoltarea po
tențialului economic al Egiptului și 
a anunțat o seric dc măsuri în vede
rea ridicării nivelului de trai al ma
selor.

ULAN BATOR. — In prezența Iul 
Jumjaaghiin Țcdenbal, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Mongole, 
și a altor conducători de partid și 
de stat, la Ulan Bator a avut loc o 
manifestație, care s-a desfășurat 
semnul noilor succese obținute 
poporul mongol in construcția 

. cialistă.

sub 
de 

so
BUDAPESTA — La Budapesta a 

avut loc o demonstrație a oamenilor 
muncii, la care au luat parte Jânos 
Kădâr. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Pal Losonczi, președintele 
Consiliului Prezidențial al R. P. Un
ea re. Jend Fock, președintele Con
siliului de Miniștri, alti conducători 
de nartid si de stat. Sărbătorirea a 
avut loc sub semnul pregătirilor 
pentru Congresul al Xl-lea al 
P.M.S.U. si pentru a 30-a aniversare 
a eliberării tării.

loc

PRAGA. — La Praga. festivitatea 
s-a desfășurat sub semnul apropia
tei sărbătoriri a celei de-a 29-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei. 
Zeci de mii de oameni ai muncii, ti
neri și pionieri au demonstrat prin 
fața tribunei in care au luat loc Gus
tav Husak, secretar general al C.C. 
al P.C.C., Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului federal, și alți 
membri ai conducerii de partid și de 
stat A rostit o cuvintare G. Husak. 
care a făcut o trecere în revistă a 
succeselor obținute de poporul ce
hoslovac.

PARIS. — In Franța au avut 
numeroase mitinguri. desfășurate 
sub semnul unității forțelor popu
lare șl democratice. La chemarea 
marilor organizații sindicale. oa
menii muncii din regiunea pariziană 
s-au întilnit, miercuri după-amiază, 
in parcul din localitatea Courneuve. 
După ce au amintit principalele re
vendicări economice, politice și so
ciale pentru care luptă sindicatele 
franceze, vorbitorii 
semnificația deosebită 
din acest an. care se 
ajunul primului tur 
alegerilor prezidențiale, pentru care 
forțele de stingă au prezentat un 
candidat comun.

ALGER — La chemarea Uniunii 
Generale a Muncitorilor — centrala 
sindicatelor algeriene — Ziua mun
cii a fost sărbătorită ca zi a solidari
tății tuturor forțelor progresiste și 
democratice ale țării, in lupta pentru 
dezvoltarea ei economică și socială. 
La Alger și in numeroase alte loca
lități au fost organizate mitinguri ale 
colectivelor din întreprinderi și de pe 
ogoare, adunări festive, demonstra
ții ale oamenilor muncii și manifes
tări cultural-sportive, la care au par
ticipat membri ai Consiliului Revo
luției și ai guvernului, responsabili 
ai Frontului de Eliberare Națională 
și ai Uniunii Generale a Muncitori
lor Algerieni. Președintele Houari 
Boumediene a luat parte la mitingul 
constructorilor de mașini , de la Uzi
nele de autovehicule, cea mai mare 
unitate a industriei mecanice alge
riene, intrată parțial in funcțiune.

NAȚIUNILE UNITE 1. (Corespon
dentă de la C. Alexandroaie). Ple
nara Adunării Generale a O.N.U. a 
adoptat, cu 86 dc voturi pentru. 26 
contra și 15 abțineri, un proiect de 
rezoluție initial de Siria, prin care 
sint respinse deplinele puteri ale de
legației regimului din Africa de Sud, 
fapt apreciat de statele membre ale 
Organizației drept un 
serios dat de Națiunile 
nantilor de la Pretoria 
tica apartheidului și 
externă expansionistă.

Multi dintre delegați. sprijinind 
proiectul de rezoluție al Siriei, ară- 
tind că delegația Pretoriei nu repre
zintă poporul Africii de Sud. ci re
gimul minoritar al acestei țări, au 
declarat că guvernele țărilor lor a- 
preciază că nici delegația regimului 
Lon Noi nu poate pretinde că re
prezintă poporul cambodgian. Ei au 
subliniat că circa 90 la sută din te
ritoriul Cambodgiei se află sub con
trolul efectiv al administrației forțe
lor patriotice de eliberare națională.

