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Ședința Comitetului Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.

în ziua de 30 aprilie 1975 a avut loc, sub 
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român, ședința Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a analizat 
unele probleme actuale ale situației in
ternaționale.

Comitetul Politic Executiv constată cu 
satisfacție că evenimentele internaționale 
au demonstrat și. demonstrează justețea 
politicii externe a partidului și statului nos
tru, confirmă întru totul orientările stabi
lite de Congresul al XI-lea al partidului în 
domeniul relațiilor internaționale.

Desfășurarea evenimentelor, schimbările 
care au Ioc pe plan internațional sînt în 
interesul popoarelor, deschid noi perspecti
ve de transformare revoluționară a socie
tății, duc la intensificarea acțiunilor mase
lor populare pentru apărarea intereselor lor 
economice, sociale și naționale, amplifică 
lupta împotriva politicii imperialiste de 
forță și dictat, a colonialismului și neocolo- 
nialismului.

Comitetul Politic Executiv — în numele 
Partidului Comunist Român, al guvernului, 
al întregului popor român — salută cu 
profundă satisfacție istorica victorie a po
porului din Vietnamul de sud și a forțelor 
sale de eliberare națională, obținută sub 
conducerea Frontului Național de Eliberare 
și a Guvernului Revoluționar Provizoriu 
împotriva forțelor reacționare interne și 
intervenției imperialismului american, 
victorie care încununează în mod stră
lucit lupta sa eroică pentru dezvol
tare liberă și independentă. Aceasta 
constituie un mare succes al între
gii omeniri progresiste, are o mare impor
tanță internațională și demonstrează încă 
o dată că, atunci cînd un popor este hotărit 
să-și apere, cu orice sacrificii, independența 
și suveranitatea, demnitatea și ființa națio
nală, nu există forță în lume în stare să-l 
oprească din drumul său, pînă la victoria 
deplină a cauzei sale drepte.

Comitetul Politic Executiv apreciază cu 
satisfacție că victoriile populației sud-viet- 
nameze, izbînda poporului cambodgian, 
succesele celorlalte popoare din Asia de 
sud-est confirmă pe deplin justețea poziții
lor Partidului Comunist Român, care se 
pronunță cu neabătută consecvență și mili
tează cu hotărîre pentru lichidarea defini
tivă din viața internațională a vechii politici, 
imperialiste, colonialiste, de forță și amestec 
în treburile interne ale popoarelor, pentru 
recunoașterea și respectarea strictă a drep
tului tuturor popoarelor de a-și hotărî sin
gure, de sine stătător, propriile destine — 
ca o cerință fundamentală a înlăturării fo
carelor de conflict și tensiune, a statornici
rii unor raporturi de încredere, pace și con
lucrare internațională.

Comitetul Politic Executiv apreciază că 
victoria poporului vietnamez creează con
diții pentru ca poporul din Vietnamul de 
sud să treacă la activitatea de reconstrucție 
a țării, de dezvoltare democratică a societă
ții, de înfăptuire a aspirațiilor de progres 
economic și social, în deplină libertate, fără 
nici un amestec în treburile sale interne.

Partidul Comunist Român, Republica So
cialistă România, întregul popor român au 
acordat poporului vietnamez un sprijin ac
tiv — material, politic, diplomatic — au 
susținut în toate împrejurările lupta sa 
dreaptă, au militat consecvent pentru a 
pune capăt intervenției străine în afacerile 
interne ale poporului vietnamez.

Comitetul Politic Executiv își exprimă 
convingerea că în noile condiții create, oda
tă cu obținerea victoriei de către poporul 
din Vietnamul de sud, relațiile de prietenie 
și solidaritate statornicite între țările și 
popoarele noastre vor cunoaște o dezvoltare 
și mai puternică, corespunzător intereselor 
reciproce, ale cauzei progresului și păcii în 
lume.

Comitetul Politic Executiv urează Fron
tului Național de Eliberare, Guvernului 
Revoluționar Provizoriu, poporului din Viet
namul de sud noi și însemnate succese 
în lupta pentru dezvoltarea liberă și inde
pendentă a patriei și exprimă, totodată, ho- 
tărîrea României socialiste de a dezvolta 
larg, pe multiple planuri, relațiile de prie
tenie și colaborare statornicite între cele 
două popoare și țări.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezentat o informare 
cu privire la vizitele de prietenie în Repu
blica Arabă Siriană, la invitația președin
telui Hafez El-Assad, și în Republica Arabă 
Egipt, la invitația președintelui Anwar El 
Sadat. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
format, de asemenea, despre întîlnirea cu 
Yasser Arafat, președintele Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei.

însușindu-și tn întregime concluziile pre
zentate de secretarul general al partidului, 
Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere poziției principiale exprimate de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul con
vorbirilor avute cu președinții Hafez El- 
Assad și Anwar El Sadat, în zilele de 24 și 
25 aprilie, la Damasc și Cairo, contribuției 
sale personale la rezolvarea pe cale politică 
a problemelor litigioase din viața interna
țională, la adîncirea și amplificarea relații
lor României cu Republica Arabă Siriană și 
Republica Arabă Egipt, energiei și fermită
ții cu care acționează pentru aplicarea 
orientărilor fundamentale stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului în domeniul 
politicii externe — de întărire a raporturi
lor de prietenie frățească și adîncire conti
nuă a solidarității și colaborării cu țările 
arabe, cu toate statele ce militează pentru o 
dezvoltare de sine stătătoare.

Convorbirile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducătorii de partid și de 
stat ai Republicii Arabe Siriene și Repu
blicii Arabe Egipt au scos în evidență, în 
mod pregnant, hotărîrea comună de a ridica 
pe un plan superior relațiile bilaterale pe 
tărîm politic, economic, tehnico-științific, 
cultural, de a identifica noi sfere și modali
tăți concrete -de cooperare reciproc avanta
joasă, în folosul și spre binele țărilor și po
poarelor noastre, al colaborării și înțelegerii 
internaționale. Comitetul Politic Executiv 
consideră că rezultatele rodnice ale vizitei 
înscriu momente de deosebită însemnătate 
și deschid ample perspective extinderii și 
consolidării legăturilor tradiționale de prie
tenie și conlucrare activă dintre țările, par
tidele și popoarele noastre, constituind, tot
odată, un aport de seamă la lupta popoare
lor pentru progres economic și social, pen
tru edificarea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Tn același timp a fost relevată voința co
mună de a adinei conlucrarea în domeniul 
vieții internaționale în vederea sporirii con
tribuției României, Republicii Arabe Sirie
ne și Republicii Arabe Egipt Ia instaurarea 
unor relații noi între state, a unei noi ordini

politice și economice în lume, la rezolvarea 
problemelor majore cu care este confrun
tată omenirea, cu participarea tuturor po
poarelor.

Comitetul Politic Executiv a exprimat de
plina sa aprobare față de rezultatele con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și Yasser Arafat, apreciindu-le 
ca o nouă și importantă contribuție la întă
rirea relațiilor de prietenie și solidaritate 
dintre cele două popoare, la soluționarea 
justă și durabilă a problemei poporului pa- 
lestinean, corespunzător aspirațiilor sale na
ționale. Comitetul Politic Executiv Teafirmă 
solidaritatea deplină a Partidului Comunist 
Român, a întregului nostru popor cu nă
zuințele poporului palestinean de a-și or
ganiza în mod independent propria sa viață, 
în conformitate cu drepturile sale legitime, 
inclusiv crearea unui stat național palesti
nean.

" Comitetul Politic Executiv apreciază cu 
deplină satisfacție că schimburile de vederi 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și pre
ședinții Hafez El-Assad și Anwar El Sadat, 
convorbirile purtate cu Yasser Arafat, pre
ședintele O.E.P., au adus o nouă și strălu
cită confirmare a justeței poziției consec
vente a României în problema Orientului 
Mijlociu.

Exprimîndu-și îngrijorarea față de agra
varea situației din zonă, Comitetul Politic 
Executiv apreciază că este, necesar să se 
acționeze și mai hotărît în direcția unei so
luționări politice, care să ducă la o pace 
dreaptă și durabilă prin retragerea trupe
lor israeliene din toate teritoriile arabe o- 
cupate în urma războiului din 1967, rezol
varea problemelor poporului palestinean în 
conformitate cu interesele sale naționale, 
toate acestea trebuind să conducă la asigu
rarea integrității teritoriale și a suverani
tății naționale a tuturor statelor din re
giunea Orientului Mijlociu.

Reafirmînd hotărîrea țării noastre de a-și 
aduce în continuare contribuția, pe această 
bază, Ia reglementarea situației din Orien
tul Mijlociu, Comitetul Politic Executiv 
consideră că un rol pozitiv l-ar putea avea 
convocarea cit mai grabnică a Conferinței 
de la Geneva, la care să participe toate păr
țile interesate, cît și alte state, impunîn- 
du-se, totodată, creșterea și mai mult a ro
lului O.N.U., intensificarea activității poli- 
tico-diplomatice, folosirea tuturor căilor de 
natură să ducă la realizarea unei păci 
drepte și durabile conforme cu aspirațiile 
legitime ale popoarelor din Orientul Mij
lociu, cu normele de legalitate internațio
nală, cu interesele păcii în această regiune 
și în lume.

Cu prilejul zilei de 1 Mai, Comitetul Po
litic Executiv, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, adre
sează organizațiilor de partid, comitetelor 
județene, orășenești și comunale ale parti
dului, tuturor comuniștilor, oamenilor 
muncii, români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, întregului popor cele mai calde 
felicitări pentru rezultatele obținute în 
dezvoltarea economică și socială a patriei, 
în toate domeniile construcției socialiste, în 
întrecerea socialistă pe primele patru luni 
ale acestui an și le urează noi și importan
te succese în îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen, în realizarea istoricelor ho- 
tărîri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., 
în înfăptuirea mărețului Program al parti
dului, spre binele și fericirea națiunii noas
tre socialiste, a tuturor cetățenilor patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a intîlnit cu

tovarășul Santiago Carrillo
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a Intîlnit, miercuri, 
30 aprilie, cu tovarășul Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, care, Ia 
invitația C.C. al P.C.R., Întreprinde 
o vizită de prietenie In țara noastră, 
în fruntea unei delegații de partid.

La întrevedere au participat tova
rășii Lina Ciobanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Au luat parte membrii delegației 
Partidului Comunist din Spania — 
tovarășii Juan Gomez și Ramon 
Mendezona, membri ai Comitetului 
Executiv al P.C. din Spania, și Ma
ria Casas, reprezentanta Organiza
ției Madrid a P.C. din Spania.

Cu acest prilej au început convor
birile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Santiago Carrillo.

Tovarășul Santiago Carrillo a 
transmis un salut cordial Partidului 
Comunist Român, conducerii partidu
lui și tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Spania șl 
al său personal.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat un salut cor
dial, de solidaritate, în numele său, 
al conducerii și întregului nostru 
partid, comuniștilor spanioli, condu
cerii Partidului Comunist din Spa
nia și tovarășului Santiago Carrillo.

în cursul convorbirilor s-a expri
mat deplina satisfacție pentru rela
țiile tradiționale, rodnice, de priete
nie internaționalistă și conlucrare 
frățească, existente între Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Spania, și, în deplin con
sens, a fost subliniată hotărîrea de 
a se acționa pentru extinderea și 
mai puternică în viitor a acestor 
raporturi de solidaritate, în folosul 
celor două partide și popoare, în in
teresul realizării unității partidelor 
comuniste și muncitorești, a tuturor 
forțelor progresiste, democratice, anti- 
imperialiste, spre binele cauzei păcii, 
democrației și socialismului.

Convorbirile se desfășoară într-o

atmosferă de caldă prietenie, înțele
gere reciprocă și cordialitate, în spi
ritul relațiilor statornicite între cele 
două partide, între conducerile lor.

★

Ieri, după-amiază, la sosire, pe 
aeroportul Otopeni, delegația a 
fost întimplnată de tovarășii Ilie

Verdeț, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
__ ____________________________________’»

Delegația Partidului Comunist
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, a primit, miercuri dimi
neața, delegația Partidului Comunist 
din Australia, condusă de Dave Da
vies, membru al Comitetului Execu
tiv Național al partidului, care, la 
invitația C.C. al P.C.R.. întreprinde 
o vizită de prietenie în țara noastră. 
Din delegație fac parte Joyce Ste
vens, membru al Comitetului Execu
tiv Național, și Richard Walsham, 
membru al Comitetului Național al 
P.C. din Australia.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Petre Dănică, 
membru al C.C. al P.C.R.

Cu prilejul întrevederii, conducăto
rul delegației a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, Comitetului Cen
tral al partidului un călduros salut 
din partea secretarului național al 
Partidului Comunist din Australia, 
Laurie Aarons, a C.C. al P.C. din 
Australia, iar comuniștilor. întregului 
popor român, urarea de a obține, sub 
conducerea P.C.R. și a secretarului 
său general, noi și importante reali
zări în opera de edificare a noii orîn- 
duiri.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să a- 
dreseze, în numele C.C. al P.C.R. și 
al său personal, tovarășului Laurie 
Aarons, celorlalți tovarăși din condu
cerea partidului, tuturor comuniștilor 
australieni salutări cordiale și cele 
mai sincere urări de succes în activi

tatea consacrată bunăstării și fericirii 
poporului australian.

împărtășind întreaga lor gratitudi
ne pentru invitarea delegației, pentru 
ospitalitatea și prietenia cu care au 
fost înconjurați pretutindeni în tara 
noastră, oaspeții au dat o înaltă apre
ciere succeselor obținute de oamenii 
muncii din România, sub conducerea 
P.C.R.. în propășirea economică și 
socială a țării. în construcția societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

In cadrul schimbului de vederi s-a 
relevat dezvoltarea continuă a rela
țiilor frățești, de solidaritate și co
laborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist din Aus
tralia și a fost exprimată hotărîrea 
comună de a le extinde în viitor, 
în interesul celor două partide și po
poare, al unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a tu
turor forțelor angajate în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
pace, democrație, independență na
țională și socialism.

Totodată, a fost manifestată satis
facția față de modul pozitiv în care 
evoluează raporturile româno-aus- 
traliene, subliniindu-se. de ambele 
părți, dorința de a amplifica aceste 
legături. în folosul țărilor și po
poarelor noastre, al cauzei cooperă
rii și înțelegerii între națiuni.

S-au abordat, de asemenea, aspec
te principale ale actualității politice 
internaționale, apreciindu-se că mu
tațiile pozitive care au loc în lume 
creează condiții tot mai favorabile

din Australia
luptei pentru pace, democrație șl so
cialism, afirmării tot mai puternice 
a forțelor revoluționare, progresiste, 
a mișcărilor de eliberare națională, 
întregului front antiimperialist, a 
voinței popoarelor de a fi stăpîne 
pe propriile bogății și destine, de a 
aboli politica imperialistă, colonialis
tă și neocolonialistă.

în acest cadru al convorbirii s-a 
evidențiat însemnătatea intensifi
cării acțiunilor unite ale partidelor 
comuniste, ale torțelor progresiste 
de pretutindeni, ale maselor popu
lare, pentru adîncirea și consolida
rea cursului pozitiv spre destindere, 
securitate și cooperare, stingerea fo
carelor de conflict și tensiune din 
lume, democratizarea relațiilor din
tre state, pentru lichidarea subdez
voltării. instaurarea unei noi ordini 
politice și economice în viața inter
națională. edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune, înfăptuirea as
pirațiilor fundamentale ale popoare-

Partldul Comunist Român și Par
tidul Comunist din Australia și-au 
reafirmat hotărîrea de a-și aduce în
treaga contribuție la realizarea uni
tății. colaborării și solidarității inter
naționaliste ale mișcării comuniste 
și muncitorești pe o bază nouă, cu 
respectarea independenței fiecărui 
partid, a dreptului de a-șl. elabora 
politica în concordanță cu condițiile 
concrete din fiecare tară.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambiantă de caldă prietenie, tovără
șească.

Corespondentul permanent 
al Radioteleviziunii sovietice la București

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, în cursul 
zilei de miercuri, pe V. V. Novikov,

corespondentul permanent al Radio- 
televiziunii sovietice la București.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite-

tului Politic Executiv, secretar «I 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru Radiotele vizi unea sovietică.

Chenarul de aur al întîiului de 
Mai — sărbătoarea muncii și 
muncitorimii de pretutindeni, 

a solidarității internaționale, săr
bătoarea eternei tinereți a omeni
rii — înmănunchează în acest an, 
sub steagurile roșii si tricolore, cî- 
teva momente de semnificație Po
litică fundamentală.

Ridicăm pentru a treizeci și una 
oară, spre cerul liber al patriei, 
miinile noastre cu ramurile în 
floare si drapele. Cu trei decenii 
în urmă tara se pregătea prin jert
fa de singe — în lupta pentru în- 
frîngerea definitivă a fascismului 
— pentru adevărata ei primăvară. 
Poporul român afirma astfel. în 
coaliția forțelor antihitleriste, 
tradiția de vibrantă solidaritate in
ternațională. de militant consec
vent pentru progresul si pacea po
poarelor — de data aceasta, în con
dițiile dramatice. hotărîtoare. în 
care se punea problema a însăși 
existentei civilizației ne planetă — 
parafînd acest crez înalt prin con
tribuția sa valoroasă la grăbirea 
Zilei Victoriei Jertfa de atunci ră
sună în acest Mai. al aniversării 
a 30 de ani de la Victoria intrată 
In istorie, ca o chemare solemnă

la unirea eforturilor de colaborare 
a tuturor statelor în numele telului 
suprem : făurirea unei lumi în care 
războiul si agresiunea să fie exclu
se. o lume mai dreaptă si mai 
bună, a păcii si progresului.

Ridicăm ramurile înflorite si

adevărat istorice luate tn forul su
prem al comuniștilor români, per
spectiva unui drum clar, de edifi
care a socialismului și comunismu
lui. ideal sfînt al întregii omeniri 
muncitoare.

Ridicăm brațele, ramurile înflo-

Ridicăm în mîini în acest tînăr 
anotimp al ultimului an dintr-un 
sir de cinci, cununa de fapte deo
sebite — convertire pregnantă. în 
toate domeniile vieții materiale si 
spirituale, a cumulului de energii 
angajate în îndeplinirea cincinalu-

fără precedent, de exigente supe
rioare. de însufletitoare perspecti
ve. Tot atîtea motive de angajare 
cu trup si suflet într-o unitate in
destructibilă. pentru exemplara în
făptuire a politicii interne si exter
ne a Partidului Comunist Român.

Sub conducerea partidului 
UNIȚI, ÎNCREIĂ TORI, PUTERNICI

drapelele de purpură spre cerul 
liber al patriei. în acest întîi de 
Mai — primul pe care-1 cinstește 
tara după Congresul al XI-lea al 
partidului. La această zi. în care 
percepem mai mult ca oricind di
mensiunea accelerațiilor sociale, a 
proceselor revoluționare ireversibi
le din lumea contemporană, națiu
nea noastră aduce cu sine marile 
energii descătușate de hotăririle cu

rite într-un suprem gest de bucu
rie în această primăvară a culesu
lui. în care s-a așezat trainic pe
cetea unor evenimente politice e- 
sentiale : tara a votat pe aleșii ei. 
izbinzile de pînă acum, visul ei în
drăzneț. comunist, de viitor : tara 
a reales oe cel mai vrednic fiu al 
ei în cea mai înaltă si de răspun
dere funcție în stat : Președinte al 
Republicii Socialiste România.

lui înainte de termen. Este, desi
gur. cel mai frumos buchet de flori 
— împlinirile de prestigiu pe fron
tul Muncii — închinat vreodată pe 
Dămintul românesc Zilei Muncii pe 
care o cinstim azi cu totii.