In ce privește deplinele puteri ale 
delegației portugheze, vorbitorii au 
subliniat că acestea se limitează la 
Portugalia europeană și. in nici un 
caz. delegația acestei țări nu poate 
reprezenta popoarele Angolei și Mo- 
zambicului. aflate in războaie de eli
berare de sub jugul colonialist, și, 
cu atit mai puțin, poporul suveran 
și independent al Guineei-Bissau.

CAMBODGIA

avertisment 
Unite guver- 
pentru prac- 
polilica lor

ACȚIUNI OFENSIVE
au subliniat 
a sărbătorii 
desfășoară in 
de scrutin al

da cetățeni 
La mitingul 
unde a luat

BERLIN. — La Berlin au avut lofl 
tradiționala paradă a unităților Ar
matei Populare Naționale, un miting 
și demonstrația -oamenilor muncii, 
desfășurate in prezența lui Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Stat, Horst Sinder- 
mann, președintele Consiliului de 
Miniștri, a altor conducători de 
partid și de stat Luind cuvîntul, 
Herbert Warnke. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Conducerii Centrale a Fe
derației Sindicatelor Libere Germa
ne, a trecut in revistă succesele ob
ținute de oamenii muncii din R.D.G.

BRUXELLES. — Mii 
belgieni au participat 
organizat la Bruxelles, 
cuvîntul președintele Partidului Co
munist din Belgia. Louis van Gevt 
Acesta a lansat un apel muncitori
lor belgieni cerindu-le să se ridice 
mai hotărit împotriva exploatării și 
să lărgească mișcarea de solidaritate 
internațională cu muncitorii de 
pretutindeni.

ROMA. — Milioane de oameni ai 
muncii din întreaga Italie au luat 
parte la manifestările care au fost 
organizate, din inițiativa celor trei 
mari centrale sindicale — Confede
rația Italiană Generală a Muncii, 
Uniunea Italiană a Muncii și Confe
derația Italiană a Sindicatelor Oa
menilor Muncii — in numeroase lo
calități. Participanții și-au manifes
tat hotărirea dc a acționa in conti
nuare pentru întărirea unității sin
dicale, pentru dezvoltarea economică 
a regiunilor din sudul țării, pentru 
raporturi de muncă mai echitabile. 
S-a subliniat, totodată, necesitatea 
unei lupte hotărite a tuturor forțelor 
democratice împotriva ■ provocărilor 
fasciste, pentru apărarea Constitu
ției și a instituțiilor republicane, 
pentru pace, pentru unitatea și soli
daritatea internațională a tuturor ce
lor ce muncesc.

CAMEODGIA 1 (Agerpres). — 
exer- 

asupra 
Prey

Forțele khmere de eliberare 
cită o presiune crescindă 
garnizoanei lonnoliste din __ „
Veng, capitală de provincie la est 
de Pnom Penh. Paralel cu bombar
darea unor obiective din Prey Veng, 
patrioții au atacat o poziție inamică 
din perimetrul defensiv al orașului.

■ Au fost semnalate lupte și la nord 
de Pnom Penh, în sectorul bazei 
lonnoliste de la Longvek. Artileria 
patrioților a continuat bombardarea 
pozițiilor Inamice din Takhmau, lo
calitate situată la numai 10 kilo
metri de capitală.

Intervenția reprezentantului român
în Comitetul social al ECOSOC

TIRANA. — La Tirana a avut loc 
o demonstrație la care au participat 
zeci de mii de oameni ai muncii, ti
neri și pionieri. In tribuna centrala 
au fost prezenți Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului Muncii 
din Albania, și alți conducători de 
partid și de stat, membri al condu
cerii centrale a sindicatelor, delega
ții din diferite țări, membri ai corpu
lui diplomatic.

NAȚIUNILE UNITE 1 (Corespon
dentul nostru transmite) : In cadrul 
dezbaterilor Comitetului social al 
ECOSOC asupra raportului secreta
rului general al O.N.U. privind 
realizarea unor mari transformări so
ciale și economice in vederea pro
gresului social — document care în
scrie și date despre progresul eco
nomic și social al României contem
porane — a luat cuvîntul reprezen
tantul țării noastre. Gh. Chirilă.

România, țară socialistă in curs de 
dezvoltare, participă cu cel mai mare 
interes la cooperarea internațională 
in domeniul social. Evidențiind date-

le .cu privire la țara noastră publi
cate in raportul secretarului general 
care ilustrează elocvent progresul 
economic și social înregistrat de 
România in ultimele trei decenii, 
vorbitorul a reafirmat dorința Româ
niei de a-și aduce, in cadrul O.N.U., 
întreaga sa contribuție la colaborarea 
internațională in domeniul social, in- 
țelegind să împărtășească din expe
riența acumulată și totodată să be
neficieze din plin, ca țară în curs de 
dezvoltare, de colaborarea internațio
nală, pentru progresul social al na
țiunilor lumii.

LISABONA 1 (Agcrpres). — Agen
țiile de presă continuă să Informeze 
pe lnrg despre evoluția situației in 
Portugalia, despre măsurile luate de 
junta militară condusă de generalul 
Antonio de Splnola. Astfel, au fost 
desființate tribunalele excepționale 
care acționau sub vechiul regim șl 
care nu făceau, după cum relevă 
agenția France Presse, decit să apro
be pedepsele dure cerute de poliția 
politică Împotriva militanților pro
gresiști.

Intr-un comunicat difuzat marți 
seara, junta a anunțat că exilațil 
politici portughezi pot să se întoar
că imediat in patrie, unde vor bene
ficia de toate drepturile cetățenești. 
Prin aceasta, junta iși exprimă do
rința — așa cum se subliniază in 
comunicat — ca portughezii afiațl, 
pină in prezent, în exil să. se integre
ze in viața țării, care are nevoie de 
contribuția lor.

Intr-un alt comunicat difuzat la 
Lisabona, populația este informată 
că junta militară a hotărit să scoată 
din rindurile armatei un număr de 
24 de generali și ofițeri superiori, 
între care figurează generalul Luz 
Cunha, fostul șef de stat major, 
amiralul Pereira Crespo, fost minis
tru al marinei, generalul Alberti 
Correia, fost secretar de stat al ar
matei intr-unui din primele guverne 
prezidate de Caetano, generalul Ar
naldo Schulz, fost ministru al forțe
lor armate in timpul lui Salazar, șl 
alții.

Ultimele informații transmise din 
Lisabona anunță că, în general, 81-

tuația In țară este calmă, ziua de 
1 Mai fiind sărbătorită în liniște șl 
cu participarea masivă a populației. 
Masele de demonstrant! au fost con
duse de Alvaro Cunhal, secretarul 
general al P.C. Portughez, și Mario 
Soares, secretarul general al Parti
dului Socialist Portughez.

Se mal anunță că „Avânte", organ 
al Partidului Comunist Portughez, 
care apărea clandestin sub regimul 
dictatorial al lui Caetano, va deveni 
cotidian de seară.

Marți scara, generalul Antonio de 
Soinola. șeful luntei militare portu
gheze, a primit peste 200 de repre
zentant! ai tuturor sindicatelor din 
Lisabona. Cu acest prilej, generalul 
Spinola a declarat că „trebuie să 
spulberăm mitul potrivit căruia țara 
nu este aptă să ducă o viată bazată 
pe principiile democrației, așa cum 
trăiesc alte târî europene".

★
PRAGA. — Federația Sindicală Mon

dială a dat publicității o declarație 
prin care salută eforturile de creare 
a unei mișcări sindicale de masft în 
Portugalia și iși exprimă solidarita
tea cu oamenii muncii, cu întregul 
popor portughez.

★
LOURENQO MARQUES. — Peste 

500 de prizonieri politici deținuți in 
închisoarea din Machavo, situată în 
apropiere de Lourențo Marques, au 
fost eliberați, miercuri, în conformi
tate cu ordinul de amnistie dat de 
noile autorități portugheze din Mo- 
zambic, relatează agențiile Reuter șl 
Associated Press,

DE

La Conferința pentru securitate
și cooperare in Europa

GENEVA 1 — (Corespondentă de 
la C. Vlad) : Conferința pentru 
securitate si cooperare in Europa re
flectă. in lucrările sale, locul impor
tant De care il acordă țările parti
cipante adoptării de măsuri concre
te pentru aplicarea principiilor meni
te să guverneze relațiile dintre state. 
Pe linia acestor preocupări, organul 
special de lucru al conferinței și-a 
consacrat activitatea, in principal, e- 
xaminării propunerilor României — 
privind măsuri care să facă efecti
vă nerecurgerea la forță si la a- 
menintarea cu forța, propunerilor 
U.R.S.S. — privind dezvoltarea rela
țiilor normale si amicale si a con
sultărilor politice intre statele parti
cipante, precum și propunerii El
veției — de elaborare a unui sis
tem european de reglementare paș
nică a diferendelor.