Sînt tot atîtea motive de mîndrie 
oe care le încercăm, cei peste două
zeci și unu de milioane de fii ai pa
triei. în această sărbătorească zi de 
primăvară, marcată de realizări

spre binele si gloria patriei socia
liste. Ne însuflețesc pe aces't drum 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintare 
a României spre comunism, trepte
le cucerite pînă acum prin muncă 
devotată, harnică. Ne însuflețește 
si ne cheamă spre noi si noi iz- 
bînzi. consacrate înfloririi Româ
niei, Programul istoric al partidu
lui Ne sporește li ne stimulează

energiile exemplul si energia se
cretarului general al partidului. 
Președintele Republicii Socialiste 
România, care nu cunoaște alt 
țel mai înalt decît slujirea cu 
devotament a poporului român, 
nu cunoaște altă cauză mai 
înaltă decît dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie, colaborare si 
solidaritate cu popoarele țărilor 
socialiste, cu forțele revoluționare, 
antiimperialiste de pretutindeni, cu 
toate popoarele, pentru înseninarea 
climatului oolitic international si 
afirmarea principiilor de iustitie si 
legalitate în arena internațională, 
pentru edificarea unei noi ordini 
economice si politice mondiale.

Sub faldurile sărbătorești, de 
floare si purpură. în acest al 
XXXI-lea Mai liber. România își 
ridică si mai mîndru chipul în soa
re. decisă în marșul devenirii el 
socialiste, solidară cu eforturile si 
aspirațiile tuturor popoarelor, pen
tru o lume mai bună si mai dreap
tă. o lume a păcii si progresului, la 
făurirea căreia ponorul român își 
aduce, fără preget, contribuția sa 
fermă.
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Cîntec în Mai
Cuvlne-se, tu, ce-al trecut prin grindini, 
nebiruită Țară să râsal 
cu crenglle-nflorite-ale Iul Mal 
străluminindu-țl tinârul Armindeni I

Pe porțl de casâ șl pe porți de grai, 
suiți vlăstare, creșteți pretutindeni, 
podițl-ne, in cale, pașii sprinteni, 
mulați in rouă strămoșescul plai I

Ne regăsim sub crengile-n vibrare 
gindind ai Țării viitor cum altul 
pe lume nu-i. Muncim, cu frunți in soare, 

pentru ca liber să ne fle-naltul, 
semețul tricolor ce-șl urcă faldul 
in stema patriei Nemuritoare...

Gheorghe TOMOZEI 

Patrie a demnității, 
patrie a omeniei 

Totdeauna inmugurlm șl rodim In patrie, 
Dar acum, la inceputul Florarului 
Parcă fiecare snop de soare crește din noi, 
Parcă flecare cuvint al nostru înfrunzește azur.

Păsări albastre poposesc In priviri 
Șl aripile lor urcă din dimineți către amurguri, 
Pină ce ochiul nl se umple de toate șesurlle 
Și de toți munții maicii noastre Țara.

Acum, la pragul acesta vlsind, de Florar, 
Brațul se face mai ager șl tare, 
Uneltele par niște steaguri vil, fremătind 
Deopotrivă in ritmul uzinei șl al ogorului.

O I Dimineață dulce de Mal, cîntec al neamului 
Spus către toate ale Lumii neamuri 
Cu vorbele muncii, singurele înfrățltoare 
Șl dătătoare de pace, slavă țle I

O I Patrie a omeniei românești
Șl a demnității românești, totdeauna treze I 
Ascultă-țl Izvoarele de cîntec din flecare frunză 
Și privește prin noi, înainte, deschisele zări...

Haralambie ȚUGUI 

Sărbătoare
Ce aer tandru-nfășură Pămintul ? 
Intrînd de-odată intr-un alt climat, 
uneltele și-au potolit avintul; 
po|arul, rîvna lor s-au sublimat 
pină la steag. Din hale vaste-n piscul 
întunecat de-arginturi șl ozon 
sub soarele care-șl dilată discul, 
respiră scufundate-n somn — blazon 
ai unei energii stăpinltaare, calmă. 
Doar porumbeii ciugulind la mei 
exaltă bătăturile din palmă, 
mal tari ca osul, în străbunii mei. 
Repaos al mulțimilor, Armindeni I 
Tu ești o pregătire pentru zbor, 
dlastola pompînd de pretutindeni 
un singe roșu-n âripile lor...

Ștefan Aug. DOINAȘ

De 85 de ani- 
cu roșul cel mai 
roșu-n calendar

Noutăți pe 
siderurgică 

GALAȚI (Corespondentul „Scîn- 
teii", Dan Flăeșu). — După cum 
s-a anunțat, a initrat in probe 
tehnologice la cald primul conver- 
tizor al otelăriei nr. 2 de pe plat
forma Combinatului siderurgic din 
Galati. Cu acest prilej, în întimpi- 
narea zilei de 1 Mai. a fost elabo
rată cea dinții șarjă de otel de că
tre modernul agregat. Convertizo- 
rul a produs deja 646 tone de oțel.

Proiectul otelăriei nr. 2 a fost 
elaborat de IPROMET București și 
a fost realizat de întreprinderea de 
construcții si montaje siderurgice 
Galati. Otelăria este dotată cu uti-

Autocamionul 
cu nr. 375 000

BRAȘOV (Corespondentul ..Scân
teii", Nicolae Mocanu). — Ieri, 
colectivul întreprinderii de autoca
mioane din Brașov a obținut un 
succes de seamă : realizarea celui 
de-al 375 000-lea autocamion. După 
21 de ani de activitate, pe autoșa- 
siurile fabricate la Brasov se reali
zează astăzi o gamă largă de alte 
autovehicule : autobuze, autobascu
lante. autofrigorifice. autostropitorl 
etc. Autocamioanele produse la 
Brasov pot fi lntilnite nu numai

platforma 
gălățeană 

laie executate în cea mai mare 
parte in tară. Prin intrarea In ex
ploatare a noii otelării. combinatul 
de pe malul Dunării va păși in cea 
de-a doua etapă de dezvoltare, 
creindu-se posibilitatea realizării 
aici a unei producții anuale de 6 
milioane tone de otel. Totodată, 
apropiata dare in funcțiune a ote
lăriei nr. 2 va contribui la obține
rea — Dină la finele acestui an s- 
de către C. S. Galati a unei pro
ducții suplimentare de circa 900 000 
tone otel peste prevederile cinci
nalului.

pe drumurile si șantierele tării 
noastre, dar si în multe țări ale 
lumii.

„Dacia" - 200 000
PITEȘTI. în ajunul marii săr

bători de la 1 Mai, de pe banda 
de montai a cunoscutei întreprin
deri de autoturisme din Pitești a 
coborit cel de-al 200 000-lea auto
mobil ..Dacia“.

Experiența acumulată in cursul 
celor saote ani de activitate de 
harnicii constructori de mașini pi- 
testeni a creat posibilitatea ca. in 
prezent, să se poată asambla cite 
un automobil la fiecare 4,5 minute.

Sînt 85 de ani de cind, in crln- 
cenă Încleștare cu forțele unei 
lumi nedrepte și ostile, proletaria
tul internațional — pe temeiul ho- 
tărîrii adoptate de Congresul al 
II-lea, de la Paris, a! Internațio
nalei Socialiste, la care luase parte 
și o delegație alcătuită din cinci 
socialiști români — dăruia conști
inței umane Unul dintre cele 
mai nobile și mai perene simbo
luri : 1 MAI. Dintre toate sărbăto
rile lumii nu există alta care să 
merite mai mult a străluci cu li
tere roșii in calendar. Căci nu 
există alta care să fi captat in efi
gia ei lumina atîtor flamuri purpu
rii înălțate de vînjoase brațe pro
letare pe toate meridianele și pa
ralelele lumii ; nu există alta că
reia să i se fi adus atîta prinos de 
singe muncitoresc vărsat pentru 
cauza dreptății umane.

Strămoșescul Arminden devenea, 
tn viitoarea noii epoci istorice, In- 
tiiul de Mai revoluționar. „Ceea ce 
fac frații noștri din toată lumea să 
facem și noi, avem suferințe ca și 
ei" — îndemna ziarul socialist 
„Munca", pentru ca inimosul Con

1 Mal 1975. Prag de Florar. O primăvară generoasă in împliniri — 
o primăvară a culesului, care continuă în mod strălucit, ca o verigă 
de aur, cele 133 de anotimpuri trăite de patria noastră sub semnul 
deplinei libertăți — conferind armindenilor muncitorești de anul aces
ta caracterul unui amplu bilanț.

Ne am adresat, in prag de întil Mal, unor oameni al muncii, repre
zentativi pentru domeniile în care activează, de pe întreg cuprinsul 
țării, l-am rugat să desprindă, din cununa de fapte a acestui anotimp, 
unul singur. Transcriem citeva dintre răspunsurile primite.

GLORIA CONSTRUCTO
RILOR DE MAȘINI. ° col°ană 
de 6 550 combine „Gloria" C 12, 
ivite din „parcul" unor rezerve in
terne. Cam două recolte de... com
bine pe an dă „Semănătoarea" in 
1975, față de 1972. S-ar putea spu
ne că in interiorul acestui harnic 
colectiv industrial al Capitalei a 
mai fost descoperită o întreprin
dere. de aceeași putere.

— Mie mi se pare că acesta-1 
un fapt impresionant — ne spune 
inginerul șef Ion Semănescu. Aceas
tă forță, a oamenilor, munca și dă
ruirea lor au determinat succesele 
noastre exprimate înainte de toate 
In îndeplinirea cincinalului in patru 
ani, trei luni și 17 zile. Producția 
noastră suplimentară va alcătui co
loana celor 6 550 combine amintite. 
Pe această putere — a oamenilor 
— clădim Împliniri și mai ambi
țioase.

din

UTILAJE PENTRU CHI
MIE Șl „FORMULA" AUTO* 
DEPĂȘIRII. -Nu la un anu" 
me fapt, ci la faptele oamenilor aș 
vrea și eu să mă refer — ne spu
ne Ilie Bologa, secretarul comitetu
lui de partid al întreprinderii de 
utilaj chimic „Grivița roșie" 
București. Cind s-a spus în ur
mă cu ani că, pentru a realiza cu 
6 luni mai devreme cincinalul, spo
rul de producție trebuie să crească 
la cazangerie cu circa 40 la sută, 
reacțiile de moment au fost dintre 
cele mai diferite. Cei care nu prea 
Înțelegeau ce Înseamnă acest 40% 
au zis cu ușurință : „da, se poate". 
Se-nțelege că nu numai de „decla
rații" era nevoie. Scepticii își aveau 
și ei „punctul lor de vedere". Oame
nii responsabili, buni cunoscători ai 
Întreprinderii, ai vieții de produc
ție și colectivului, au zis și ei: „da, 
nu va fi deloc ușor, va fi chiar 
greu, dar e posibil". Acum, etnd 
ne apropiem — din punctul de ve
dere al producției „la zi" — de 
revelionul lui ’76, s-a văzut că da, 
e posibil. Producția suplimentară 
de utilaje chimice care urmează să

• fia realizată va fi egală cu1 cea a 
anului 1974 ori, și mai exact, cu 
echiparea a 20 combinate chimice 
și petrochimice. Dar înaintea aces
tor cantități eu aș pune demonstra
ția încrederii în forțele umane 
tehnice pe care ne bizuim.

fn fond, și un interlocutor 
celălalt au dat relief tocmai 
ceste! ÎNCREDERI. Am putea 
adăuga, la relatările celor doi 
interlocutori, lunga listă a colec
tivelor care și-au îndeplinit pină 
la această dată sarcinile de pro
ducție ale cincinalului. Ori șirul 
la fel de mare al unităților de
corate cu înalte ordine ale Re
publicii Socialiste România pen
tru producțiile record. Ori naște
rea — in spațiul acestor ani 
fertili — a unei suite de ramuri 
industriale total inedite, 
putea adăuga ritmurile 
«amice ale dezvoltării 
monioase a tuturor zonelor .

Dar, cu deosebire, in fruntea 
tuturor acestor liste ale victorii
lor noastre în construcția socia
listă se cuvine să așezăm În
crederea unui intreg popor In 

Si

șl
a-

Am 
di- 
ar- 

țărli.

stantin Miile să cheme cu înflăcă
rare „Bătrînul stors de muncă, / 
Bărbatul ce acum / S-a logodit cu 
moartea / Pe-al fabricelor drum, / 
Copilul și femeea / Ce mor încă cu 
traiu, / Cu toți spre prăznuirea I 
întîiului de Maiu“. Și a fost să fie 
acel 1 Mai 1890 un semnal preves
titor de eră nouă : peste 5 000 de 
muncitori, purtînd pancarte care 
cereau legiferarea zilei de lucru de 
8 ore, au defilat spre Dealul Fila- 
retului, făcînd să vuiască văzduhul 
de clocotitoarele acorduri ale sim
bolic lnfrățitelor imnuri „In
ternaționala", „Marsilieza", „Deș- 
teaptă-te române !“

An de an, de-a lungul deceniilor 
ce au urmat, sărbătoarea a fost 
a înfruntării deschise cu for
țele oprimării, In numele idea
lurilor socialismului și internațio
nalismului proletar, al acelui țel 
sacru exprimat în chemarea: „Nici 
muncă fără pline, nici piine fără 
muncă !“.

în această primăvară, cind po
poarele lumii evocă măreția victo
riei Împotriva celui mai cumplit 
dușman al omenirii, fascismul, ne

A

forțele tui transformatoare. în
făptuirile cu care ne mîndrim 
iradiază dintr-un nucleu vital 
unic : încrederea fn politica Par
tidului Comunist Român de edi
ficare a socialismului pe pămtn- 
tul României.
„A MUNCI MAI BINE - 
GÎNDI MAI ADÎNC". La

PRIMĂVARA
CULESULUI

SoÂ flamura Partidului Comunist Roman, întreaga națiune își adună 
energiile și conștiințele dăruite muncii creatoare, precum izvoarele 
și rîurile, înfrățite în fluviul unei înțelepte și demne înfăptuiri umane- 

societatea socialistă

acest cules — bogat In roade, dar 
mai ales in învățăminte — a ținut 
să se refere și Dinu Daniliuc, pre
ședintele cooperativei agricole de 
producție „Munca", din Gurbănești, 
județul Ilfov. Din această unitate 
agricolă, care are drept nume ge
neric Însăși MUNCA, au fost livra
te in primii 4 ani ai cincinalului, la 
fondul de stat, peste plan, 4 000 t 
porumb, 1 000 t griu, 2 000 t legume, 
1 000 hl lapte.

— Munca șl gindirea oamenilor 
au dus la acăste rezultate, spune 
frumos președintele. Acestea amîn- 
două. mină în mină, pot răsturna 
practicile vechi, care nu pot face 
casă bună cu agricultura. Noi am 
ajuns la unele producții mai mari 
numai transformind oamenii, cerin- 
du-le să-și propună ambiții mai 
înalte, să cheltuiască mai multă min
te și sudoare pentru rezultate pe 
măsură. Această măsură însă nu 
stă nici ea pe loc ; ce mulțumea 
ieri nu mai mulțumește azi. 
că mereu trebuie să ne silim.

Așa

„VIA ÎNFRĂȚIRII" VA 
DA VIN DE VIAȚĂ LUNGA. 
Alăturăm la cele spuse de pre
ședintele din Gurbănești spusa lui 
Augustin S&lăgean, locțiitorul se
cretarului comitetului de partid din 
comuna Beltiug, județul Satu* 
Mare :

— Un fapt cu care ne mîndrim 
toți pe plaiurile comunei noastre : 
zămislirea, pe sute de hectare de 
dealuri sterpe și erodate, a celei 
mai frumoase și mindre plantații 
viticole din județ. Aceasta va ajun
ge pină in anul 1980 la circa 1 500 
hectare cu viță nobilă. Dar. dincolo 
de mărimea viitoarei podgorii, din
colo de avantajele economice, mai 
este ceva : nu mai puțin de 100 
de cooperative agricole din județ

1 Mai 1939; In timpul marii demonstrații antihitleriste din Capitală

amintim cu venerație și mlndrie 
de una dintre cele mai glorioase 
pagini din istoria luptei antifascis
te din România — sărbătorirea zi
lei de 1 Mai 1939. Organizată de 
un comitet desemnat de Partidul 
Comunist Român — din care fă
ceau parte Ilie Pintilie, Nicolae 
Ceaușescu, C. David, Al. Iliescu, 
Teohari Georgescu și alții — ma
rea demonstrație muncitorească 
din acea zi, la care au participat 
peste 20 000 de manifestanți, s-a 
revărsat ca un torent clocotitor pe 
străzile Bucureștiului din Piața 
Romană spre Parcul Carol, prin 
fața Palatului Regal, scandind lo

au contribuit Ia munca de plantara. 
Iată însă că, abia ce au fost ter
minate primele 200 de hectare și o 
secetă cumplită a pus in pericol 
însăși existența plantației. Dar, mai 
puternice declt seceta — ca in atî- 
tea alte împrejurări dramatice 
care au încercat județul nostru, așa 
cum au fost inundațiile din 1970 — 
s-au dovedit a fi întrajutorarea, 
prietenia, frăția trainică a oame
nilor muncii, români, maghiari, ger
mani. țăran), muncitori, intelectu
ali. elevi, veniți din satele din Îm
prejurimi.

în zilele acelea, sute și sute de oa
meni au transportat cu cisterne, cu 
căruța, cu găleata, sus, pe dealuri, 
de la mulți kilometri, aproape 4 mi
lioane litri de apă. Via a fost salvată. 
Butucii arată. în această primăvară, 
frumos, prevestind viitoarea recol
tă. Peste doi ani, din butucii din 

via „înfrățirii" — cum este numită 
aici — vor curge primele vedre d« 
vin nobil.

Poale că una din „recoltele" ce
le mai impresionante ale acestor 
ani de construcție socialistă Ia sa
te este tocmai amintita ambiție 
de a smulge mal mult pămintului. 
Conștiința ridicată a țărănimii 
de a năzui spre producții la care, 
altădată, nici n-ar fi Îndrăznit 
să viseze măcar. Gindirea proas
pătă care stă — Împreună cu 
munca, cu tehnica — la teme
lia marilor recolte. Noile relații 
care s-au cristalizat in această 
bătălie pentru roade mai boga
te ne masa tării.

OPT SECOLE Șl... 120 DE 
ZILE. La Bîrlad, Ioan Berlea, pri
marul municipiului care a lăsat în 
urmă 800 de ani de existentă. ne 
spune :

— Bîrlădenll aduc cu el, la săr
bătoarea de 1 Mai, multe fapte care 
le fac ......
120 de 
lului.
moașă
tat .... _____ __
spiritului gospodăresc și iubirii de
monstrate de fiecare cetățean pen
tru ca municipiul multisecular să 
se înfățișeze cu demnitate alături 
de toate orașele țării. Aici, un fapt 
concludent : de la începutul acestui 
an cu o nouă legislatură, birlăde- 
nii au realizat lucrări de Înfrumu
sețare prin muncă 
valoare de 
lei...

cinste. Mai Intii, avansul de 
zile in îndeplinirea cincina- 
Apoi. haina mai fru- 

cu care au inveșmln-
urbea lor. Stărui asupra

patriotică. In
aproape zece milioane

generice pentru mi- 
miile de localități ale

Fapte 
lie și 
României socialiste. Ele numesc, 

zincile de luptă ale partidului : 
„Pace, piine, pămînt. libertate !“, 
„Jos Garda de Fier !“, „Jos agen
ții hitlerismului !“, „Trăiască inte
gritatea teritorială a României !", 
„Vrem România liberă și indepen
dentă !“

Tot sub semnul luptei antifascis
te, ajunse de astă dată în faza ei 
finală, hotăritoare, nemijlocit pre
mergătoare insurecției, s-a desfă
șurat și acel simbolic 1 Mai 1944, 
Intiiul de Mai al Frontului Unic 
Muncitoresc, întiiul de Mai In care 
cunoscutul manifest al F.U.M., 
„Către întreaga clasă muncitoare ! 
Către poporul român 1“ chema la

tn fond, spiritul civic înalt, In 
acțiune al cetățenilor. Numeso 
rezultatele participării cu răs
pundere Ia treburile din for și, 
in egală măsură, acțiunea con
cretă pentru binele public, afir
marea, in cadrul propice al de
mocrației noastre socialiste, a 
spiritului novator. Acesta-i chi
pul puterii celor multi.