Ca urmare a dezbaterilor asupra 
propunerilor prezentate de delegația 
sovietică, participanta au convenit să 
exprime în textele de document fi
nal convingerea că respectarea prin
cipiilor va contribui la dezvoltarea de 
relații normale si amicale si la ex
tinderea cooperării între state in toa
te domeniile. S-a hotărit, de aseme-

nea. să se dea expresie convingerii 
statelor participante că respectarea 
acestor principii va Încuraja dezvol
tarea contactelor politice, care sint 
de natură să contribuie la o mai bună 
înțelegere reciprocă a pozițiilor și 
punctelor de vedere.

Textele adoptate dau, astfel, ex
presie importantei deosebite pe care 
participanta o acordă respectării 
stricte a principiilor, in raporturile 
dintre toate statele, ca temelie a 
dezvoltării unor relații prietenești si 
normale. Se recunoaște necesitatea 
cooperării în toate domeniile, a con
tactelor politice intre statele parti
cipante. pentru o mai bună înțele
gere mutuală, pe baza respectului 
reciproc al pozițiilor și intereselor 
fiecărui stat.

In perioada următoare, activitățile 
organului special de lucru se vor 
consacra muncii de redactare pe baza 
propunerilor României șl Elveției.

Cancelarul Brandt

ÎN COMITETUL PENTRU DEZARMARE DE LA GENEVA

Proiect de convenție privind interzicerea
fabricării și stocării de arme chimice

GENEVA 1 (De la corespondentul 
nostru). — In cadrul celei de-a 631-a 
ședințe plenare a conferinței Comi
tetului pentru dezarmare, întrunit la 
Palatul Națiunilor, delegația Japoniei 
a prezentat textul „unui proiect de 
convenție privind interzicerea pune
rii la punct, fabricării și stocării de 
arme chimice*'.

Luind cuvîntul, șeful delegației ja
poneze, ambasadorul Masahiro Nisi- 
bori, a exprimat speranța că acest 
document va beneficia de o dezba
tere profundă și va suscita sugestii 
din partea celorlalte delegații parti
cipante. El a adăugat că ar fi ne-

realist să se aștepte Ia obținerea unei 
interziceri globale și imediate a ar
melor chimice și că, in consecință, 
este necesar să se procedeze în acest 
domeniu in mod gradat. Propune
rea delegației Japoniei, a spus el, 
încadrează problema interzicerii ar
melor chimice in contextul interzi
cerii și suprimării tuturor tipurilor 
de arme de distrugere in masă, avin- 
du-se in vedere realizarea de pro
grese efective pe calea dezarmării 
gfenerale șl totale.

politica de destindere
BONN 1 (Agerpres). — Luind cu- 

vlntul in cadrul unul miting al 
Partidului social-democrat, desfășu
rat in localitatea Saarbriicken în 
cadrul campaniei pentru alegerile 
prezidențiale, cancelarul Willy 
Brandt a declarat că politica de des
tindere promovată in ultimii ani de 
guvernul vest-german s-a dovedit pe 
deplin justificată. Urmind această 
politică de destindere — a spus 
Willy Brandt — noi am manifestat 
simțul realității. Dacă am fi urmat 
linia propusă de opoziție, care se 
pronunța împotriva politicii de des
tindere, atunci R. F. Germania s-ar 
fi găsit astăzi izolată — a apreciat 
Willy Brandt. în continuare, șeful 
guvernului vest-german a arătat că 
acțiunile de normalizare șl îmbună
tățire a relațiilor cu țările vecine au 
sporit prestigiul internațional al 
R. F. Germania.

• STATISTICA O.Z.N.
Analiza, timp de 4 ani, a 1 000 
de „cazuri serioase" de semna
lare a „farfuriilor zburătoare" 
(O.Z.N.) i-a permis Iul Claude 
Poher, directorul departamentu
lui rachete al Centrului de stu
dii spațiale de la Toulouse 
(Franța), să alcătuiască o intere
santă statistică. In 70 la sută 
din cazuri s-au înregistrat doi 
sau mai mulți martori ; mal 
rar, întreaga populație a unei 
localit&ți. Majoritatea O.Z.N.- 
urilor au fost observate de la 
distante de pină la un kilo
metru. Aterizările ar fi fost in 
număr redus — 20 la sută. 
Dacă 80 La sută dintre martori 
au declarat că obiectele zbură
toare aveau formă rotundă, res
tul le-au prezentat ca avind o 
formă alungită. Culoarea varia
ză de la roșu-portocaliu noap
tea, la cenușiu metalic in timpul 
zilei. Referitor la viteză, unu 
din 10 O.Z.N.-uri a fost stațio
nar ; 20 la sută au fost văzute 
deplasindu-se încet ; celelalte 
au evoluat cu viteze mari sau 
foarte mari. Numai persoanele 
care au apreciat pină la cel 
mult 150 de metri distanta ce 
le separa de O.Z.N.-uri au 
menționat,că ar fi auzit zgo
mote provenind de la acestea. 
Dosarul „farfuriilor zburătoare" 
devine tot mai voluminos, mis
terul insă persistă...

• PERSPECTIVELE E- 
RADICĂRII TOTALE A 
VARIOLEI. Variola e posibil 
să dispară ca flagel mondial in 
decursul anului viitor — a a- 
preciat într-o conferință de pre
să, la Geneva, dr. Halfdan 
Mahler, directorul general al 
Organizației Mondiale a Sănătă
ții (O.M.S.). Această maladie, 
care anul trecut a afectat 
133 000 de persoane, nu mai e- 
xistă in stare endemică decit in 
India, Bangladesh, Pakistan și 
Etiopia. Dispărută de mult din 
Europa și America de Nord, 
variola a fost stirpită in 1973 și 
din America Latină. Țara care 
a declarat cel mai recent că va
riola a fost eradicată este In
donezia. Ofensiva susținută îm
potriva bolii in cele patru țări 
menționate ar putea duce la iz- 
binda mondială asupra variolei 
in 1975.

• NAVIGAȚIA PE NI
SIP, spqrtul vechi de aproape 
4 000 de ani, inițiat de unul din 
faraonii Egiptului antic, a în
ceput să.se bucure de o popu
laritate tot mai sporită în Eu
ropa zilelor noastre. Pe plajele 
și bancurile de nisip din pe
ninsula Eiderstedt de pe litora
lul Mării Nordului, unde se 
desfășoară in prezent competi
ții internaționale, ambarcațiu
nile prevăzute cu roti și pinze 
pot atinge viteze pină La 120 de 
km/h.

Ilustrare elocventă a politicii ac
tive a României socialiste, a preocu
pării sale permanente si susținute 
de a contribui la consolidarea des
tinderii si înțelegerii pe continentul 
european, de a dezvolta relații prie
tenești multilaterale cu toate statele 
lumii. Indiferent de orinduirea lor 
politică si socială, tara noastră a a- 
vut. si are in continuare, în aceste 
zile oaspeți de vază de pe diferite 
meridiane ale lumii. în acest cadru 
se înscrie si vizita oficială făcută in 
tara noastră de primul ministru al 
Finlandei. Taisto Kalevi Sorsa. la 
invitația prim-ministrului guvernului 
român. Manea Mănescu.