HRONIC MUNCITORESC 
PE PLATFORMA TlRGO- 
VIȘTEI. Cind tinărul sculer ma- 
trițer Emil Budilică de la I.O.A. 
TIrgoviște a fost rugat să numească 
un fapt, a replicat prompt :

— Eu aș numi mai degrabă un 
om. Este vorba de topitorul șef Gh. 
Rus. Nu-1 cunosc personal. Dar 
cred, adică sînt sigur, că-i la fel 

de vrednic șl demn de respect ca 
tovarășii Pascale. Chirită ori Pin- 
tea. Are o inimă la fel de generoa
să ca și ei. Vă rog să vă interesați 
și veți vedea că așa e.

Ne-am interesat și-am aflat : Gh. 
Rus este comunistul care a lansat 
aici, in cea mai tinără vatră de foc 
a țării, inițiativa : „In fiecare se
mestru, doi tineri calificați. In cin
cinalul următor, 20". Inițiativa a 
avut ecou pe platforma fierbinte și 
nu numai acolo. Cum acoperim 
această afirmație 7 400 de pensio
nari — foști muncitori, maiștri și 
ingineri, de înaltă calificare, au ho- 
tărit să se alăture strădaniilor do 
a crește noi promoții de muncitori 
calificați. între aceștia : Constantin 
Pascale, Chiriță Iordache și Alexan
dru Pintea. Constantin Pascale, de 
pildă, în cei 44 de ani de muncă la 
I.U.P. TIrgoviște. a fost, pe rind, 
strungar, tehnician, inginer. Pentru 
pregătirea celor 200 de elevi-me- 
seriași, la cei 65 de ani ai săi, a 
scris de mină, pe Înțelesul cursanți- 
lor, 3 750 de pagini !...

400 de oameni, trecuți „In re
zervă", la odihna binemeritată 
după o viață Închinată muncii, vin 
«i se dăruie iarăși efortului de ri-

★
...Primăvara Iul 75 — O PRIMĂVARĂ A CULESULUI. De pe cren

gile sărbătoresc înflorite ale întîiului de Mai, țara întreagă culege 
fructele de aur ale tuturor strădaniilor. Țara întreagă, unită-n cuget 
și simțiri in |urul partidului, al secretarului său general, țintește că
tre viitoarele anotimpuri ale culesului ce se-aștern înainte, în drumul 
devenirii noastre comuniste. Acestui mare viitor, națiunea română 
— harnică, talentată, aspirină cu îndrăzneală 6pre mai bine — îi 
consacră toate energiile ei, hotărîtă să grăbească împlinirea idea
lului exprimat sub faldurile împurpurate ale atîtor zile de Intii Mai i 
socialismul șl comunismul pe pămintul României.

IUe TANASACIIE
și corespondenții „Scînteii*

răsturnarea guvernului Antonescu, 
pentru o Românie liberă, democra
tică și independentă.

...Pășind sub stindardul glorios 
al libertății, poporul nostru sărbă
torește de 30 de ani, condus cu în
țelepciune și fermitate de partidul 
revoluționar al clasei muncitoare, 
un continuu și fără margini 1 Mai 
liber. Un 1 Mai în a cărui mereu 
mat vie incandescență se reflectă 
văpaia jertfelor proletare de ieri. 
Înfrățită cu strălucirea, an de an 
multiplicată, a înfăptuirilor ce ja
lonează înaintarea biruitoare a 
României spre comunism.

Victor B1RLADEANU

dicare a 
tori.

noilor eșaloane de munci-

care au lucrat o viață pen- 
„țării inălțare" vor să fie 
că Iasă în milnl bune, de

Cei 
tru a 
siguri 
cetățeni harnici și capabili, zes
trea adunată cu sudoare, bob 
cu bob, de toți cei care au 
trăit șl muncit pe acest pămînt. 
Vor să fie siguri că aceste miini 
vor adăuga cu șl mai multă pri
cepere și patriotică dăruire noi 
însemne la cununa de împliniri 
de pe fruntea țării.

0 FRESCĂ DE DIMEN
SIUNEA ÎNTREGII ȚARI. >Ca 
Olastician. meditează asupra a- 
cestor lucruri graficianul Paul Erd6s, 
am Încercat să-mi imaginez cum ar 
putea arăta — reprezentată su
gestiv, intr-o amplă frescă — activa 
participare a cetățenilor țării noas
tre la edificarea socialistă a patriei: 
poate ca o suită de scene de mun
că in care oameni, cu chipul și por
tul semenilor noștri, așează cără
midă după cărămidă la înălțarea 
unei vaste construcții ; sau. poate, 
ca izvoare și rîuri, exprimînd sim
bolic inimile și voințele unui popor, 
care se înfrățesc în valurile înspu
mate ale unei mări de inteligență 
și experiență umană. Am convin
gerea că, în fața unei astfel de 
opere de artă, autor sau spectator, 
am avea certitudinea și satisfacția 
că ne regăsim pe noi și pe ai noș
tri".

IMN PENTRU CONGRE
SUL AL XI-LEA. Lin*â această 
simțire înaltă, de om al penelului, 
adăugăm firesc simțirea unul om al 
versului — poetul Alexandru An- 
drițoiu :

— Tot ce are măreț Bl dura
bil țara, In bunurile ei materiale șl 
spirituale, este rodul muncii libere 
și creatoare a poporului intreg. De 
aceea Congresul al XI-Iea a fost 
numit cu temeinicie Congresul În
tregului popor, efectele lui in geo
grafia muncii dind acestei primă
veri românești o împletire fericită 
intre reprimenlrea naturii și conti
nua reprimenire economică a tutu
ror zonelor patriei. De Ia construc
țiile gigantice, la minuția de biju
terie a mașinilor electronice.

Venim, așadar, cu simplitatea fap
telor noastre, a adevărului muncii, 
in această primăvară de elan crea
tor, strîns uniți în jurul partidului, 
al conducerii sale, al marelui bărbat 
de stat, drag nouă, tuturora, tova
rășul NICOLAE CEAUSESCU. Ve
nim să facem din această primăva
ră încă o treaptă în ascensiunea 
necontenită care ne ridică spre 
culmile comuniste ale valorii noas
tre. Venim cu Înțelegerea lim
pede Că tot ce am clștigat. am 
ctstigat numai prin muncă cinstită 
și harnică, dăruită patriei care ne 
cere efortul cu tata mereu spre 
urmași.

Este o mlndrie activi, aidoma 
unui imn pe care îl cintăm din 
mers.

O „perlă" adăugată șaibei de lacuri bucureștene t lacul de agrement implintat in inima noului cartier „Drumul Taberei'
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Desen de Gh. CALARAȘU

Cuvinte rostite cu mindrie in sute de unități 
economice de pe întreg cuprinsul țării:

„COLECTIVUL NOSTRU 
A ÎNDEPLINIT CINCINALUL"

PREZENTUL - 
strălucit argument 

al viitorului
Mal mult deeît oriclnd, «cest 

1 Mai, in preajma căruia ne a- 
propiem de încheierea unui an 
productiv — ultimul an al cin
cinalului — își propune bilan
țul nu numai ca pe o tonică 
scrutare a unui răstimp de mun
că parcurs. El reprezintă, mai 
cu seamă, o treaptă de pe înăl
țimea căreia privim către miine. 
Către bilanțul viitorului Armin
deni — și chiar mai departe, 
către bilanțurile Armindenilor 
de pînă la sfîrșitul deceniului. 
Cu firesc interes de făurari și 
stăpîni, cu matură chibzuință 
comunistă, cu îndreptățită emo
ție civică, cintărim realizările 
prezentului ca pe niște argu
mente pentru marile repere 
care jalonează drumul de viitor, 
drum amplu, al unor dimensiuni 
și ritmuri fără precedent, pre
figurate in carta istorică a 
României contemporane — Pro
gramul partidului. Răspunsul îl 
dau la modul cel mai elocvent 
faptele, reperele cifrice compa
rative.

...Alegem dintre aceste repere 
unul singur, important desigur 
prin valoarea materială, dar 
mai cu seamă prin semnifica
țiile lui, prin funcția lui gene
ratoare de optimism, de elan 
creator. Iată : în numai 185 de 
zile din 1975 realizăm întreaga 
producție industrială a lui 1970. 
Aceasta Înseamnă că am izbu
tit să comprimăm anul calenda
ristic, din punct de vedere pro
ductiv, la jumătate din întinde
rea lui, să răspundem în mod 
concret unui postulat care pină 
acum n-avea decit valoare me
taforică : INTR-UN AN CIT ÎN 
DOI ! Incit, dacă în 1970, o zi 
reprezenta, ca valoare a pro
ducției globale industriale, 822 
milioane de lei, în 1975 o zi 
reprezintă, prin concretizarea, 
de către întregul popor, a ințe- 
leptel politici a partidului, va
loarea a 1619 milioane de lei, 
adică aproape O DATA MAI 
MULT !

Am învățat, deci, de-a lun
gul acestui cincinal, să sporim 
valoarea timpului. Metalul nobil

IN PRIMELE PATRU LUNI ALE ANULUI

ÎN INDUSTRIA CAPITALEI

700 milioane lei valoarea 
producției suplimentare
în primele patru luni ale anului, 

oamenii munjii din Capitală au 
realizat o producție industrială su
plimentară în valoare de circa 700 
milioane lei, concretizată în 3 200 
tone oțel, 1 300 tone laminate, 1 900 
tone țevi din oțel, produse ale in
dustriei electronice și electroteh
nice însumînd 150 milioane lei, mo
toare cu ardere internă totalizînd 
20 000 C.P., 4 400 mc prefabricate
din beton și alte produse solicitate 
de economia națională. Volumul 
total al producției realizate și ni
velul productivității muncii sint 
mai mari cu 20 și, respectiv, 12 Ia 
sută față de cele Înregistrate in 
aceeași perioadă a anului trecut. 

al unei zile-muncă desfășurate 
pe pămîntul românesc iși spo
rește caratele... Dar un spor 
care, oricît de mare, nu se 
oprește aici, care ne confruntă, 
pentru viitor, cu sarcina de a 
da unei zile din 1980, din punct 
de vedere industrial, valoarea 
de 2 607 milioane lei ! Iată, deci, 
către ce înalte repere năzuim. 
Și iată, desprinsă dintr-o sin
gură comparație cifrică, justifi
carea încrederii — în condu
cerea înțeleaptă a partidului, în 
forța întregii națiuni de a face 
din autodepășire o caracteristică 
permanentă a activității sale — 
— cu care privim către sarci
nile de viitor, către noul cinci
nal. Realizările de pînă acum 
argumentează rodnica întîlnire 
a României socialiste cu viito
rul, dau girul victoriei în eroica 
luptă pentru îndeplinirea sarci
nilor trasate de forumul comu
niștilor, forum al întregii na
țiuni. „De aceea — spunea to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU 
în cuvîntarea rostită recent la 
Șantierul naval Constanța — 
am deplina încredere că veți în
deplini în cele mai bune con
diții sarcinile trasate de Con
gresul al XI-lea, sarcinile pe 
care partidul și guvernul le vor 
pune în viitor". Adresate harni
cilor navaliști de la țărmul to- 
mitan. aceste cuvinte de înaltă 
încredere vibrează adine, în 
prag de întii Mai, in inimile 
tuturor fiilor României. Ca un 
simbol al strînsei unități între 
partid și popor. La fel cum 
lansarea. în aceste zile, a celei 
mai mari nave produse vreo
dată în România ne apare, in 
prag de 1 Mai. ca un atotcu
prinzător simbol al mersului 
înainte al patriei noastre socia
liste, pe căile limpezi ale viito
rului cincinal.

în mod firesc. 1 Maî 1975 se 
înscrie in istoria sărbătorilor 
muncii ca o zi din al cărei per
vaz înflorit 21 000 000 de con
științe scrutează cu încredere 
și hotărîre viitorul.

D. PETRE

Totodată, In cele patru luni din 
acest an au intrat in circuitul pro
ductiv 31 de capacități industriale, 
față de 20 planificate, au fost puse 
la dispoziția populației 9 000 de a- 
partamente, peste 3 000 de locuri in 
cămine muncitorești, unități co
merciale cu o suprafață de 3 500 
mp, precum și alte obiective social- 
culturale. Oamenii muncii din 
București, tn frunte cu comuniștii, 
sint ferm holăriți să nu pre
cupețească nici un efort pentru în
făptuirea exemplară a angajamen
tului asumat, pentru aplicarea în 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al partidului.

...Pentru că vorbim de o primăvară a culesului — un paradox per
fect demonstrat prin fapte — să răsfoim împreună cîteva ultime fila 
din vastul jurnal al întrecerii socialiste în cinstea marii sărbători a 
muncii. Vom descifra, în ordonata literă a textului sau în fugare no
tații de agendă, fapte ce se clădesc într-un eveniment istoric : un cin
cinal care se încheie cu mult mai devreme. Pe ecranul panoramic al 
acestei primăveri, cu flori de liliac și fructe de... cincinal, vom urmări 
secvențe de muncă, de victorie, ilustrînd marea putere de creație a 
poporului și ilustrînd, mai cu seamă, cît de adine ecou a avut în su
fletul și în conștiința națiunii noastre chemarea partidului de a înde
plini cincinalul inainte de termen.

„Vă chemăm, dragi tovarăși și prieteni, cetățeni al României socia
liste, Ia muncă și Ia luptă hotărită 1 Vă chemăm să nu precupețiți 
nimic, pentru ca, intr-o deplină unitate, să facem din România o 
țară mai îmbelșugată, mai puternică...". Cuvintele acestea, pe care, de 
la tribuna Congresului al XI-lea, le-a adresat națiunii noastre tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, răsună mereu. Ecoul lor a devenit, în pri
măvara aceasta, faptă, îl recunoaștem in substanța realizărilor în toata 
domeniile. Fiecare cifră, fiecare nouă telegramă prin care ni se anun
ță o victorie a muncii, un bilanț, un sfîrșit de cincinal este încă un 
răspuns afirmativ, al faptei, la acea fierbinte și înaripată chemare...

Și iată, bătind sacadat, telexul 
înscrie parcă pe un răboj al isto
riei o cifră, o cifră de ultimă oră : 
500...

...500 DE UNITĂȚI ECONO
MICE DIN INDUSTRIE, CON
STRUCȚII. AGRICULTURA. 
COOPERAȚIE ȘI-AU ÎNDE
PLINIT, PÎNA IN PREZENT, 
PLANUL CINCINAL.

E O PRIMA... RECOLTA.
Dar să urmărim, mai departe, a- 

eest... cules de primăvară.
• „Noroc bun !“ — ne intîmpină, 

pe o filă de telex, Valea Jiului, cu 
știrea că, pină acum, mina Vulcan 
a extras suplimentar in anul in 
curs peste 15 500 tone de cărbune. 
„Cu acest rezultat colectivul minei 
se menține în fruntea întrecerii 
socialiste — spune mai departe 
telexul. Mina fruntașă își are și ea 
fruntașii ei, brigada condusă de 
comunistul Cătană Vespasian de
ține recordul... recordurilor. în 
primele trei luni și in două decade 
din aprilie, brigada a extras, peste 
prevederile de pian, cărbune care 
ar putea să fie încărcat într-un 
tren cu 500 de vagoane... Cită e- 
nergie electrică se poate produce, 
in termocentrale, din. această can
titate de cărbune ?

• Tntr-o săptămînă record (21—27 
aprilie), industria brăileană și-a 
depășit angajamentele asumate 
pentru 1 Mai. Cu 82 milioane lei 
la producția-marfă, cu 45 de mili
oane lei la producția globală. Adi
că : s-au produs suplimentar 38 519 
mii kWh energie electrică, 2 684 
tone țiței extras, 3 049 tone lamina
te, 1 708 mp plăci aglomerate din 
lemn, 81 tone celuloză, 80 tone car
toane, 68 tone sodă caustică, 160 
tone ciment și altele. O săptămînă 
densă, tipică acestui timp.

• O știre sosită aseară de la 
Vaslui : economia județului și-a 
încheiat planul cincinal Ia produc
ția pentru export... Cite trenuri cu 
mărfuri peste plan ,,plecat-au din 
Vaslui" anul acesta ?

• De la Piatra Neamț, corespon
dentul nostru ne-a transmis că în
treaga industrie a județului Neamț 
și-a îndeplinit cu două zile mai 
devreme planul de producție pe 
primele patru luni ale anului. 
Ceea ce înseamnă un surplus de 
5 000 tone de țevi din oțel fără su
dură, 4 600 tone de ciment, peste 
200 tone melană, apoi diverse ma
șini și utilaje... Vaslui... Piatra 
Neamț... Vechile cetăți se înscriu 
tn hronicul cel mai modern al 
țării !

...Și astfel, de dimineața pînă 
noaptea tîrziu, telexul, telefoanele, 
poșta ne aduc fără încetare știri, 
unele mai consistente decit altele. 
Cum ar fi aceea sosită acum cinci 
minute de la corespondentul nos
tru din județul Botoșani : orașul 
Dorohoi a încheiat cincinalul ieri, 
în ajun de Armindeni...

Sint știri și fapte-argument.

O noua „lungime de undă a electronicii românești; întreprinderea de radioreceptoare „Tehnoton" lași Foto : 8. Cruți»

Mai toate aceste telegrame-ra- 
poarte In care se anunță producții 
suplimentare sînt însoțite de o 
echivalență a lor pe planul vieții 
sociale, al traiului de fiecare zi... 
De exemplu :

„Productivitate orară maximă 
cu cheltuieli minime". Lansată a- 
cum trei ani, această valoroasă 
inițiativă i-a ajutat pe cimentiștii 
din Bicaz să realizeze pînă în pre

întii de Mal. tn freamăt de flamuri tricolore 
Pe veci îngemănate cu steagul purpuriu, 
Se-aratâ țara ca un vrâ|it tărîm de hore 
Rotite după soare-ntr-al muncii cintec viu.

...O, gestul milnll care, deprinsă cu mistria, 
înscrie schelei ritmuri de navă pentru zbor. 
Și brațul ce strunește mașinilor tăria, 
Și degetele suple pe firul tors din sori, 
Și dansul electronic pe clape șl butoane, 
Și rodnica rotire-a staturilor in lan, 
Și pumnii — mari menghine pe marile volane, 
Șl umerii de piatră vlbrînd in subteran, 
Șl lupta cu timona pe-ntlnderile-albastre, 
Și-mbrâțlșarea dintre secerâtor șl snop I... 
E Frumusețea-Vlațâ, e Frumusețea-Scop, 
Adine înscrisă faptei șl conștiinței noastre 
Ca să preschimbe clipa în piatră nestemată 
Pe gurile de raluri de unde izvorim :
Ca Dunărea ni-l vremea, o zi — cit viața toată 
Timp fermecat se-aratâ pe-acest vră|it târim.

Timp comunist I Rodire In vise șl-n păminturl. 
In minereu de-adincuri, in zbor de ciocirlle.

In codri șl-n metale, in șesurl șl-n avinturi, 
In cifre șl-n poeme, in Om șl-n Omenie.

Timp de-ndrâznell. O treaptâ de unde vlftorul 
Iși deslușește chipul prin marele Congres, 
Chip cu lumini de aur, dorit șl înțeles 
Și fâurlt prin muncâ, viteaz, de-ntreg poporul.

Sub semnul Iul, de-Armlndenl ce mindru
ne e pasul I 

Pas drept, de oameni liberi, cu frunțile tot sus 
Ca niște sori ai muncii, ce nu cunosc apus, 
Iar Pasărea Măiastră prin noi ișl-nalță glasul 
Șl zămislește cintec pe-a lumii zare dus.

Intil de Mal. Un cintec de muncâ șl frăție 
Trimitem pretutindeni acelor ce muncesc. 
Un cintec ce-ntărește puternica solie 
Purtatâ omenirii, din plaiul românesc, 
De fiul țârii vrednic, cirmaclul ei viteaz 
Ce nu cunoaște-odihnâ spre-a păcii biruință...

întii de Mal. Ce mindrâ se-aratâ țara azi s 
O Inlmâ șl-un gînd — o Țarâ-conștlințâ I

Petre DRAGU

zent o producție suplimentară de 
circa 80 000 tone ciment. Numai cu 
acest surplus se pot construi 5 300 
apartamente convenționale...".

E cît se poate de limpede : oa
menii care muncesc pentru a rea
liza aceste produse suplimentare, 
pentru a comprima timpul, simt 
nevoia firească să dea expresie 
reală acestei munci. înțelesul ei 
ultim. Ei își reprezintă aceste pro
duse prin oglinda creșterii nivelu
lui de trai...

Așa stînd lucrurile, ne-am gin- 
dit să preluăm ideea cimentiștilor 

de la Bicaz șl s-o ducem mai de
parte. Apartamentele produse da 
ei ca echivalență a cimentului su
plimentar chiar ar putea să fia 
construite dacă am avea și cele
lalte materiale. De exemplu, fier- 
beton. Dar el există. Iată o tele
gramă :

„S-au produs peste plan, in pri
mele patru luni ale anului, 47 000 
tone oțel". Pentru cit ne-ar trebui 
ar fi de ajuns 8 000 de tone. Ce 
facem cu restul ? Vom vedea. Și 
dacă avem 5 300 de apartamente, 
în blocuri moderne, avem esenția
lul pentru a constitui un oraș. Căci 
este perfect posibil să se nască un 
oraș DIN CEEA CE AU PRODUS 
SUPLIMENTAR DOAR CÎTEVA 
MARI ÎNTREPRINDERI INDUS
TRIALE. În cazul de față ar fi 
vorba despre un oraș cu aproxima
tiv 20 000 de locuitori.

Și acum, prin intermediul altor 
telegrame, telexuri, știri de ultimă 
clipă, vă invităm să cunoașteți mai 
multe lucruri despre orașul (fictiv 
și totuși cum nu se poate mai 
realist) care poate întruchipa 
sugestiv lupta noastră pentru a 
îndeplini mai devreme cincina
lul (pentru a atinge, mai de
vreme, și mai înalte cote ale 
bunului trai). N-o să facem decit 

O inimă și-un gînd, 
o Țară-conștiință

să convertim producțiile supli
mentare raportate din toate colțu
rile țării în elemente de confort 
pentru cei 20 000 de locuitori ai 
simbolicului oraș.

Bacău : Față de planul Ia zi, in 
industria județului s-a obținut in 
cincinal o producție suplimentară 
de 152 300 mc cherestea (ceea ce 
este echivalentul ușilor, ferestrelor 
și al mobilierului complet, necesar 
pentru cîteva orașe de dimensiu
nile celui propus prin depășirea de 
pian a cimentiștilor din Bicaz...).

Dar să ne Întoarcem la prima 
știre, cea din Valea Jiului, și la 
Întrebarea privind cantitatea de e- 
nergie eleotrică. De pildă, am aflat, 
între timp, că minerii din bazinele 
carbonifere au extras, In primul 
trimestru al acestui an, cărbune 
suplimentar care, consumat în ter
mocentrale, ar produce 300 MWh. 
Energie electrică suficientă pentru 
consumul pe 10 ani (iluminat pu
blic, transport electric și consum 
casnic) al orașului... Să ne amin
tim : 15 500 tone de cărbuni a 
realizat suplimentar numai mina 
Vulcan. Locuitorilor din urbea 
imaginată li s-a asigurat, ast
fel, consumul de energie electrică 
și calorică pe o săptămînă. Numai 
surplusul produs de brigada lui 
Vespasian Cătană le-ar ajunge 
pentru două zile și jumătate... Nu 
s-ar putea plînge de energie elec
trică locuitorii orașului... Un sur
plus de 59 550 kWh a produs, în 
aceste 4 luni, termocentrala Cra
iova numai prin aceea că, prin- 
tr-un act colectiv de abnegație în 
muncă, a fost redusă durata unei 
reparații capitale la grupul de 
315 MW de la 55, la II zile...

Și spuneam că ne rămîn, din 
producția suplimentară a siderur- 

giștilor țării, 39 000 de tone de oțel 
(8 000 le-am încorporat în betonul 
celor 5 300 de apartamente...). Ce 
să facem cu el ? Viața unui oraș 
e, desigur, foarte complexă, de 
multe lucruri avem nevoie ca să 
trăim confortabil. Ne trebuie auto
buze. 1 000 de tone de oțel este 
egal cu 190 autobuze. Ne tre
buie automobile. 1 000 de tone de 
oțel este egal cu 1 230 autoturis
me. Dar cei 20 000 de locuitori din 
așezarea imaginată sînt și consu
matori de produse agricole. 

Și-atuncî, dintr-o mie de tone de 
oțel, să fabricăm 330 de tractoare. 
Din altă mie vom produce 155 de 
combine autopropulsate... Vom mai 
produce și 185 de autocamioane, 
vom mai înzestra orașul cu trans
formatoare însumînd 620 MV A șl 
tot ne vor rămine 33 000 de tone de 
oțel. De ajuns ca să putem con
strui un mare combinat industrial 
și să oferim locuri de muncă pen
tru toți locuitorii orașului...

Și pentru că acești locuitori sînț 
nu numai unitate productivă, ci și 
socială, ie vom oferi și o imensă 
bibliotecă cu 2,4 milioane de cărți. 
Pentru că atîtea volume (a cîte 200 
de pagini) pot rezulta din surplu
sul de 600 tone celuloză realizat 
la Combinatul din Călărași, în 
1975, pînă în ajun de 1 Mai...

...Și telegramele nu mai conte
nesc :

• Și-a îndeplinit planul cincinal 
Schela de extracție Țicieni...

• Orașul Gura Humorului pro
duce în contul viitorului plan cin
cinal...

• La Focșani s-au produs supli
mentar 43 491 mp furnire, 674 mc 
prefabricate din beton...

Din toate sectoarele de activita
te, sute și milioane de oameni ai 
muncii se grăbesc să-și impartă 
cu întreaga țară bucuria succesu
lui, bucuria de a fi izbutit să-?i 
materializeze în produse răspunsul 
înflăcărat la chemarea partidului.

Convertiți toate acestea în val/ri 
ale vieții de fiecare zi și veți v - 
dea că nu un singur oraș se nat ' 
din prea plinul voinței noastre c 
autodepășire. Mult mai mult. Pen
tru că mult mai mari sint și pro
iectele noastre. O țară, a noastră, 
România, cu sute de orașe și mii 
de sate, vrem s-o proiectăm in
tr-un viitor care va fi al tuturor 
bucuriilor.

Cînd ne propunem să producem 
mai mult otel o facem cu voința 
de a produce mai multe tractoare, 
autobuze, locomotive, case...

Producem mai mult ciment și ne 
gîndim la liantul așezat in struc
tura orașelor noastre noi... (Știm 
că jumătate din populația tării lo
cuiește acum în casă nouă).

Cînd hotărîm să înălțăm noi fa
brici, uzine, combinate și cînd înfi
gem în pămînt cazmaua pentru a 
le construi, o facem cu gîndul clar, 
cu convingerea că nu va trece mult 
și aceste noi edificii ne vor răsplăti 
din plin și munca și cheltuiala. Că 
ne vor îmbogăți și înfrumuseța 
viața, că vor înlesni apariția unor 
noi și frumoase orașe.

Atunci cînd tara întreagă s-a ho- 
tărit să îndeplinească mai devreme 
planul cincinal, s-a gindit la mai 
plina și mai grabnica ei fericire.

.„Pentru că tot ce producem, în
tregul nostru efort au ca singur si 
ultim scop ridicarea întregii noas
tre vieți Ia altitudinea de societate 
socialistă multilateral dezvoltată, 
la altitudinea unei Românii tot 
mai puternice și mai prospere.

Orașul care s-ar putea constitui 
din produsele peste plan ale aces
tei primăveri este și nu este o fic
țiune. Asemenea orașe s-au și năs
cut, în alți ani, în alte primăveri. 
Se nasc chiar în aceste clipe... Și 
se vor naște mereu mai multe, mai 
mari, mai moderne... Cu nume a- 
devărate, firești. Cu stare civilă. 
Cu starea civilă a fiecăruia dintre 
noi. Căci noi înșine locuim in ele 
ori sintem pe cale să le populăm, 
cu drepturi depline de stăpîni, cu 
dreptul celor care le-au făurit si 
le făuresc.

Locuitori ai orașelor viitorului, 
sîntem încredințați că nu peste 
multă vreme vom obține adresa 
dumneavoastră exactă...

Mihai CARANFIL
și corespondenții „Scinteii"
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Permiteți să vă mulțumesc, Excelență, pentru urările transmise cu pri

lejul survolării teritoriului grec și vă rog să binevoiți a accepta urările 
mele de fericire pentru dumneavoastră personal și de prosperitate pentru 
poporul român prieten.

MICHAIL STASSINOPOULOS
Președintele Republicii Elene

O noua fila
la „Cartea Oltului"

RM. VÎLCEA (Corespondentul 
„Srinteii", Ion Stanciu). — Ieri, in 
cartea hidroenergetică a Oltului a 
fost consemnat un eveniment impor
tant. Este vorba despre începerea 
probelor cu apă — prima rotire — a 
turbinei nr. 1, de 23 MW, Ia Hidro-

centrala de la Govora. Reușita 
probei la hidroagregatul amintit vine 
să încununeze astăzi, de ziua mun
cii, eforturile depuse de harnicii con
structori, pe parcursul a mai puțin 
de 1 000 de zile.

Cu prilejul Zilei naționale a Olan
dei. ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, A. H. Croin, a oferit miercuri o 
recepție.

Au participat tovarășii Paul Nicu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul educației și învățămin- 
tului, Gheorghe Cazan, ministrul in
dustriei ușoare, Vasile Gllga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții centrale, 
ziariști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri ai corpului diplomatic.

♦
La invitația Ministerului Afacerilor 

Externe a făcut o vizită in tara noas
tră Istvan Roska, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Republicii 
Populare Ungare. Cu acest prilej, 
oaspetele a avut un schimb rodnic 
de păreri cu Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, privind dezvoltarea in continuare 
a relațiilor româno-ungare.

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală tovarășul Anselmo Sule 
Candia, președintele Partidului Ra
dical din Chile, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită de 
prietenie în Republica Socialistă 
România.

La aeroportul Otopeni, oaspetele 
chilian a fost intimpinat de tovară
șul Corneliu Mănescu. membru 
C.C. ab P.C.R., vicepreședinte 
Consiliului Național al F.U.S., 
activiști de partid.

*
în cadrul manifestărilor consacra

te zilei de 9 Mai. Muzeul de isto
rie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare si democratice 
din România. în colaborare cu Co
mitetul U.T.C. al sectorului 4 Bucu
rești. a organizat la Clubul Tine
retului expoziția documentară „Lupta 
poporului român pentru cucerirea 
independentei si contribuția Româ
niei la înfrîngerea fascismului".

(Agerpres)

al 
al 
de
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Ședința Biroului Executiv ai C. N. E. F. S
Marți a avut Ioc ședința Biroului 

Executiv al C.N.E.F.S.
Membrii Biroului au analizat sta

diul pregătirii loturilor olimpice 
după primul trimestru al anului 1975 
și au adoptat măsuri pentru elimi
narea deficiențelor constatate și 
pentru asigurarea condițiilor optime 
in vederea desfășurării pregătirilor 
in anul preolimpic.

In campionatul european

de fotbal

CEHOSLOVACIA
PORTUGALIA 5-0

Biroul Executiv a fost informat 
despre desfășurarea ediției de iarnă 
a „Cupei tineretului" și a aprobat 
propunerile privind îmbunătățirea 
regulamentului acestei importante 
competiții pentru ediția de vară. De 
asemenea, a definitivat un plan de 
măsuri privind dezvoltarea activită
ții de educație fizică și sport in 
diul rural.

In încheierea ședinței a luat 
vintul președintele C.N.E.F.S,, 
neral-lt. Marin Dragnea, care 
referit in principal 
olimpică și a insistat 
plinirii 
mare 
vilor 
țiilor, 
tului
și organizațiilor cu atribuții în miș
carea sportivă, pentru o activitate 
continuă, perseverentă, disciplinată, 
plină de abnegație, in spiritul indi
cațiilor cuprinse în mesajul tovară
șului Nicolae Ceaușescu adresat 
Conferinței pe țară a mișcării spor-

me-

eu- 
ge- 
s-a 

la pregătirea 
asupra inde- 
sarcinilor de 

revin sporti- 
federa-

exemplare a 
răspundere care 
fruntași, antrenorilor,

secțiilor C.N.E.F.S., Comite- 
Olimpic Român și instituțiilor

Campionatele europene de lupte
greco-romane

0 MEDALIE DE AUR Șl UNA DE ARGINT 
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI

la încheierea vizitei in Iugoslavia a ministrului afacerilor externe al României

Miercuri, In nocturnă, la Praga, în 
cadrul campionatului european de 
fotbal, selecționata Cehoslovaciei a 
învins cu scorul de 5—0 (3—0) echipa 
Portugaliei. Cele 5 puncte au fost 
realizate de Bikovski (2), Nehoda (2) 
și Petras. Jocul a fost urmărit 
peste 25 000 de spectatori.

MUNCHEN 30 (Agerpres). — Co- 
mentind campionatele europene 
lupte greco-romane, competiție 
amploare care a reunit timp de 
zile la Palatul 
wigshafen 150 
țări, agențiile i 
să subliniază 
la care s-au 
Trimisul special al agenției France 
Presse evidențiază, în mod special, 
evoluția remarcabilă a luptătorului 
român Constantin Alexandru, meda
liat cu aur la categoria 48 kg, sin
gurul dintre laureații ediției trecute 
care și-a păstrat titlul de campion 
continental. Demonstrind calități 
tehnice deosebite și o mare rezisten
tă fizică, Alexandru (21 de ani, ori
ginar din Constanța, actualmente la 
clubul Steaua) a reușit să 
neînvins competiția,

A doua medalie pentru 
sportive românești a fost 
de Ion Enache, clasat pe locul doi la 
categoria 82 kg.

de 
de 

trei 
l sporturilor din Lud- 
de sportivi din 24 de 
internaționale de pre- 
nivelul tehnic ridicat 
desfășurat întrecerile.

Din echipa României, care a pre
zentat concurenți numai la opt cate
gorii, s-au mai remarcat Nicolae 
Martinescu (locul patru la categoria 
100 kg), Roman Codreanu (locul cinci 
la categoria peste 100 kg), Ion Du- 
lică și Ștefan Rusu (clasați pe locu
rile șase la categoriile 57 kg și, res
pectiv. 68 kg).

Astăzi, tot la Ludwigshafen, încep 
întrecerile campionatelor europene 
de lupte libere.

PRONOEXPRES

termine

culorile 
Ciștigată

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 

DIN 30 APRILIE 1975
EXTRAGEREA I : 41 9 20 
EXTRAGEREA a Il-a : 

19 4.
FOND GENERAL DE 

GURI: 2 456 961 lei din care 
lei report.

26 35 1.
6 36 11

CÎȘTI-
1 784182

BELGRAD 30. — Corespondentul 
nostru transmite : La încheierea vi
zitei oficiale pe care ministrul afa
cerilor externe, George Macovescu, 
a făcut-o în Iugoslavia, la invitația 
lui Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, secre
tar federal pentru afacerile externe, 
a fost dat publicității un comunicat 
comun în care se arată că cei doi 
miniștri, împreună cu colaboratorii 
lor, au efectuat, într-o atmosferă de 
prietenie tradițională, stimă șl de
plină înțelegere reciprocă, un larg 
schimb de vederi cu privire la dez
voltarea colaborării bilaterale și 
legătură cu problemele actuale 
situației internaționale.

Cei doi miniștri au subliniat 
mod deosebit marea importanță a 
tilnirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Iosip Broz Tito, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care au adus contribuții determinan
te la dezvoltarea și întărirea relații
lor româno-iugoslave de prietenie și 
colaborare multilaterală. Ei au rele
vat cu satisfacție că se înfăptuiesc 
înțelegeri convenite cu prilejul în- 
tîlnlrii din anul- 1974 a celor doi pre
ședinți.

S-a subliniat, în mod special, în
semnătatea colaborării deosebit de 
fructuoase dintre Partidul Comunist 
Român și Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia, precum și dintre celelal
te organizații social-politice din cele 
două țări.

A fost reliefată utilitatea întilni- 
rilor frecvente dintre reprezentanții 
celor două țări la toate nivelurile și 
în toate domeniile, precum și a con
tactelor și vizitelor reciproce dintre 
reprezentanții români și reprezen
tanți ai republicilor și provinciilor 
din Iugoslavia.

Cele două părți au constatat că 
s-au realizat noi progrese în dezvol
tarea colaborării economice și au 
subliniat importanța și necesitatea 
intensificării raporturilor economice 
pe baze moderne de lungă durată. 
Miniștrii au exprimat satisfacția că, 
in spiritul hotăririlor adoptate în ca
drul întîlnirii la nivelul cel mai înalt 
din iulie 1974, s-au convenit solu
țiile privind construirea sistemului 
hidroenergetic Porțile de Fier-2 și 
folosirea potențialului suplimentar

in 
ale

în 
in-
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PROGRAMUL I cinema

• șapte mirese pentru șapte 
frați : MOȘILOR — 15,30: 18: 20.15.
• Ulzana — căpetenia apașilor : 
MUNCA — 16; 18; 20.
• Moulin Rouge : COSMOS — 
13,30; 18; 20,15.
• Nemuritorii : VITAN — 15,30; 
18; 20,15.
• Actorul al sălbaticii : PROGRE
SUL — 16: 19.8,00 Rlde iarăși primăvara — pro- 

. gram coral,
»,15 înflorită-i țara mea. Melodii 

populare.
Cinteze șl Jocuri populare de 
pe tot cuprinsul tării.

— In jurul orei 
transmisia directă 
(Molului prilejuit 
bătorirea zilei de 
Ziua solidarității 
tionale a celor ce muncesc.

11,30 Busuioc crescut pe vale — 
melodii populare.

11,50 selecțtuni din gala laureațl- 
lor festivalului studențesc 
„Primăvara baladelor". 
Muzică de fanfară.
Album distractiv.
Magazin sportiv : Reportajul 
filmat „în Tara Soarelui Ră
sare" (actualități 
japoneze) ; Rugbl 
slovacia — Spania 
natul european). 
Înregistrate de la Praga ; Ca
leidoscop în imagini.
Portativul tinereții — con- 
cert-spectacol transmis de Ia 
Brăila.
Telex.

10,15 —
* spec- 
de săr-

1 Mai. 
inierna-

drumul marelui partid 
— muzică

Mini-recital 
compozitor 
melodiilor 
„Timpuri 
rampei'' 
York'4, 
Cîtu-i țara-n lung și-n 
— melodii și jocuri populare. 
„Ecoul44. Documentar artis
tic, realizat de studioul de 
film TV.

12,00 Pagini glorioase din istoria 
patriei.

12,20 1001 de serL
19,30 Telejurnal.

Primăvara de aur. Specta
col literar-muzlcal-coregraflc, 
dedicat zilei de 1 Mai.
Primul val. Tomis — pri
mul mineralier de 55 000 tone 
tdw. construit în România. 
Canzonissima. Spectacol cu 
public realizat în studioul de 
concerte RAI din Roma. Par
ticipă : Omberta Cotri, Do
menico Modugno, Carmen 
Vlilani, Shirley Bassey, Clau
dio Villa, Nada și surorile 
Kessler.
Romanțe și clntece de voie 
bună.
24 de ore.
în transmisie directă, din sa
la „Lucerna44 din Praga, con
cert Karel Gott.

corală.
Charlie Chaplin, 
și interpret; al 
pentru filmele 

noi". ,,Luminile 
„Un rege la 

.Parada Chariot*4.