Desfășurarea dialogului româno- 
CnLandez, marcată ca moment de 
relief deosebit de primirea premie
rului Sorsa de către președintele Re
publicii Socialiste România. Nicolae 
Ceausescu. îndreptățește pe deplin 
concluzia că s-au parcurs noi si im
portanți pași in direcția extinderii 
si diversificării raporturilor priete
nești dintre cele două țări. Prilej 
de reală satisfacție pentru progrese
le realizate in domeniul colaborării 
economice, ca si pe plan politico-di
plomatic. științific, cultural, turistic, 
dialogul de la București a pus .din 
nou In evidentă contribuția remar
cabilă la adincirea $i consolidarea 
relațiilor multilaterale dintre cele 
două țări adusă -de vizita in Firdan- 
daa președintelui Nicolae Ceaușescu, 
in vara anului 1971. precum si de cea 
efectuată in România de președinte
le Urho Kekkonen in 1969. Contac
tele la nivelul cel mai Înalt, împreu
nă cu hotărârile adoptate cu acel pri
lej au stimulat puternic evoluția as
cendenta a raporturilor româno-fin- 
Landeze. deschizindu-le o largă 
perspectivă. Este semnificativ in a- 
cest sens faptul că volumul schim
burilor comerciale s-a dublat in ul
timii cinci ani. inreeistrindu-se. tot
odată. progrese in lărgirea si diver
sificarea structurii exporturilor și 
importurilor reciproce. Totodată, co
laborarea româno-fiolandeză și-a gă
sit expresii semnificative si in via
ta internațională. înscriindu-se ca un 
aport constructiv la dezvoltarea des
tinderii si edificarea securității eu
ropene. la întărirea păcii în lume.

Pornind de la aceste premise fa
vorabile, in cursul actualelor con-

vorbiri de la București, a fost ho- 
tărită dezvoltarea, mai departe, a 
cooperării economice intr-un sir de 
ramuri importante — ca industriile 
construcțiilor de mașini, electronicii, 
lemnului, celulozei si hirtiei. extrac
tivă, chimică etc. S-a decis conti
nuarea discuțiilor in vederea înche
ierii unui acord pe termen lung de 
colaborare economică si cooperare 
industrială si tehnico-stiintificâ. pre
cum si a unui acord comercial de 
lungă durată — ceea ce va conferi 
stabilitate si perspectivă raporturilor

rele In măsură să asigure cadrul în
floririi fiecărei națiuni și progresu
lui general.

Așa cum este cunoscut, vital inte
resate prin însuși destinul lor euro
pean in instituirea și consolidarea 
unei atmosfere de încredere și secu
ritate pe continent, România ca și 
Finlanda se pronunță pentru stator
nicirea in Europa a unor noi relații 
între state, întemeiate pe normele de 
legalitate și etică, pentru crearea con
dițiilor in vederea unei largi coope
rări, pe diverse planuri, pentru dez-

Noi și rodnice perspective
relațiilor prietenești
româno-finlandeze

In acest domeniu. Totodată, pe linia 
intensificării schimbului de valori 
spirituale si in dorința de a am
plifica cunoașterea si înțelegerea 
dintre cele două popoare, cei doi 
premieri au semnat acordul cultu
ral româno-finlandez.

Pe bună dreptate, atit realizările 
de Dină acum, cit și noile jaloane 
rodnice puse in vederea extinderii 
pe viitor a colaborării reciproce con
stituie un exemplu pozitiv de ra
porturi interstatale, in conformitate 
cu cerințele coexistentei pașnice, in 
spiritul respectului mutual. Aceasta 
conferă o valoare deosebită convin
gerii. reciproc împărtășite, că dez
voltarea unor relații fructuoase 
intre state, indiferent de siste
mul social-economic, implică e- 
dificarea lor pe principiile inde
pendentei și suveranității națio
nale, egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne, avanta
jului reciproc, nerecurgerii la forță 
sau la amenințarea cu forța, 6ingu-

voltarea neîngrădită a tuturor țărilor 
la adăpost de orice amenințare, agre
siune sau ingerință.

în realizarea acestor deziderate, o 
însemnătate hotăritoare prezintă — 
după cum s-a evidențiat și de a- 
ceastă dată cu prilejul convorbirilor 
de ia București — definirea de către 
conferința general-europeană, in 
mod clar și în documente corespun
zătoare, a principiilor care să gu
verneze relațiile dintre statele parti
cipante, adoptarea de măsuri adec
vate și eficiente pentru aplicarea in 
practică a acestora, de natură să 
ducă la creșterea increderii și la în
tărirea stabilității. Așa cum se sub
liniază în comunicatul comun. Româ
nia și Finlanda sint decise să acțio
neze, împreună cu celelalte țări, pen
tru încheierea cu succes a celei de 
a doua faze a conferinței și începe
rea cit mai curind posibil, la Hel
sinki, a celei de a treia faze, la cel 
mai înalt nivel.