Tnterpretl de seama al opere
tei românești.
Meridiane literare.
Dans și muzică de pretutin
deni.

ii; 13;

Cei doi miniștri au examinat pe 
larg situația din Europa și au conve
nit că trebuie acționat in vederea în
cheierii cu succes a pregătirilor pen
tru faza finală a Conferinței pentru 
securitate și cooperare, astfel incit 
aceasta să aibă loc în cel mai scurt 
timp $1 la cel mai înalt nivel. Ei con
sideră că documentele conferinței 
trebuie să exprime năzuințele po
poarelor Europei de instaurare a u- 
nei securități reale și a unei colabo
rări largi intre toate statele.

Cei doi miniștri au reafirmat «ă 
Republica Socialistă România si Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia se pronunță constant pentru 
dezvoltarea unor relații de bună ve
cinătate, încredere și colaborare tot 
mai largă între țările din Balcani.

Exprimindu-și îngrijorarea în le
gătură cu încordarea situației din 
Orientul Apropiat, cele două părți 
au reafirmat că o reglementare du
rabilă și justă se poate realiza nu
mai în conformitate cu rezoluțiile 
Adunării Generale și ale Consiliului 
de Securitate al O.N.U., ceea ce pre
supune retragerea trupelor israeliene 
din teritoriile arabe ocupate in anul 
1967. recunoașterea drepturilor legi
time ale poporului palestinean, in
clusiv crearea unui stat propriu, și 
garantarea suveranității și securității 
tuturor statelor din această regiune.

în legătură cu situația din Cipru, 
a fost reafirmat, de către ambele 
părți, sprijinul acordat tuturor efor
turilor care, in spiritul rezoluției A- 
dunării Generale a O.N.U., trebuie 
să asigure o rezolvare politică trai
nică și justă, pe baza voinței suve
rane a poporului cipriot, a indepen
denței, integrității teritoriale și ne
alinierii Republicii Cipru.

Cele două părți salută marea vic
torie pe care poporul cambodgian, 
condus de Frontul Unit Național și 
Guvernul Regal de Uniune Naționa
lă. in frunte cu prințul Norodom Sia- 
nuk, a obținut-o împotriva interven
ției străine.

Cel doi miniștri salută victoria Is
torică a eroicului popor vietnamez, 
încununată prin eliberarea Saigonu- 
lui, conslderind că această victorie 
constituie o contribuție prețioasă la 
lupta tuturor popoarelor împotriva 
politicii de forță și de amestec în 
treburile interne ale altor țări.

Cele două părți vor acorda, ca și 
pînă în prezent, tot ajutorul popoa
relor Indochinei în lupta lor justă 
pentru consolidarea cuceririlor luptei 
de eliberare națională și dezvoltarea 
lor de sine stătătoare.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
convingerea că schimbul foarte util 
de păreri, efectuat cu prilejul vizitei, 
constituie o nouă contribuție la lăr
girea oolaborării în toate domeniile 
și la întărirea prieteniei dintre Re
publica Socialistă România și R. S. F. 
Iugoslavia.

în încheiere se arată că Miloș Mi- 
nici a acceptat invitația de a face o 
vizită oficială, de prietenie, în Ro
mânia.

din amonte la Porțile de Fier-1, ceea 
ce reprezintă încă un exemplu al 
colaborării rodnice dintre cele două 
țări socialiste și prietene.

A fost reafirmată dorința recipro
că de a se transpune in viață acor
durile încheiate și de a se lărgi co
laborarea in domeniile culturii, învă- 
țâmintului, informațiilor, turismului 
și in zona de frontieră.

S-a reafirmat poziția comună ex
primată în Comunicatul comun din 
11 iulie 1974, de la București, al ln- 
tîlnirii celor doi președinți privind 
rolul pozitiv al naționalităților 
sirbă și croată din România și 
română din Iugoslavia, in dezvolta
rea prieteniei dintre poporul român 
și popoarele iugoslave.

Cei doi miniștri au efectuat un 
larg schimb de vederi asupra si
tuației internaționale, acordind o a- 
tenție deosebită situației din Europa 
și Conferinței pentru securitate și 
cooperare, crizei din Orientul A- 
propiat, problemei cipriote, eveni
mentelor recente din Indochina, pro
blemelor actuale ale relațiilor eco
nomice internaționale.

Examinind tendințele actuale ala 
situației internaționale, cei doi mi
niștri au constatat că in lume au 
loc profunde prefaceri revoluționa
re, naționale ți sociale, care au o 
importanță deosebită in lupta pentru 
pace, independență și progres so
cial. Ei sprijină procesul de des
tindere, tratative și înțelegere in
ternațională și subliniază că acest 
proces trebuie să cuprindă toate do
meniile relațiilor internaționale și 
toate regiunile lumii, cu participarea 
tuturor țărilor, indiferent de mări
me, potențial economic și orinduire 
socială. Totodată, s-a exprimat în
grijorarea în legătură cu faptul că, 
în diferite părți ale lumii, continuă 
să existe focare de criză, încordare 
și situații conHiotuale. că sînt încă 
forțe care 
dependența 
națională.

Miniștrii 
ca relațiile 
zate pe

. drepturi, l ____
denței naționale, neamestecului în 
treburile interne, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța, ale. avan
tajului reciproc.

Cei doi miniștri au evidențiat ac
tivitatea țărilor socialiste șl neali
niate. a tuturor forțelor care luptă 
pentru instaurarea unei păci traini
ce în lume, pentru o nouă ordine 
economică și politică, pentru demo
cratizarea relațiilor internaționale. 
Ei consideră că țările mici și mijlo
cii, țările in curs de dezvoltare, ță
rile nealiniate au un rol tot mai im
portant in lumea de azi.

Pornind de la hotăririle celei de-a 
Vl-a Sesiuni speciale a Adunării 
Generale a O.N.U., a fost subli
niată necesitatea unor schimbări 
profunde în ordinea actuală a rela
țiilor economice internaționale și li
chidării rapide a 
țările dezvoltate 
voltate.

pot pune in pericol În
tăritor și pacea inter-

au reafirmat necesitatea 
> dintre state să fie așe- 
principiile egalității în 
suveranității și indepen-

• Program pentru copii: DOINA
— 9,45: 16,30.
• Norii : UNIREA — 16; 18; 20.
• Ziua delfinului : FEROVIAR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15,
MELODIA — 9: 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15;
13,30: 16; 18,15: 20,30.
• Clnd se ivesc zorile — 14,30, 
Uraganul — 16.30, Cea mai lungă 
zi (ambele serii) — 18,45 : CINE
MATECA (sala Union).
• Ninsoarea : PACEA — 15,30;
18; 20.15.
• Iarba de mare : EXCELSIOR
— 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Ilustrate cu flori de cîmp: DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
• Răfuiala : GRIVITA — 9; 11,45;
14,36; 17.15; 20, AURORA — 9:
11,45; 15; 17,30; 20, TOMIS — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Muntele ascuns : DRUMUL SĂ
RII — 15.30; 18; 20,13.
• Al greșit, inimă I : BUZEȘTT
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15: 20,30.
• Ce culoare are dragostea î FE
RENTARI — 15,30; 18; 20,15.
• Un milion pentru Jake : BU- 
CEGI — 13.45; 18: 20,15, LIRA — 
13,30: 15,43: 18; 20,15.
• Filip cei Bun : CRINGAȘI — 
16; 18,15.
• Trecătoarele iubiri : RAHOVA
— 16; 18,15: 20.30.
e Ochii Shivanel : GIULE$TI — 
10; 16; 19, ARTA — 14; 16.45: 19,30.
• Dragoste Ia 16 ani : VIITORUL
— 13,30; 18; 20,15.
• Un bărbat fatal t VOLGA — 9;
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : MIORIȚA — 9; 12; 16; 
19.
• Sutjeska : POPULAR — 15,30; 
19, FLACARA — 13,3

ta t r e

decalajului dintre 
și cele «lab dez-

BELGRAD 30.
♦

precum și Petat Dodik, ambasado
rul iugoslav la București.

★
In cursul dimineții de miercuri, 

ministrul român a făcut o vizită la• Teatrul National București (sa
la mare) : Oameni și șoareci —
19.30, (sala mică) : Imbllnzirea 
scorpiei — 19,30.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30,
• Teatrul de comedie : Opinia 
publică — 19,30.
• Teatrul „Lucia sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul iul Rameau 
— 19,30, (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Azilul de noapte — in.
• Teatrul Mic : După cădere —
19.30.
• Teatru! „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima cursă — 19,30, 
(saja Studio) :JPatru lacrimi — 19.

Pasărea

PBOGRAMUL II

DOINA

înregistra ploi izolate. Vîntul va

mai. potrivit prognozei 
meteorologic, tempera- 

va fi mai scăzută decît
șportive 

; ceho- 
(Campio- 
selecțluni

vagabondul: CASA 
10; 12: 14: 16; " 
(ambele serii):
— 19.30.

18.
CA-

stat : Mia- 
teiefoniră

Concert simfonic. Partituri 
celebre, mari lnterpratl.

*
— Corespondentul 

nostru transmite : Ministrul afaceri
lor externe al României a părăsit 
miercuri Belgradul.

La gara Dunav,
condus de Miloș Minici și de alte 
persoane oficiale. Erau prezențl am
basadorul român la Belgrad, Virgil 
Cazacu și membri ai ambasadei,

Von
11,15;

CO-
16: 18: 20. FLO- 

18;
rampei :

20,15.
TIMPURI 

19.
in familie:
13,30:

— 10;

DE LA C.E.C

oaspetele a fost Novi garf, unde a avut convorbiri cu 
Nikola Kmezici, președintele Consi
liului Executiv al Voivodinei, cu 
privire la colaborarea economică, 
culturală si in alte domenii între a- 
ceastă provincie și țara noastră.

• Tată de duminică : SCALA —
9,15; 11,15; 13,30; 16; 18,15: 20,30,
FAVORIT - 9.15; 11,30; 13,45: 16; 
18,15; 20,30, CAPITOL — 9.30: 11,45; 
14; 16: 18,15; 20,30.
• Sarea ; FESTIVAL — 9; 
15; 17; 19; 21.
• Pantalonii cavalerului 
Bredow : VICTORIA — 9; 
13,30: 16; 18,30; 20,45.
• Marea cursă : PATRIA 
12,45; 16; 19,30.
• Cenușă și diamant : CENTRAL 
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Fugarul : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, BUCU
REȘTI — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Doamna și 
FILMULUI —
• Marele vals 
SA FILMULUI
• Nu filmăm să ne-amuzăm:
TROCENI — 14; *
REASCA — 15,30
• Luminile
NOI — 9,30; 12.30; 16;
• Astă-seară dansăm 
LUMINA — 9; 11,15;
18,15; 20,30.
• Invincibilul Luke : 
11,15; 13; 14,45; 18; 20.

• Teatrul Giulești : 
Shakespeare — 19,30.
• Teatrul evreiesc de 
terioasA convorbire 
(premieră) — 19,30.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Uite că nu 
tac — 19,30, (sala Victoria) : Un 
băiat de zahăr... ars — 19,30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„I. Vasilescu" : Eu sint tatăl co
piilor — 19.30.
• Circul de stat : Hai să ridem 
la circ — 16: 19,30.

Prognoză meteorologică
pentru luna mai

în luna 
Institutului 
tura medie 
cea obișnuită pentru această perioa
dă. Cantitățile de precipitații ce se 
vor înregistra vor oscila in jurul va
lorilor normale, fiind depășite mai 
ales în sud-estul tării și in zonele 
de deal si de munte.

între 1 si 4 mai, vremea va fi u- 
instabilă, îndeosebi în regiunile 
estul tării, unde cerul va fi

sor
din _ ___ __  ___ _
mai mult noros. în celelalte zone se 
vor ' ' '
sufla moderat, predominind din sec
torul sud-vestic. Temperatura va fi 
in creștere, minimele fiind cuprinse 
între 2 si 12 grade, iar maximele în
tre 18 și 22 grade, local mai ridi
cate.

între 5 si 10 mai. timpul va fi în 
general frumos si în încălzire. Vor 
cădea ploi izolate. Temperaturile 
minime vor oscila intre 4 si 14 gra
de. iar maximele intre 16 și 24 
grade.

în a doua decadă a lunii, vremea 
va deveni in general instabilă, ploi-

le. însoțite local de 
trice, avînd caracter 
peraturile minima .„ _______
între 6 si 16 grade, iar maximele în
tre 14 gi 24 
cate.

între 21 și 
continua să 
mai ales sub formă de averse. în ul
timele 5 zile, timpul va fi în gene
ral frumos si in Încălzire in toate 
regiunile țării. Temperaturile maxi
me vor oscila între 18 si 28 de 
grade.

descărcări elec- 
de averse. Tem- 
vor fi cuprinse

«rade, local mai ridi-
25 mai, vremea va 
fie instabilă, cu ploi

(Agerpres)

LISTA OFICIALA
a obligațiunilor C.E.C. Ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 

30 aprilie 1975

Administrația 
asigurărilor de stat 

anunță :
La tragerea de amortizare a 

asigurărilor de viață pentru 
luna aprilie 1975 au ieșit ur
mătoarele opt 
litere :
1) C.X.N.
2) J.L.Z.
3) G.P.Z.
4) Y.W.U.

combinații de

Toți asigurații cărora le-au 
ieșit una sau mal multe din 
aceste combinații de litere în
scrise in polițele lor urmează 
să se adreseze unităților ADAS 
pentru a li se stabili drepturile 
cuvenite.

Pentru a participa și la ur
mătoarele trageri lunare este 
necesar ca asigurații să achite 
primele de asigurare la terme
nele stabilite.

în cursul trimestrului 1/1975, 
unitățile Casei de Economii și 
Consemnațiuni au emis popu
lației 326 805 noi librete de eco
nomii. în prezent, populația ță
rii deține 10,5 milioane li
brete de economii, la care se 
adaugă obligațiunile C.E.C. deți
nute de numeroși cetățeni. De 
asemenea, în aceeași perioadă, 
fondul economiilor populației a 
crescut la sfirșitul trimestrului 
I cu 5,3 la sută față de cel exis
tent la Începutul anului.

sS1* zu

ft?
O □ 2 - « z <•••

n ii

1 11822 12 50 000
1 76448 62 25 000
1 151S0 59 15 000
1 46741 53 10 000
1 92529 61 5 000
1 06363 67 5 000
1 32682 68 5 000
1 25817 64 6 000
1 17348 61 5 000
1 95009 65 3 000
1 47350 10 3 00068139 19 3 800
1 89980 24 3 000
1 53753 71 3 000
1 04232 68 3 000
1 58182 54 8 000
1 98104

Terminația 
seriei 

obligați
unilor

46 3 000

100 861 74 2 000îoo 907 62 2 000
335 26 2 000100 499 57 2 000100 316 62 2 000100 126 79 1 000100 643 21 1 000100 404 71 1 000100 489 36 1 000100 691 75 t noo100 865 49 1 000100 733 04 J 000100 657 30 1 ooo100 920 37 1 000

100 682 56 1 000
100 826 73 1 000
100 175 80 1 000
100 626 50 1 000
100 173 62 1 000

1 000 45 16 8001 000 16 28 800
I 000 86 28 800! 000 67 31 800

> 011 TOT A H 8 149 000

Ciștigurile revin Întregi obligațiu
nilor de 200 lei. în valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
•ucursalele și filialele C.E.C.
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FRONTUL NATIONAL DE ELIBERARE A PRELUAT
COMPLET PUTEREA ÎN VIETNAMUL DE SUD

® 30 aprilie, ora 11,30: Saigonul în întregime eliberat o Populația a făcut 
o primire entuziastă eliberatorilor • Un program în 10 puncte al Guvernului 

Revoluționar Provizoriu • Orașul Saigon a primit numele: Ho Și Min
HO ȘI MIN 30 (Agerpres). — Orașul Saigon a fost in întregime eli

berat la 30 aprilie — anunță agenția de presă Eliberarea. în dimineața 
acestei zile, Ia ora 11.30 (ora locală 0330 GMT), drapelul Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a fost ridicat 
deasupra Palatului Președinției fostei administrații-fantomă, flu- 

Autoritățile revoluționare au 
Eliberare a preluat puterea 

____ și tuturor

turind victorios i 
anunțat că Frontul Național 
în Vietnamul de Sud, adresind.

in întregul oraș. 
............... 1 de ____ ___  

totodată, muncitorilor

Prezentând un film al desfășurări* 
evenimentului la Saigon, agenția 
France Presse notează : La ora 4,00 
GMT, un grup de tancuri, arborind 
drapelul Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, și-au făcut apariția in fața 
Palatului Prezidențial din Saigon, 
străbătând străzile printre culoarele 
vii ale unei imense mulțimi ieșite 
să-i intimpine. printr-o vibrantă ma
nifestare de bucurie, pe eliberatori. 
Anterior, ultimii 11 soldați americani 
părăsiseră, la bordul unui elicopter, 
Saigonul, îndreptindu-se spre cele 40 
de nave americane aflate in largul 
coastelor. Plecarea ultimului grup de 
pușcași marini americani a marcat, 
astfel, in mod simbolic sfirșitul pre

0 victorie istorică a poporului vietnamez,
a cauzei libertății si independentei tuturor popoarelor

Comunicatul ședinței Comitetului 
Politic Executiv, care se publică azi, 
dă glas sentimentelor și gîndurilor 
întregului popor român exprimind 
profunda satisfacție și salutând cu 
căldură strălucita victorie a po
porului vietnamez — victorie de 
importanță istorică, care pune ca
păt intervenției străine, ce încunu
nează in mod strălucit lupta popu
lației din Vietnamul de sud pen
tru libertate și dezvoltare de sine 
stătătoare.

Pe fundalul uriașelor mutații 
care se petrec în viața contempo
raneității, victoria obținută de 
populația sud-vietnameză, de uni
tățile armatei sale de eliberare se 
înscrie ca un aport de cea mai 
mare importantă la lupta desfășu
rată de forțele înaintate ale ome
nirii împotriva politicii imperialis
te, colonialiste și neocolonialiste, 
pentru eliminarea practicilor agre
sive, de forță, ingerințe și dictat, 
pentru respectul legalității inter
naționale și statornicirea unei noi 
ordini politice bazată pe recunoaș
terea dreptului fiecărui popor de 
a-și stabili Singur propriile destine.

Lung și anevoios a fost drumul 
străbătut pînă la arborarea drape
lului libertății deasupra Saigonu
lui. Declanșată in a doua jumătate 
a anilor ’50, mișcarea de eliberare 
din Vietnamul de Sud, împotriva 
administrației marionetă, pentru 
libertate și neatârnare, pentru in
staurarea unor rinduieli democra
tice, a luat, an de an, o amploare 
tot mai mare, transformîndu-se in
tr-o bătălie a întregii populații 
sud-vietnameze sub conducerea 
Frontului Național de Eliberare și 
a Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Intervenția străină masivă 
n-a reușit să înfrîngă voința de li
bertate a poporului. Nici zecile și 
zecile de miliarde de dolari chel- 
tuiți, nici tehnica cea mai modernă 
de luptă, nici regimul de crîncenă 
teroare antidemocratică și repre
siunile sălbatice ale administrații
lor saigoneze nu au putut Împie
dica, în cele din urmă, victoria 
cauzei libertății șl dreptății.