In prezent a devenit mai limpede 
ca oricind că destinderea și secu-

ritatea în Europa și în lume pot fi 
reale și de durată numai prin adop
tarea, in paralel cu acțiunile politice, 
prin strădanii convergente, a unor 
măsuri eficiente de dezangajare mi
litară și dezarmare — dialogul de la 
București prilejuind un util schimb de 
vederi și in această problemă de în
semnătate esențială. Sublinierea im
portanței pe care o prezintă pentru 
menținerea și consolidarea păcii 
mondiale, întreprinderea unor pași 
concreti și eficienți in direcția de
zarmării, și in primul rind a dezar
mării nucleare, este in consonanță cu 
cerințele arzătoare ale contempora
neității. în același spirit dc grijă pen
tru interesele păcii și destinderii au 
fost abordate și alte probleme de 
stringentă actualitate, convorbirile 
româno-finlandeze evidențiind nece-. 
sitatea soluționării pe cale politică a 
conflictului din Orientul Mijlociu, pe 
baza rezoluțiilor Consiliului de Secu
ritate. însemnătatea întăririi rolului 
și creșterii eficienței O.N.U. in ga
rantarea securității mondiale și in 
dezvoltarea colaborării internațio
nale, imperativul eliminării decala
jelor dintre țările dezvoltate și cele 
mai puțin dezvoltate, crearea in acest 
scop a unei noi ordini economice 
internaționale, bazate pe echitate și 
justiție.

Cu deplin temei, ca o concluzie a 
schimbului de vederi in problemele 
internaționale, s-a subliniat, o dată 
in plus, că soluționarea problemelor 
vitale și complexe cu care este con
fruntată în prezent omenirea impli
că participarea activă a tuturor sta
telor la dezbaterea lor, un rol cres- 
cind in eforturile de consolidare a 
securității și păcii în lume revenind 
statelor mici și mijlocii. înscriindu-se 
intr-un asemenea cadru, dialogul ro- 
mâno-finlandez de la București răs
punde din plin acestui deziderat.

Opinia publică din țara noastră, 
înregistrind cu satisfacție evoluția 
pozitivă a relațiilor româno-finlan
deze, salută cu căldură rezultatele 
rodnice ale acestui dialog, care mar
chează o treaptă nouă în cursul as
cendent al colaborării prietenești, 
a»it in interesul celor două popoare, 
cit și spre binele păcii și securității 
in Europa și in lume.

P. STANCESCU

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:

Greva docherilor de pe 
coasta vestică a S.U.fl. Sin- 
dicatele docherilor din porturile de 
pe coasta vestică a Statelor Unite 
au lansat, miercuri, un ordin de 
grevă, care a devenit efectivă la ora 
8,00, ora locală. Toate porturile — 
de la San Diego pină la Seattle — 
vor fi paralizate ca urmare a refu
zului docherilor de a participa la 
operațiunile de descărcare sau în
cărcare a vaselor. Uniunea sindica
telor docherilor de pe coasta vestică 
a S.U.A. cuprinde 19 000 de membri.

2 200 de muncitori ai 
uzinelor „Siemens" din 
Barcelona au dK|ara>. cu °ca- 
zia zilei de 1 Mai, o grevă perlată. 
Greva a fost organizată în semn de 
protest față de arestarea unor ac
tiviști sindicali.

Guvernul Israelului 
reunit, marți seara, sub conducerea 
Goldei Meir, pentru a definitiva, 
înainte de sosirea la Tel Aviv a se
cretarului de stat al S.U.A., punctul 
de vedere israelian în legătură cu 
realizarea unei eventuale dezanga
jări a forțelor militare israeliene șl 
siriene pe frontul de pe înălțimile 
Golan. La reuniune a fost invitat să 
participe generalul Mordechai Gur, 
noul șef de Slat Major al armatei 
israeliene. Totodată, a fost stabilită 
echipa de negociatori care, >1.. 
partea Israelului, urmează să aibă 
convorbiri cu Henry Kissinger asu
pra modalităților concrete de în
făptuire a eventualului acord de 
dezangajare.