Exemplul Vietnamului eroic, ca 
și victoria tot atit de strălucită a 
poporului cambodgian asupra uzur
patorilor demonstrează, încă o dată, 
în modul cel mai convingător, că 
nu există forță în lume capabilă 
să îngenuncheze un popor hotărit 
să-și apere, cu prețul oricăror sa
crificii, libertatea și independența, 
ființa națională, dreptul de a-și 
orindui viata așa cum dorește. Atit 
prin infrîngerea materială a unor 
forț® reacționare care exercitau o 
influență nocivă asupra zonei po
litice a Asiei de Sud-Est, cît și prin 
exemplul moral, prin puterea de 
îmbărbătare a propriului exemplu, 
victoriile popoarelor vietnamez și 
cambodgian aduc o contribuție 
marcantă la cauza generală a li
bertății popoarelor.

Victoria strălucită a poporului 
vietnamez ilustrează pregnant că 
— de oricit sprijin militar ar be
neficia — un regim impus din afa
ră, fără aderență națională și res
pins de popor, sfirșește întot
deauna prin a fi înlăturat de pe 
scena vieții politice. înfringerile 
drastice suferite în ultimul timp 
de forțele armate ale regimului 
saigonez, retragerea lor precipita
tă, in derută și debandadă, accen
tuarea izolării politice a adminis- 
trației-marionetă, concomitent cu 
vigoarea răscoalelor populare, cu 
ofensiva vijelioasă a forțelor ar
mate ale populației sud-vietnameze 
au pecetluit soarta unui regim a- 
nacronic, condamnat de istorie.

„învățămintele războiului 
nu trebuie date uitării**

REACȚII LA WASHINGTON

în Camera Reprezentanților, con
gresmanul Edward Herbert sublinia 
că „niciodată, de la războiul civil, 
țara noastră nu a fost atit de mult 
scindată ca de implicarea S.U.A. în 
Indochina. Să dăm uitării războiul, 
nu însă și învățămintele ce le-am 
tras".

în Camera Superioară a Congresu
lui, senatorul George Mc Govern 
sublinia că „singura cale prin care 
ne putem plăti pentru provocarea 
acestui coșmar este de a ne angaja 
să nu-1 repetăm in viitor. Aceasta 
este singura mea consolare".

Liderul majorității democrate din 
Senat, Mike Mansfield, arată că „ex
periența tragică prin care am trecut 
ne-a demonstrat că prin folosirea ar
melor moderne nu se soluționează 
problemele. Noi am avut tot ar- 

zenței americane In 
Sud — relevă France

Agențiile internaționale de presă 
■ubliniază, de asemenea, că, in după- 
amiaza zilei de 30 aprilie, pe străzile 
Saigonului domnea o atmosferă en
tuziastă, de nedescris. Peste tot unde 
iși făceau apariția luptătorii forțelor 
de eliberare, locuitorii orașului le 
stringeau miinile cu bucurie și recu
noștință, ii îmbrățișau. In întregul 
oraș au fost arborate drapele și lo
zinci care salutau forțele armate de 
eliberare și Guvernul Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud.

Vietnamul de 
Presse.

VIETNAMUL DE SUD 30 (Ager- 
nres). — Postul de radio al Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re-

înscriind pe stindardurile sale 
nobilele țeluri ale dreptății și li
bertății, cauza poporului vietnamez 
a devenit o cauză a tuturor po
poarelor, a Întregii omeniri pro
gresiste și iubitoare de libertate

Consecvență neabătută
• DIN MOȚIUNEA SPECIALA ADOPTATĂ DE 

CONGRESUL AL IX-LEA AL P.C.R. (1965): congresul 
Iși exprimă deplina solidaritate cu lupta Frontului Național de E- 
liberare, exponentul aspirațiilor fundamentale și unicul reprezen
tant legitim al poporului din Vietnamul de Sud I Declarăm solemn 
că poporul român este hotărit să acorde poporului vietnamez 
tregul său ajutor frățesc I

in

• DIN REZOLUȚIA CONGRESULUI AL X-LEA 
P.C.R. (1969): Congresul reafirmă solidaritatea șl spriținul 
plin al poporului nostru cu lupta eroică a poporului vietnamez, 
pentru libertate șl Independență națională; el se pronunță pentru 
soluționarea conflictului, încetarea râzbolului șl retragerea trupelor 
americane din Vietnam, astfel ca poporul vietnamez sâ-și poatâ 
rezolva treburile Interne, inclusiv unificarea patriei, fără amestec 
din afarâ.

AL
de-

• DIN REZOLUȚIA CONFERINȚEI NAȚIONALE 
A P.C.R. (1972) : Conferința Națională reafirmă solidaritatea 
militantă șl spriținul deplin al poporului român față de lupta |ustă 
a eroicului popor vietnamez. Războiul îndelungat dus împotriva in
tervenției imperialiste de poporul vietnamez, care și-a vărsat singele 
nu numai pentru apărarea patriei sale, cl și pentru dreptul tuturor 
popoarelor la o viață liberă șl suverană, îl conferă merite uriașe in 
fața tuturor națiunilor lumii.

• NICOLAE CEAUȘESCU: RAPORT LA CON
GRESUL AL XI-LEA AL P.C.R. (1974): încheierea în 1973 
a Acordurilor de pace de la Paris a marcat o victorie importantă 
a luptei poporului vietnamez. Ne pronunțăm cu fermitate pentru 
aplicarea consecventă și reală a acestor acorduri, pentru respecta
rea dreptului poporului vietnamez de a-șl hotărî și soluționa în 
independent problemele, fără nici un amestec din afară.

mod

• NICOLAE CEAUȘESCU : CUVÎNTARE LA 
SIUNEA JUBILIARĂ A ADUNĂRII GENERALE 
O.N.U. (1970) : împreună cu cercurile largi ale opiniei 
bllce mondiale, România consideră necesar sâ se pună capât
râzbolului din Vietnam șl Intervenției strâine in Indochina. Poporul 
vietnamez și celelalte popbare din Indochina sâ fie lăsate să-și 
rezolve singure problemele existenței lor, fărâ nici un amestec 
din afarâ.

• NICOLAE CEAUȘESCU: EXPUNERE LA NEW 
YORK, CU PRILEJUL VIZITEI ÎN S.U.A. (1970): Est» 
necesar sâ se pună capât războiului din Vietnam, din Peninsula 
Indochineză, sâ fie retrase trupele S.U.A. din aceastâ peninsulă șl 
sâ se asigure popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian con
diții de a-și rezolva singure problemele, fără amestec din afară. 
Propunerile formulate de Frontul Național de Eliberare reprezintă o 
bază rațională în vederea restabilirii cit mal rapide a păcii în 
Vietnam.

care a urmărit cu admirație lup
ta sa eroică.

în spiritul politicii sale interna
ționaliste, de solidaritate militantă 
cu lupta popoarelor pentru liber
tate și progres, România socialistă 
a acordat Vietnamului luptător, 
din primul moment și pe întreg 
parcursul războiului, întregul său 
sprijin. Solidaritatea frățească a 
poporului nostru cu lupta dreaptă 
a poporului vietnamez s-a mani- 

mamentu! din lume. Cealaltă parte 
a avut un popor lipsit aproape de 
orice, dar înarmat cu hotărirea de 
a-și apăra țara". încheierea războiu
lui din Vietnam, sublinia Mansfield, 
„marchează sfirșitul erei postbelice 
după trei decenii, era menținerii de 
trupe și baze militare pe cinci con
tinente și nave pe toate oceanele. 
Lumea are nevoie de mai multă Înțe
legere. de mai puține state-client și 
mai puține state-patron".

Morton Halperin, fost consilier al 
secretarului de stat al S.U.A. : „Am 
un sentiment de ușurare că totul s-a 
terminat, în sfirșit, și că noi nu am 
reimplicat țara in război. Vietnamul 
nu a căzut, iar noi nu am pierdut 
această țară, pentru că nu a fost a 
noastră. Vietnamul va fi, In sfirșit, 
o țară independentă".

locuitorilor chemarea de a asigura activitatea continuă a întreprin
derilor comunale din Saigon, precum

Guvernul Revoluționar Provizoriu al 
a anunțat, prin intermediul postului de 
troiul deplin asupra întregului teritoriu

în semn de omagiu față de memoria președintelui Ho Și Min, «-a 
hotărit ca orașul Saigon să se numească in viitor orașul Ho Și Min.

publici! Vietnamului de Sud a difu
zat programul în 10 puncte pentru 
populația sud-vietnameză. Potrivit 
programului, toate serviciile existen
te trebuie să execute politica Gu
vernului Revoluționar, vechiul sistem 
fiind abolit împreună cu legile și re
glementările sale. De asemenea, sînt 
dizolvate partidele reacționare și ce
lelalte organizații aflate în serviciul 
imperialismului și fostului regim- 
marionetă. Programul proclamă ega
litatea între sexe. libertatea de con
știință si cult, interzice orice activi
tate care îndeamnă la divizare, adre- 
sînd. totodată, un apel la unire în 
vederea edificării zonei eliberate si 
construirii unei vieți noi.

DA NANG 30 (Agerpres). 
tr-un interviu acordat, marți

— In
ia Da

festat activ, pe toate planurile, gă- 
sindu-și întruchiparea deopotrivă 
în sprijinul pe plan material și 
moral, ca și pe plan politico-di
plomatic. Cu o neabătută consec
vență, Partidul Comunist Român,

SE- 
A 

pu

guvernul României socialiste s-au 
situat ferm alături de poporul 
Vietnamului eroic, au subliniat ne
cesitatea încetării intervenției străi
ne. recunoașterea dreptului acestui 
popor, ca și al tuturor popoarelor, 
de a se dezvolta în libertate și in
dependență potrivit propriei voințe. 
De la tribuna Congreselor și Con
ferințelor Naționale ale partidului 
nostru, în contactele cu conducă
torii poporului vietnamez, în toate 

Consiliul de Miniștri al 
Portugaliei 8 exam*nat rezultate
le alegerilor pentru Adunarea Con
stituantă. desfășurate la 25 aprilie, 
în rezoluția adoptată cu acest pri
lej se evidențiază „participarea ac
tivă a alegătorilor la vot, atmosfera 
de calm in care s-au desfășurat ale
gerile. sprijinul unanim acordat de 
Donorul portughez opțiunii Mișcării 
Forțelor Armate în favoarea socia
lismului".

Poliția italiană a reușit să 
descopere planurile unui grun neo
fascist. al cărui centru se afla in 
orașul Lucea, privind organizarea 
mai multor atentate in perioada ale
gerilor regionale ce urmează să «e 
desfășoare in luna iunie.

In comunicatul comundat 
publicității Ia încheierea vizitei ofi
ciale întreprinse de președintele Tan
zaniei. Julius Nyerere, in Mexic este

și din celelalte orașe. 
Republicii Vietnamului de Sud 
radio Saigon, că exercită con- 
al Vietnamului de Sud.

Nang, unul corespondent al agenției 
Associated Press, ministrul afacerilor 
externe al Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Thi Binh, a declarat 
printre altele : „In situația actuală, 
sarcina noastră imediată este con
struirea unui Vietnam de sud pașnic, 
independent și neutru și să înaintăm 
pas cu pas spre reunificarea poporu
lui nostru prin mijloace pașnice. 
Durata procesului de reunificare va 
fi hotărită de locuitorii celor două 
zone. Desigur, există diferențe in 
ceea ce privește cursul vieții econo
mice și politice intre Nord și Sud. 
De aceea, este necesară o oarecare 
perioadă de tâmp pentru realizarea 
reunificării".

insă 
con- 
de-a 
sta- 
per- 

reală 
baza

convorbirile la nivelul cel mai 
Înalt cu reprezentanții statelor din 
toate continentele, inclusiv în cursul 
schimburilor de vederi cu repre
zentanții S.U.A., țara noastră a mi
litat cu fermitate pentru o solu
ționare justă și trainică a proble
mei vietnameze in conformitate cu 
voința poporului.

Toate acestea nu epuizează 
nici pe departe amploarea și 
secvența eforturilor depuse, 
lungul anilor, de partidul și 
tul nostru. Acționînd cu 
severență pentru soluționarea 
a problemei vietnameze pe 
recunoașterii drepturilor impres
criptibile ale poporului vietnamez, 
țara noastră a adus o contribuție 
efectivă la Începerea tratativelor de 
la Paris, care, după cum se știe, au 
deschis calea retragerii forțelor 
armate ale S.U.A. din Vietnam.

In acest cadru se cuvine a se re
liefa, in mod deosebit, rolul secre
tarului general al partidului nos
tru, președintele statului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, Care a acționat 
cu nesecată energie, tenacitate și 
clarviziune in sprijinul unei rezol
vări juste a problemei vietnameze, 
în conformitate cu interesele și 
aspirațiile fundamentale ale po
porului, cu interesele generale ale 
păcii și legalității internaționale, cu 
cerința lichidării politicii de forță, 
generatoare de conflicte și tensiuni. 
Pentru întregul nostru popor con
stituie o sursă de legitimă satisfac
ție înaltele aprecieri ale conducă
torilor luptei de eliberare a po
porului din Vietnamul de sud față 
de solidaritatea și sprijinul acordat, 
față de contribuția personală a to
varășului Nicolae Ceaușescu. In a- 
cest sens. Frontul Național de Eli
berare și Guvernul Revoluționar 
Provizoriu subliniau, într-o telegra
mă adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, că „in lupta sa dreaptă 
populația sud-vietnameză s-a bucu
rat întotdeauna de sprijinul căldu
ros și ajutorul prețios acordate do 
Fartidul Comunist, de guvernul și 
poporul frate român. Vă rugăm să 
transmiteți Partidului Comunist, 
guvernului și poporului frate ro
mân recunoștința sinceră a popu
lației, a Frontului Național de Eli
berare și a Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud".

Exprimindu-și încă o dată bucuria 
pentru epocala victorie dobindită de 
populația sud-vietnameză, poporul 
român li adresează felicitări din i- 
nimă, nutrind convingerea profun
dă că, in condițiile nou create, rela
țiile de frățească prietenie și co
laborare dintre România Socialistă 
și Republica Vietnamului de Sud, 
dintre guvernul român și Guvernul 
Revoluționar Provizoriu, dintre po
poarele român și vietnamez se vor 
dezvolta neîntrerupt, In avantajul 
reciproc, al cauzei independenței și 
libertății.

Marea victorie a populației sud- 
vietnameze deschide calea dezvoltă
rii sale libere, creează condiții pen
tru trecerea la lecuirea rănilor răz
boiului, la activitatea de reconstruc
ție, de înfăptuire a năzuințelor fier
binți, de progres economico-social, 
de prosperitate In libertate. Poporul 
nostru iși exprimă hotărirea de a 
acorda și pe mai departe întregul 
său sprijin populației sud-vietna
meze in eforturile sale pentru a- 
ceste țeluri, In noua etapă a dez
voltării sale istorice, care va fi, in 
mod neîndoios, încununată de vic
toriile muncii pașnice.

li».

AI. CAMPEANU

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT
subliniată identitatea pozițiilor celor 
două țări in ceea ce privește multi
plicarea eforturilor menite să pună 
capăt colonialismului si neocolonia- 
lismului. Pe planul relațiilor bilate
rale, ambele părți și-au manifestat 
hotărirea de a promova relațiile de 
cooperare reciprocă, in acest seni 
fiind semnate o serie de acorduri.

Congresul Organizației 
Meteorologice Mondiale 
(O.M.M.) iși continuă lucrările la 
Geneva. Luind cuvintul. șeful dele
gației române Dumitru Bacinschf, 
director adjunct al Institutului de 
meteorologie, s-a nronuntat nentru 
creșterea contribuției O.M.M. la efor
turile comunității internaționale vi- 
tind instaurarea In lume a unei noi 
ordini economice șl politice. Vorbi
torul a arătat că România va contl-

jj Fiecare partid iși alege calea proprie, Convorbiri
româno-bulgare

trebuie să-și păstreze independența”
— Un interviu acordat de tovarășul Santiago CARRILLO ziarului 

iugoslav „Oslobodjenie" —

s-a referit la componenta 
democratice" 

fost creată ca 
antifranchiste.

antifasciste 
o coaliție a 

Relevînd po- 
ca foită na-

BELGRAD. — Agenția Taniug a 
transmis textul unui interviu acor
dat de secretarul general al P.C. din 
Spania, tovarășul Santiago Carrillo, 
ziarului iugoslav „Oslobodjenie" și 
consacrat situației din Spania, pre
cum si unor probleme actuale ale 
mișcării comuniste si muncitorești. 
Cu privire la situația politică din 
Spania, secretarul general al P.C. a 
aoreciat că „în prezent sintem mar
torii ultimelor zvîcniri ale dictaturii 
lui Franco, a cărei eră a trecut" și 
că „este o problemă de zile, săp- 
tămîni sau luni pină cind poporul 
spaniol va fi liber".

în continuare, tovarășul Santiago 
Carrillo 
„Juntei 
care a 
forțelor 
zitia P.C. din Spania, 
tională de bază in cadrul luptei po
porului spaniol, el a subliniat : „Nu 
sintem un partid care trăiește si 
activează în străinătate. Avem ră
dăcini adinei în rîndul mișcării mun
citorești si țărănești din Spania. Ac
tualmente. din cei 118 membri ai 
C.C. al P.C. din Spania. 100 acțio
nează in tară, împreună cu masele 
largi ale poporului. Din cei 25 
membri ai Comitetului Executiv, 18 
au activat aproape tot anul in Spa
nia".

Cu privire la orientările de po
litică externă pe care le-ar putea 
adopta Spania după victoria forțe
lor democratice. Santiago Carrillo a 
subliniat : „atunci Spania ar deveni 
membră a marii familii a țărilor 
nealiniate. Aceasta este orientarea 
noastră de politică externă pentru 
care vom milita. Aceasta este o ne
cesitate istorică, o îndatorire de a 
se face ceva pentru a se depăși di
vizarea lumii în blocuri, o situație 
ale cărei victime sînt, cu sau fără 
voia lor, țările lumii a treia".

în legătură cu orinduirea internă 
care ar urma să fie instaurată. S. 
Carrillo a precizat că aceasta va tre
bui să corespundă condițiilor din 
Spania, „deoarece fiecare țară are 
condițiile sale specifice, nu i se pot 
impune modele și scheme, trebuie să 
se țină seama de propriile compo
nente naționale și de celelalte com
ponente ale sistemului care trebuie 
să fie socialist".

în continuare, tovarășul Carrillo a 
expus poziția P.C. din Spania față de 
o eventuală Conferință europeană a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
arătând că „P.C. din Spania a subli
niat de mult necesitatea colaborării 
tuturor forțelor, nu numai comuniste, 
ci și a colaborării cu celelalte forțe 
cu orientări de stânga, respectiv cu 
mișcările progresiste din Europa — 
pentru că numai în acest mod putem 
găsi mai ușor ieșirea din criza în 
care trăim astăzi. în acest context, 
nu trebuie subapreciată poziția spe
cifică a partidelor comuniste aflate 
in opoziție in țările capitaliste ; nu 
trebuie puse pe același plan situația 
și preocupările lor cu cele ale parti
delor comuniste aflate la putere. Mai 
clar — colaborarea dintre partidele 
comuniste aflate în opoziție și cele 
aflate la putere este foarte complexă. 
Ca partide comuniste, noi putem să 
colaborăm, putem să luptăm in co
mun pentru pace, pentru depășirea 
divizării lumii în blocuri, pentru co
existență pașnică, pentru întărirea so
lidarității cu țările In curs de dez-

Conferința pentru securitate și 
in Europa

cooperare
GENEVA 30 (Agerpres). — în pro

cesul de elaborare a documentelor 
referitoare la cooperarea economică 
și tehnico-științifică intre țările par
ticipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, pro
blemele privind formarea și perfec
ționarea cadrelor de specialitate au 
ocupat un loc central.

în ședința din 29 aprilie a subco
misiei pentru cooperare în diversele 
domenii ale economiei s-a consem
nat un acord final asupra documen
tului privind obiectivele, formele și 
metodele de cooperare în formarea 
și perfecționarea cadrelor. La baza 
elaborării acestui document au stat 
propunerile prezentate de delegațiile 
României, Franței, Danemarcei și 
Iugoslaviei. Cu această ocazie s-au 
consemnat noi prevederi prin care 
statele participante se declară favo
rabile examinării posibilităților de a 
dezvolta cooperarea lor în vederea 
organizării și punerii în aplicare a 
unor programe referitoare la pregă
tirea profesională și reciclarea ca
drelor în întreprinderi, la locul de 
muncă, îndeosebi In profesiile care 
folosesc tehnicile și tehnologiile mo
derne.

Textele adoptate prevăd dezvolta
rea schimbului de bursieri, ceea 

nua să acorde si in viitor o deose
bită atentie intensificării cooperării 
cu O.M.M. si cu toate țările mem
bre, in vederea găsirii de soluții e- 
ficiente care să răspundă Pe deplin 
necesităților lor în domeniul meteo
rologiei si hidrologiei.

în legătură cu cea de-a XXX-a 
aniversare a victoriei asupra fas
cismului și cea de-a 98-a 
aniversare a cuceririi indepen
denței de stat a României, gene- 
ral-maior Gheorghe Dinculescu, 
atașatul militar, aero și naval al 
României în U.R.S.S., a organi
zat, la ambasada romănă din 
Moscova, o gală de filme, la care 
au participat generali și ofițeri 
superiori sovietici, atașați mili
tari străini acreditați la Mos
cova. 

voltare, împotriva neocolonialismulul 
sau a imperialismului. Dar fiecare 
partid poartă răspunderea în fața 
propriului popor și a propriei clase 
muncitoare. De aceea există dome
nii în care partidele comuniste și 
muncitorești trebuie să aibă deplină 
independentă și libertate de acțiune 
pe plan national".

„Pornind de la propriile sale con
diții, de la experiența sa și avînd în 
vedere viitorul său, P.C. din Spania 
— a spus mai departe S. Carrillo — 
se pronunță categoric împotriva unor 
programe politice ale comuniștilor 
din Europa, pentru că asemenea 
programe ar însemna un amestec 
grosolan In treburile interne ale 
unei țări, ar veni în contradic
ție cu principiul coexistenței sis
temelor politice diferite. Elabo
rarea unor asemenea programe 
ar implica pericolul ca un partid co
munist să subaprecieze sau să pună 
pe al doilea plan interesele propriei 
sale clase muncitoare, să devină doar 
instrumentul politicii țărilor socia
liste, respectiv al țărilor în care par
tidele comuniste se află la putere. 
Aceasta ne-ar stingheri în lupta pen
tru putere in propria țară și nu ar 
servi interesele clasei noastre mun
citoare, aspirațiile ei pe plan națio
nal. Este vorba de dificultăți proprii 
și de probleme specifice care nu ar 
putea fi ocolite în cazul în care Con
ferința europeană a partidelor comu
niste ar fi concepută In așa fel ineît 
să elaboreze programe comune, ve
nind astfel în contradicție cu princi
piile independenței partidelor".

„în ce privește dimensiunile și 
sfera de acțiune a unei asemenea 
conferințe — a spus Si- Carrillo — 
ne pronunțăm ca ea să se desfășoare 
numai pe baza unei platforme gene
rale pe care să se poată situa nu 
numai partidele comuniste și munci
torești, ci și întreaga stingă progre
sistă. Trebuie respectate toate ele
mentele specifice, toate deosebirile 
existente în concepțiile tuturor par
tidelor muncitorești, cit și ale celor
lalte partide politice care și-au pro
nunțat opțiuni pentru calea construi
rii socialismului.

Nu văd cum ar fi posibil să se e- 
laboreze un program comun și pen
tru partidele comuniste aflate In o- 
poziție care luptă pentru putere in 
țările europene. De altfel, conside
răm că este deplasat să se elaboreze 
programe uniformizate și pentru par
tidele comuniste aflate la putere, de
oarece și între acestea există deose
biri serioase in ce privește condițiile- 
interne de dezvoltare. Cit și concep
țiile lor de politică externă. De pildă, 
unele sînt membre ale Tratatului de 
la Varșovia, in timp ce altele fac 
parte dintre țările nealiniate. Fiecare 
iși alege calea proprie. Fiecare par
tid trebuie să-și păstreze indepen
dența. O eventuală conferință a par
tidelor comuniste și muncitorești din 
Europa ar trebui să pornească de la 
respectarea tuturor deosebirilor exis
tente în edificarea unei societăți și 
unui sistem de raporturi mai drente 
și mai umane, poate chiar acordînd 
o mai mare atentie politicii de ne
aliniere".

în încheiere, S. Carrillo s-a pro
nunțat pentru mobilizarea și colabo
rarea tuturor forțelor progresiste, 
considerind că aceasta ar fi bineve
nită pentru Europa și pentru ome
nire in general, în contextul crizei 
pe care o străbate lumea in prezent.

la creșterea șlce va contribui
difuzarea mai largă a experienței și 
rezultatelor obținute de fiecare țară 
In domeniul formării de personal 
tehnic pentru diferitele sectoare ale 
economiei.

încheierea negocierilor americano-elene
publicității 
încheierea 

negocierilor

ATENA 30 (Agerpres). — într-un 
comunicat oficial dat 
marți seara la Atena, la 
celei de-a doua faze a ____ ____
americano-elene asupra viitorului fa
cilităților militare ale S.U.A. de pe 
teritoriul Greciei, se precizează că 
baza aeriană a Statelor Unite de la 
Hellinikon, din apropiere de capita
lă, va fi închisă. Se precizează că 
unele facilități de la această bază 
militară, necesare pentru apărarea 
națională a Greciei, vor continua să 
funcționeze. în urma negocierilor s-a 
convenit, de asemenea, că facilitățile 
acordate S.U.A. prin acordul din ia
nuarie 1973 Ia baza navală Eleusis, 
situată la o distanță de 20 kilometri 
de portul Pireu, vor fi suprimate,
prin acordul comun al guvernelor 
Greciei și Statelor Unite.

în comunicatul oficial se arată, de 
asemenea, că „se așteaptă un acord 
asupra eliminării și reducerii altor

Reuniunea miniștrilor a- 
griculturii ai C.E.E.sa lncheia‘ 
marți seara. Ia Bruxelles, fără a se 
ajunge la vreo concluzie Drivind 
noile concesii ne care Piața comună 
le-ar nutea oferi. în domeniul agri
culturii, țărilor din zona meditera
neană cu care negociază acordurile 
de asociere.

Parlamentul norvegian 8 
aprobat, marți, cu 102 voturi pentru 
— 19 contra, propunerea guvernului 
de la Oslo ca Norvegia să 
membru asociat al Agenției 
naționale oentru Energie.

devină 
Inter-

aprilie,„Molnia 1". La 29
In Uniunea Sovietică a fost 
satelitul de comunicații „Molnia-l", 
informează agenția T.A.S.S. Satelitul 
a fost înscris pe o orbită elipsoidală 
In jurul PămîntuluL

lansat

SOFIA 30 — Corespondentul Ager
pres transmite : în vederea tradu
cerii în viată a hotărîrilor luate cu 
prilejul întâlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și Todor Jivkov, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Popu
lare Bulgaria, in zilele de 28—30 
aprilie 1975, la Sofia, au avut loc 
convorbiri intre tovarășul Emil Dră- 
gănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, și Jivko 
Jivkov, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.C.B., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia.

Desfășurate într-o atmosferă tovă
rășească și de deplină înțelegere, 
convorbirile au prilejuit examinarea 
stadiului îndeplinirii sarcinilor sta
bilite și luarea măsurilor pentru dez
voltarea în continuare a colaborării 
și cooperării economice româno-bul- 
gare.

Cele două părți au acordat o aten
tie deosebită problemelor Complexu
lui hidrotehnic Turnu Măgurele — 
Nicopol, hotărînd acțiuni concrete ■ 
pentru încheierea de urgență a pro
iectării și pentru începerea lucrărilor 
de pregătire a construcției acestui 
important obiectiv.

în acest sens a fost semnat 
protocol.

un

★
La 30 aprilie, tovarășul Emil Dră- 

gănescu a părăsit Sofia, fiind salu
tat la plecare de Jivko Jivkov, pre
cum și de alte persoane oficiale ro
mâne și bulgare.

Au fost de față Trofin 
ambasadorul Republicii 
România Ia Sofia, și Ivan 
ambasadorul Republicii 
Bulgaria la București.

în aceeași zi, tovarășul Emil Dră- 
gănescu a sosit in Capitală.

Simedrea, 
Socialiste 
Abagiev. 
Populare

1NT1LNIRI
CHINO-SOVIETICE

PEKIN 30 (Agerpres). — Agenția ••■■■ 
China Nouă informează că. la invi
tația delegației guvernamentale chi- . 
neze. Leonid Iliciov. șeful delegației 
guvernamentale sovietice la convor
birile chino-sovletice în probleme de 
frontieră, adjunctul său și membri ai •>« 
delegației au vizitat. între 17—28 a- 
prilie. orașele Canton, Kweiliu. Șan- 
hai. Suciou si Usi. Ei au fost însoțiți 
de Tai Hun-cian, șeful adjunct al 
delegației guvernamentale chineze.

Membri ai conducerii comitetelor 
revoluționare locale s-au întîlnit și 
au salutat delegația guvernamentală 
sovietică.

s'

sub

PNOM PENH 30 (Agerpres). - 
După cum s-â mai anunțat, în 'pe
rioada 23-i-27' apt lifts,” Ia Pnom Fenh 
a avut loc Congresul Național Spe
cial al Cambodgiei, desfășurat 
președinția lui Khieu Samphan, vice- 
premier, ministrul apărării naționale 
al Guvernului Regal de Uniune Na
țională al Cambodgiei și comandant- 
șef al forțelor armate de eliberare 
națională ale poporului cambodgian.

Ca reprezentant al voinței și inte
reselor întregii națiuni și întregului 
popor cambodgian, Congresul Națio
nal Special declară solemn că recu
noaște și respectă cererea întregului 
popor cambodgian și a forțelor armate 
de eliberare națională ca statul Cam
bodgiei să fie un stat nealiniat, su
veran, neutru, pașnic și independent, 
cu integritate teritorială, în care să 
domnească democrația și egalitatea, 
o societate în care întregul popor să 
trăiască în pace și armonie, intr-o 
unitate deplină a națiunii.

Congresul, considerîndu-1 în unani
mitate pe prințul Norodom Sianuk 
ca un eminent patriot, care a adus 
o contribuție activă Ia lupta de eli
berare națională, confirmă că prințul 
Norodom Sianuk va rămîne șef al 
statului și președinte al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei in noua 
etapă istorică și în noua societate 
cambodgiană. Congresul confirmă, de 
asemenea, pe prințul Penn Nouth 
ca prim-ministru al Guvernului Re
gal de Uniune Națională al Cambod
giei și președinte al Comitetului Cen
tral (Biroul Politic) al Frontului 
Unit Național al Cambodgiei.

facilități militare acordate S.U.A. în 
Grecia". Se menționează, totodată, că 
în cadrul negocierilor a fost exami
nată și chestiunea revizuirii privile
giilor și imunitătilor de care se 
bucură personalul militar american 
din Grecia. în încheierea comunica
tului se precizează că „instalațiile și 
facilitățile pe care le vor avea Sta
tele Unite în continuare in Grecia vor 
fi plasate sub comandamentul grec, 
iar condițiile de funcționare a aces
tora vor face obiectul unor discuții 
ulterioare".

ORIENTUL APROPIAT
DAMASC 30 (Agerpres). — Vice

președintele Republicii Arabe Egipt, 
Husni Mubarak, sosit, miercuri. în
tr-o scurtă vizită la Damasc, a avut 
o întrevedere cu președintele Repu
blicii Arabe Siriene, Hafez El-Assad 
— informează agenția M.E.N. Mu
barak a inminat președintelui Assad 
un mesaj din partea președintelui 
Anwar Sadat — a declarat un purtă
tor de cuvinț oficial de la Damasc 
Purtătorul de cuvînt a adăugat că 
la cea de-a doua parte a convorbirii 
care a avut loc între președintele 
Hafez El-Assad și vicepreședintele 
Husni Mubarak a asistat șl pre
mierul sirian Mahmoud Al-Ayoubi.

WASHINGTON 30 (Agerpres). — 
Președintele Gerald Ford a subliniat 
— cu prilejul unui dineu de lucru 
oferit în onoarea regelui Hussein al 
Iordaniei — necesitatea continuării 
eforturilor în direcția realizării unej 
soluționări politice a situației din O- 
rientul Apropiat. El a reafirmat an
gajamentul S.U.A. de a contribui la 
încununarea cu succes a acestor •- 
forturi.

Răspunzînd. regele Hussein si-a ex
primat speranța în materializarea 
intr-un viitor apropiat a «anselor 
instaurării in zonă a unei păci juste 
și durabile.

C.E.E.sa
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1 lifil 1Q7* semnu' luptei popoarelor pentru
“ o nouă ordine economică și politică, 

pentru o lume mai bună și mai dreaptă
Anul acesta, ziua de 1 Mal, Ziua solidarității Internaționale 

v a celor ce muncesc de pretutindeni, este tntîmpinatâ șl săr- 
bâtoritâ pe toate meridianele planetei în condițiile accele
rării fără precedent a proceselor fundamentale ale socie
tății contemporane, ale unor profunde mutații sociale șl 
naționale, de însemnătate crucială în viața întregii lumi. 
Asistăm astăzi la schimbări care, prin amploarea, profun
zimea șl dinamismul lor, echivalează cu decenii sau chiar 
secole din trecutul omenirii.

Pe vaste întinderi ale Terrel, acolo unde popoarele țări
lor socialiste și-au luat, de mult, in propriile lor mîinl desti
nele, se multiplică succesele în zidirea noii orîndulrl, întru

chipare a celor mal nobile Idealuri șl aspirații ale umani
tății, exemplu cu putere de hotărîtoare influență asupra 
mersului înainte al întregii umanități spre un viitor al pro
gresului, bunăstării și păcii.

Pe toate continentele, politica Imperialistă de forță, domi
nație șl dictat primește lovituri din cele mai puternice, for
țele democratice șl progresiste de pretutindeni, masele largi 
populare dobîndesc mari Izbinzl în lupta pentru deplina eli
berare națională șl dezvoltare suverană, pentru dreptul im
prescriptibil de a-șl hotărî de sine stătător destinele.

Chiar în preajma întîlulul de Mal, poporul Vietnamului 
eroic obținea o strălucită victorie prin eliberarea întregului

Vietnam de sud, eveniment care, adăugîndu-se eliberării, cu 
o clipă mal devreme, a Cambodgiel, pune definitiv capăt 
războiului îndelungat care a însîngerat pămîntul Indochinel. 

în Angola, Mozamblc, Guineea-Bissau, ale căror popoare, 
după sfărîmarea cătușelor multisecularei dominații colo
niale, pășesc hotărît la edificarea unei vieți noi, libere, în 
Portugalia, unde alegerile recente au confirmat noile opțiuni 
ale poporului portughez, pe pămîntul Greciei, pretutindeni 
pe glob se manifestă tot mai viguros rolul popoarelor de 
făuritoare ale propriei lor istorii, voința lor fermă de a sta
tornici o nouă ordine politică și economică internațională, 
de a edifica o lume mai bună și mal dreaptă, o lume a pro
gresului, păcii și colaborării între toate națiunile.

MOSCOVA

Florile marii aniversări
Sub soarele primăverii, genero

sul început de mai vine, ca de atî- 
tea ori în trecut, încărcat cu vești 
despre rodnicia muncii poporului 
sovietic în edificarea comunismu
lui. La cununa Armindenului, oa
menii sovietici adaugă în acest an 
florile marii aniversări — 30 de ani 
de la victoria asupra fascismului, 
prilej de evocare istorică a pagini
lor înălțătoare de sacrificiu si ero
ism înscrise de poporul sovietic in 
cronica marii încleștări din care a 
triumfat cauza libertății popoarelor.

Marea izbîndă de acum trei de
cenii este sărbătorită în condițiile 
în care poporul sovietic își încor
dează și mai puternic forțele pen
tru un avînt și mai viguros al în
tregii economii. pentru înflorirea 
științei și culturii, pentru un trai 
tot mai luminos.

Simbol al devotamentului față de 
muncă. „Subotnik“-ul din 19 apri
lie a adus pe marile șantiere de con
strucții, în fabrici, uzine, pe ogoa
re, peste 135 000 000 de oameni. La 
Moscova au lucrat în această zi a- 
proape 3 000 000 de muncitori, 
funcționari, ingineri, elevi, stu- 
denți, gospodine. în această zi, co
lectivul uzinei leningrădene „Jda- 
nov“ a început testările marii 
nave maritime ..A 30-a aniversare 
a victoriei", muncitorii de la ma
rea uzină „Kirov" de pe Neva au 
încheiat procesul de fabricare a 
pieselor pentru uriașul tractor 
„K-701", în Ucraina au lucrat vo
luntar în această „sîmbătă roșie'* 
peste 28 000 000 de oameni, dintre 
care 11 500 000 în uzine, dînd o 
producție in valoare de peste 
120 000 000 ruble. Si datele statisti
ce continuă să sosească, fiind pe 
larg reflectate in paginile ziarelor 
și în emisiunile de radio și tele
viziune.

BELGRAD

Din jertfele de ieri, 
viata liberă de azi 

>
Anul acesta, cînd se împlinesc 30 

de ani de la victoria asupra fascis
mului, victorie la care popoarele 
Iugoslaviei au adus o importantă 
contribuție, sărbătoarea muncii este 
și un moment de bilanț al înfăptuiri
lor celor trei decenii de viață libe
ră. de edificare a socialismului. 
Numeroase sint mărturiile despre 
progresul țării în acești 30 de ani. 
Grăitor este, de pildă, faptul că în
treaga producție industrială a anu
lui 1939 este realizată astăzi în mai 
puțin de o lună. în cei 30 de ani. 
produsul social a crescut de aproa
pe 6 ori. o familie din trei s-a mu
tat în locuință nouă, consumul de 
energie electrică a sporit de 75 de

SOFIA

„Anul celor 
mai înalte 

realizări"
Ajun de mare sărbătoare în 

Bulgaria. Și. ca in fiecare an, în
suflețirea este generală, cuprin- 
zind fiecare oraș, fiecare sat. Veș- 
mîntul verde al primăverii a dat 
locurilor altă înfățișare. Schimbări 
și în peisajul industrial : la porțile 
întreprinderilor au apărut, alături 
de „panoul angajamentelor", pa
nouri multicolore cu realizări in 
muncă, iar „aleile fruntașilor in 
producție" au fost îmbogățite cu 
noi portrete ale celor mai buni.

Printre colectivele ale căror mari 
realizări au sporit mîndria întregii 
țări, la loc de frunte se situează 
cel al constructorilor de nave de la 
șantierul naval „Gheorghi Dimi
trov" din Varna, ca și combinatul 
chimic „Sviloza" din Svistov, 
un alt mare. colectiv, o altă 
mare realizare, unde recent 
a fost pusă în funcțiune, cu 
mult înainte de termen, cea de-a 
patra linie tehnologică, de la fa
brica de fibre polinozice. Directo
rul combinatului, inginerul Dimi- 
tar Nikolov, ne arăta cu acel pri
lej că „punerea în funcțiune a 
liniei, în cinstea zilei de 1 Mai, 
cu 80 de zile înainte de termen, 
nu este decît unul din angaja
mentele luate de colectiv pentru 
transformarea anului 1975 în „anul 
eelor mai înalte realizări".

Succesele obținute în perioada 
premergătoare zilei de 1 Mai în 
toate domeniile vieții economice 
vin să întărească hotărîrea poporu
lui bulgar de a răspunde cu cinste 
apelului C.C. al P.C.B. pentru ca în 
întimpinarea celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, „anul 1975 
să devină’ anul celor mai înalte 
realizări".