• CONTROL CAR
DIOLOGIC PRIN TELE
FON. In R.F.G., cei 18 000 de I 
cardiaci purtători de biostimu- 
latoare, aparate care prin im
pulsurile lor electrice mențin 
inima in stare de funcționare, 
nu vor mai fi obligați să se 
deplaseze pentru efectuarea 
controalelor periodice. De cu- 5 
rind a fost pus la punct un 
sistem de transmisie telefonică 
a datelor, pină nu demult im
posibil de • realizat din cauza 
duratei foarte mici a impulsu
rilor, care nu puteau fi cuprin
se în gama de frecvențe a tele
fonului. Prelungind insă durata 
semnalului pină la 50 de secun
de, cu ajutorul unui amplifica
tor electronic, impulsul poale 
fi acum transmis cu ușurință 
prin intermediul unui telefon 
normal, la centrul de cardiolo
gie, unde este înregistrat de e- 
lectrocardiografele obișnuite.

din

Firma argentineană "For<1
Motor Argentina" a încheiat un con- 

. tract cu întreprinderea cubaneză 
„Transimport" privind livrarea, că
tre Cuba, in cursul anului 1974, a 
1 500 de automobile.

Guvernul italian “ ho,ăril 
instituirea unor măsuri severe de 
limitare a importului, inclusiv din 
țările Pieței comune, pentru a putea 
face față agravării progresive a de
ficitului balanței sale de plăți.

Crearea unei comisii 
parlamentare, in^nate cu 
studierea modalităților de acordare 
a dreptului de vot celor 250 000 de 
muncitori imigranți, a fost anunțată 
de primul ministru suedez, Olof 
Palme. Se are în vedere participarea 
acestora la alegerile municipale și 
provinciale din 1976.

în 32 de sectoare ale 
marii Londre <excePtie
City — unde scrutinul se desfășoa
ră, in fiecare an, in luna decembrie) 
la 2 mai au loc alegeri pentru de
semnarea organelor locale. Urmează 
să fie desemnați 1 867 consilieri. 
Numărul candidaților depășește 5 300.

Închiderea a șase din 
uzinele sale de asamblare, 
a fost dispusă de Compania nord- 
americană de automobile „Ford". 
Conducerea acestei firme — cea 
de-a doua din S.U.A.' în ce privește 
producția de automobile — a anun
țat că intenționează să închidă, in 
următoarele zile, alte opt uzine, lă- 
sind fără lucru circa 37 000 de mun
citori.

0 mișcare seismică de 
gradul 5 pe scara Richter a fost 
semnalată in Egipt. După cum men
ționează Observatorul din Helouan, 
epicentrul seismului s-a situat la a- 
proximativ 60 km de Cairo. Cutre
murul a fost resimțit în mod deose
bit in zona capitalei, la Alexandria, 
în regiunea Canalului Suez, precum 
și in întreaga parte de nord a țârii. 
Nu s-au semnalat victime sau pa
gube materiale.

• VISURILE Șl ALI
MENTAȚIA. Potrivit cerce- 
tătorulul suedez Holger Hyden, 
visurile ar fi rezultatul sintezei 
unor anumite proteine în cre
ier. Cercetătorul consideră, de 
asemenea, că ar exista o strinsă 
legătură între alimentație și vi
suri. Ca atare, ar fi posibil să 
se reducă sau să se mărească 
durata visurilor in funcție de 
regimul sărac sau bogat in a- 
minoacizi. Dat fiind că anumite 
brinzeturi fermentate, carnea și 
mai ales bananele conțin o can
titate destul de mare de amino- 
acizi, ele pot fi considerate „a- 
llmente ce predispun la vis".

• PLOAIE ROȘIE, o 
ploaie care a căzut deasupra 
provinciei spaniole Andalusia a 
lăsat urme de argilă roșie. Pete 
de culoare roșie au putut fi vă
zute pe acoperișuri, automobile, 
umbrele, îmbrăcămintea pieto
nilor. După cum relatează zia
rele din Malaga, înainte de 
ploaie cerul s-a colorat in roșu. 
Același fenomen s-a produs, 
ceva mai tirziu,- și ta provincia 
Cordoba. Potrivit meteorologilor 
spanioli, curenti de aer care 
6-au deplasat din sud au adus 
cu ei, peste mare, la mare 
înălțime, pulbere din Sahara. 
Cind acești curenti au întilnit 
straturi de aer rece și umed, 
ploaia care a rezultat a căpătat 
culoare roșie.
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