C. AMARIȚEI

în aceste zile, cînd devin frec
vente „știrile mari", un comunicat 
al Direcției centrale de statistică 
a U.R.S.S. anunță că în primul tri
mestru al ultimului an al celui 
de-al nouălea cincinal, prevederile 
planului în industria sovietică au 
fost îndeplinite și depășite. Valoa
rea producției industriale peste 
prevederile planului reprezintă, în 
primul trimestru, peste 2 000 000 000 
ruble. Cîteva din aceste date : în 
primele trei luni ale acestui an a 
fost produsă o cantitate de energie 
electrică ce o depășește pe cea a 
întregului an 1959 ; cantitățile de 
țiței extrase în aceste prime trei 
luni le întrec pe cele din întregul 
an 1958 ; iar în ce privește produc
ția de îngrășăminte minerale din 
acest prim trimestru, ea a fost cu 
mult mai mare decît cea din între
gul an 1984.

Alte daruri pe care oamenii 
muncii le-au închinat sărbătorii de 
1 Mai : a 10 000 000-a tonă de mi
nereu de fier la anomalia magne
tică de la Kursk a fost realizată cu 
20 de zile mai devreme decît în a- 
ceeași perioadă a anului trecut ; 
marea termocentrală Riazan. de la 
Novomiciurinsk. a produs al 
5 000 000 000-lea kW/h ; curînd în
cepe a doua etapă de dezvoltare a 
acestui gigant energetic, care ya 
avea încă două agregate de cîte 
800 000 kW.

...Roade ale muncii, roade ale vo
inței de a da conținut tot mai con
cret visului de aur al omenirii, cin
stire. prin fapte de eroism în mun
că. a eroismului nemărginit cu care 
au luptat și și-au 
acum trei decenii 
pentru 

vărsat sîngele 
ostașii sovietici 

salvarea patriei. pentru 
salvarea întregii omeniri de fascis
mul cotropitor.

L. DUJA

ori, iar numărul studenților a cres
cut de 18 ori față de perioada an
tebelică.

Clasa muncitoare iugoslavă a 
întîmpinat și în acest an sărbătoarea 
internațională a oamenilor muncii 
cu noi victorii în opera ge
nerală de edificare a socialismu
lui. în aceste zile, presa, radioul și 
televiziunea informează pe larg 
despre darea în folosință a unor im
portante obiective industriale, so- 
cial-culturale. sportive, despre des
chiderea unor noi șantiere, despre 
mutarea a numeroase familii în lo
cuințe noi.

Din șirul numeroaselor fapte de 
muncă închinate zilei de 1 Mai. 
unele realizări sint evidențiate în 
mod deosebit. Astfel, la combinatul 
siderurgic de la Smedesevo a în
ceput să producă, cu întreaga capa
citate. noul și modernul convertizor 
ce va furniza anual 800 000 tone 
oțel de cea mai bună calitate : hi
drocentrala „Varajdin" a produs 
primii kilowați de energie electri
că : avansează rapid lucrările de 
construire a liniei de înaltă tensiu
ne de 380 kW ce va lega centralele 
electrice cu principalii consumatori 
industriali : la șantierul naval din 
Rieka a fost lansată o nouă 
navă, cu un deplasament de 75 000 
tone ; la Besska a fost dat în ex
ploatare un pod peste Dunăre.

Este numai o parte din bilanțul 
cu care tara marchează marea săr
bătoare de 1 Mai. aducînd si în a- 
cest fel un omagiu al muncii libere 
in memoria celor peste, 1.7 milioane 
de iugoslavi care si-au jertfit via
ta în lupta împotriva cotropitorilor 
fasciști, pentru libertate si indepen
dentă națională, pentru ca idealu
rile socialiste să devină realitatea 
de astăzi pe pămîntul Iugoslaviei.

S. MORCOVESCU

LUANDA
Anul trecut, în pragul zilei de î 

Mai, pămîntul Angolei mai era 
însîngerat de la un capăt la altul 
de războiul colonial. Acum, dea
supra clădirii fostului palat al 
guvernatorului general flutură 
drapelele celor trei mișcări de e- 
liberare (Mișcarea pentru Elibe
rarea Angolei. Frontul National 
de Eliberare a Angolei și Uniunea 
Națională pentru Independența To
tală a Angolei), unite în cadrul 
guvernului de tranziție alcătuit în 
vederea proclamării independenței 
depline a tării, la 11 noiembrie.

Astfel, după secole de asuprire 
colonială și după ani de lupte 
eroice purtate pentru eliberarea na
țională. poporul Angolei. ca și po
poarele celorlalte foste colonii por
tugheze. Mozamblc și Guineea-Bis
sau. își vede împlinindu-se nă
zuința fierbinte de libertate, pen
tru cucerirea căreia si-au dat via-

SAIGON

Libertatea, 
cauză sacră, 
de neînfrint

Tn Vietnamul de sud. ziua de 1 
Mai capătă semnificația unei ex
cepționale victorii : autoritățile de 
la Saigon au capitulat necondițio
nat. S-a pus capăt războiului. Ma
rea sărbătoare a oamenilor mun
cii se înscrie astfel. în mod simbo
lic. în cronica luptei neînfricate a 
poporului vietnamez pentru liber
tate. pentru apărarea ființei națio
nale. ca o zi istorică ce vestește în
ceputul unei ere noi în viata sa.

în timp ce deasupra Saigonului 
flutură mîndru drapelul roșu, al
bastru. cu stea galbenă, al forțelor 
de eliberare. în timp ce pe străzi 
populația dă glas entuziasmului 
său nemărginit și îmbrățișează cu 
lacrimi de bucurie pe ostasii eli
beratori. în restul zonelor din Viet
namul de sud. eliberate cu o clină 
mai devreme, viata a si reintrat 
pe făgaș pașnic, normal.

„Nu mai există paralela 17" — 
acesta este titlul unui reportaj, din 
Da Nang. al trimisului special al 
ziarului „Le Monde". Jacques De
cornoy.

„Pentru întreaga populație, eli
berarea Da Nangului înseamnă de
finitiva reîntoarcere la o pace trai
nică sau. mai curînd. descoperirea 
păcii mult visate. Cei aproximativ 
500 000 de refugiați, pentru care 
peregrinările cu bocceaua în spina
re deveniseră o tristă obișnuință, 
sînt primii care realizează ce în
seamnă această pace. Toți acești 
500 000 se pot întoarce acum spre 
orașele sau satele lor de baștină.

Da Nang, fostă chintesență a tu
turor avatarurilor războiului, al 
doilea oraș ca mărime din Vietna
mul de sud. se află acum la ora 
noului Vietnam. Una din primele 
preocupări ale noilor autorități a 
fost să redeschidă școlile. în re
creații. copiii, care mai poartă în"ă 
vechile uniforme, se dezlănțuie 
veseli prin curțile școlilor. învăță
torii și profesorii urmează cursuri 
intensive de reciclare, pentru a 
putea explica tinerei generații eve
nimentele cruciale prin care a 
trecut și trece țara lor.

Azi. aeroportul de la Da Nang, 
care pe vremea americanilor era 
cea mai activă bază aeriană din 
lume, a rămas pustiu. Din para
lela 17 nu a rămas decît o simplă 
amintire. O Imensă fațadă politică 
și militară s-a prăbușit definitiv".

Din același oraș, ziarul „I’Huma- 
nitâ" publică reportajele trimisului 
său special. Alain Wasmes.

„Directoarea unui liceu de fete, 
cu care am discutat direct în 
franceză. îmi declară : „Soldații 
forțelor de eliberare au dat dovadă 
de multă omenie".

Părintele Charmot. care tră
iește de 28 de ani în Vietnam 
si de 20 de ani la Da Nang : 
„Ostașii Frontului de Eliberare 
sînt de o corectitudine exempla
ră... Știți, înainte nu eram de 
partea lor... Ei bine, trebuie să re
cunosc că acești ostași îți cuceresc 
admirația și nu ezit să declar că 
astăzi sînt alături de ei... în schimb, 
militarii saigonezi au oferit. în- 
tr-adevăr. un spectacol detestabil".

Numeroase mărturii confirmă un 
fapt deosebit de important : parti
ciparea majorității populației la 
eliberarea orașului. Funcționarii de 
la Consulatul francez ne declară că 
mari mulțimi de tineri au ieșit, cu 
steaguri în mînă. ca să Intîmpine 
trupele de eliberare și să le că
lăuzească prin oraș. Tocmai această 
participare explică eliberarea at>t 
de rapidă a Da Nangului, întrucit 
trupele de eliberare erau puțin nu
meroase — de ordinul a două regi
mente — în timp ce orașul era «a- 
părat» de 3 divizii saigoneze".

I. BARBAT

Cătușe sfărimate
ța cei mai buni fii ai săi. Semne
le noilor vremuri sint prezen
te la Luanda, cit și pe întreg cu
prinsul tării. Le poți lesne des
luși în măsurile guvernului de 
tranziție pe linia organizării eco
nomiei și a îndreptării ei pe făga
șul unei dezvoltări de sine stătă
toare. în primele hotăriri menite 
să aducă îmbunătățiri — încă mo
deste, ca la orice început — nivelu
lui de viață al unor largi pături 
sociale. în adaptarea, la realitățile 
prezentului, a formelor de organi
zare create în zonele eliberate de-a 
lungul anilor, dar. poate mai pre
sus de toate, pot ti descifrate in 
privirile luminoase și încrezătoare 
ale angolezilor, mîndri de rezulta
tul luptei lor. de redobîndirea dem
nității naționale, de faptul că de
vin stăpîni în tara lor. Apropierea 
zilei de 1 Mai i-a găsit pe tineri și 
vîrstnici răspunzînd cu entuziasm

PEKIN

Simbolurile forței de creație
Străvechiul Canton, marele centru 

comercial de pe Fluviul Perlelor, 
găzduiește în aceste zile o semnifi
cativă expoziție a realizărilor eco
nomiei naționale a R. P. Chineze, 
între miile de vizitatori veniți din 
întreaga tară sau de peste hotare 
ne-am aflat și ziariștii de la „Scîn- 
teia", invitați ai ziarului „Jenminji- 
bao", în cadrul schimburilor de do
cumentare dintre cele două ziare 
frățești. Vizitarea expoziției a pre
fațat în chip fericit călătoria noas
tră de documentare. Tîrgul de la 
Canton înmănunchind. într-un sim
bolic evantai, secvențe din cele 
mai elocvente ale vastei activități 
de edificare socialistă depuse de 
harnicul popor chinez.

...Tacin, Sinhe, Liutziasia. Pavi
lionul industrial oferă o imagine 
concludentă a amplei mișcări ce 
se desfășoară în întreaga țară, la 
chemarea partidului, pentru ca 
„industria să învețe de la Tacin". 
în urmă cu cincisprezece ani, mun
citorii veniți în această regiune ari
dă din nord-estul Chinei. înfruntînd 
numeroase dificultăți, au pus ba
zele unui puternic centru al indus
triei petroliere. Azi. la Tacin se 
extrage de zece ori mai mult țiței 
decît in urmă cu zece ani. Bogata 
gamă a derivatelor petroliere ex
puse în acest pavilion stă măr
turie impulsului pe care l-a dat
Tacinul dezvoltării industriei pe
trochimice.

De la Tacin au învățat șl mun
citorii din Canton, care au transfor
mat atelierul lor de reparații de 
odinioară într-o mare uzină de ma
șini grele, de utilaj pentru Indus
tria chimică și petrolieră. Tablouri 
uriașe redau imagini ale centralei 
hidroelectrice Liutziasia de pe Flu
viul Galben, denumită „perla stră
lucitoare". Cu cele cinci turboge- 
neratoare. avînd o capacitate to
tală de 1 255 megawați, Liutziasia

LISABONA

Garoafele roșii ale renașterii 
portugheze

Poporul portughez sărbătorește 
acest al doilea intîi Mai liber într-o 
atmosferă de puternic entuziasm 
patriotic, pregătindu-se să reedite
ze. la o scară și mai largă, marea 
demonstrație, de anul trecut, desfă
șurată sub priveliștea de neuitat a 
revărsării garoafelor roșii, simbol 
al victoriei asupra fascismului si 
al noii ere de libertate si democra
ție.

Pe răbojul timpului s-a adăugat 
numai un an de cînd. în acordurile 
melodiei-semnal „grandola. vila 
morena". mișcarea militarilor pa
triots aclamată și sprijinită de 
un întreg popor însetat de libertate 
și dreptate, lua cu asalt redutele 
unui regim fascist de aproape ju
mătate de veac, pentru a-1 azvtrli. 
în cîteva ore. la coșul de gunoi al 
istoriei. Victoria de atunci a în
semnat o piatră de hotar între un 
trecut de asuprire și începutul unei 
perioade de adinei prefaceri.

Astăzi, pășind in uriașele coloane 
ale demonstranților, bărbații și fe
meile Portugaliei noi recapitulează 
uriașele transformări petrecute în 
decursul unui singur an. dar care, 
prin conținutul lor, echivalează cu 
conținutul a zeci de ani de istorie, 
întemeiată ne alianța dintre Miș
carea forțelor armate și popor, 
noua politică portugheză și-a 
înscris la activ realizări de 
mare răsunet. începînd cu recu
noașterea dreptului la independen
tă al popoarelor din fostele colonii 
lusitane, continuînd apoi cu adîn- 
cirea procesului de democratizare a 
vieții politice și sociale, cu națio
nalizarea băncilor și societăților de 
asigurare, a unor mari firme din 
sectoarele energiei electrice, petro

la chemarea de a contribui prin 
muncă patriotică la realizarea unor 
obiective ale reconstrucției națio
nale.

Conjugarea eforturilor tuturor 
angolezilor, indiferent de rasă, pe 
deasupra deosebirilor de vederi i- 
deologice și politice, necesitatea u- 
nirii tuturor- forțelor democratice 
ale țării intr-un singur front, care 
să garanteze consolidarea victo
riei. perspectiva unei dezvoltări in
dependente. au devenit un impera
tiv național. între lozincile înscri
se din abundentă pe pereții clădi
rilor din Luanda, cele mai des îh- 
tîlnite sînt „Angola unită nu va 
fi niciodată învinsă". „Victoria este 
a tuturor, unitatea ne va crea vii
torul". dînd expresie aspirației de 
acțiune unitară a forțelor naționa
le, potrivit intereselor vitale ale 
poporului angolez.

O. VASILE 

este cea mai mare centrală hidro
electrică din țară. Cantitatea de 
energie produsă aici depășește pe 
cea obținută de Ia toate centralele 
existente în țară înainte de eli
berare. Dovadă a talentului și hăr
niciei stau și produsele expuse In 
pavilioanele rezervate construcțiilor 
de mașini, electronicii, unor sec
toare de vîrf ale științei și teh
nicii.

Realizărilor industriei li se adaugă 
succesele însemnate ale oamenilor 
muncii din agricultură, toate cele
lalte înfăptuiri înscrise în marea 
carte a întrecerii socialiste, ce se 
desfășoară în aceste zile pe întreg 
teritoriul Chinei Conform tradiției, 
ziua de 1 Mai constituie nu numai 
prilej de bilanț al rezultatelor în 
muncă, ci si prilej de sărbătoreas
că bucurie. Orașele sînt împodobi
te cu drapele, eșarfe de mătase si 
lampioane. în locurile de agrement 
au aoărut. ca peste noante. puzde
rie de estrade în aer liber, unde 
artiști profesioniști si amatori vor 
oferi spectacole muzicale si core
grafice.

în același timp, si în China, ca 
în atitea alte țări de pe glob, ziua 
de 1 Mai este marcată de aniver
sarea marii victorii a popoarelor in 
cel de-al doilea război mondial. 
Poporul chinez evocă cu sentimen
te de mîndrie patriotică importan
ta sa contribuție la această victo
rie. strălucitele sale succese împo
triva militarismului japonez si a 
reactiunii interne, parte integrantă 
a luptei antifasciste a popoarelor.

Sinteză expresivă a marilor rea
lizări ale Chinei populare In toate 
domeniile de activitate, Tîrgul de 
la Canton suscită un viu interes în 
rîndul vizitatorilor, al oamenilor de 
afaceri din întreaga lume.

D. ȚINU

lului, transportului și telecomuni
cațiilor, smulgînd astfel de sub 
controlul oligarhiei monopoliste o 
bună parte a bogăției naționale.

Cu același dinamism, renașterea 
portugheză s-a răsfrînt într-o vastă 
acțiune de deschidere spre lume. 
Dintr-o țară condamnată la izolare. 
Portugalia a pornit hotărită la pro
movarea de relații prietenești și de 
colaborare cu toate țările lumii, in
diferent de orînduirea lor socială. 
Rezultatele scrutinului pentru A- 
dunarea Constituantă — ratificare a 
procesului revoluționar și vot de în
credere în forțele democratice — 
atestă din plin opțiunea poporu
lui portughez pentru continuarea 
cursului inaugurat la 25 aprilie 
1974.

Ce prilej mai bun de a da 0 
strălucire deosebită tuturor acestor 
victorii decît sărbătorirea zilei de 
1 Mai. Ziua solidarității frățești a 
oamenilor muncii ? S-au făcut aici 
intense pregătiri. începînd cu apro
vizionarea Lisabonei și a altor cen
tre cu garoafe roșii. Alături de 
popor se vor afla la 1 Mai pre
ședintele republicii, primul minis
tru. conducători ai Mișcării forțelor 
armate, ca și liderii partidelor po
litice. Al doilea întîi Mai liber în 
Portugalia poartă amprenta puter
nică a bucuriei poporului pentru tot 
ce s-a realizat in acest an și a ho- 
tărîrii sale de a continua drumul 
prefacerilor revoluționare.

V. OROS

ATENA Primul
„Primul 1 Mai liber", aceasta este 

deviza sub care organizațiile mun
citorilor și funcționarilor din ma
rile centre ale Greciei au hotărît 
să intîmpine anul acesta săr
bătorirea „Zilei Muncii". O de- 
viză-simbol înscrisă ne frontis
piciul vieții sociale grecești, meni
tă să exprime nu numai mutațiile 
substanțiale intervenite în structu
rile politice ale țării, în cursul anu
lui trecut, dar și o năzuință profun
dă care privește nemijlocit viitorul 
tării, de reafirmare a democrației 
pe pămîntul unde s-a zămislit pen
tru intiia oară.

La alegerile generale de Ia 17 no
iembrie 1974. care au redat Gre
ciei regimul parlamentar democra
tic, clasa muncitoare elenă a pu
tut vota și trimite pentru prima 
dată în Adunarea Națională oe re
prezentanții partidului comunist. 
Referendumul de la 8 decembrie a 
marcat un nou pas important îna
inte spre democratizarea si moder
nizarea structurilor statale, prin

PNOM PENH

Sărbătoare sub steagurile păcii
1 Mai 1975 la Pnom Penh. Primul 

Intîi Mai liber, sărbătorit într-o at
mosferă de bucurie și entuziasm 
popular, de mobilizare a tuturor 
forțelor și energiilor pentru re
construcția și dezvoltarea Cambod- 
giei. Pavoazarea străzilor, în aceste 
zile, cu steaguri multicolore, nu
meroasele lozinci, in care predomi
nă cuvin tul „pace", dau ora
șului un aspect sărbătoresc. în a- 
eeste momente de regăsire naționa
lă. locuitorii retrăiesc, cu emoție, 
zilele eliberării, ale intrării trupe
lor patriotice în capitală.

Iată cum descrie ziarul „L’Unită" 
emoționantele momente ale intră
rii trupelor de eliberare și ale în- 
timpinării lor de către populația o- 
rașului :

„După 5 ani și 29 de zile de 
război, întreaga Cambodgie își re- 
dobîndește libertatea. O adevărată 
explozie de bucurie populară înso
țește eliberarea Pnom Penhului. 
ultima redută a regimului-mario- 
netă al lui Lon Noi. Sute de mii 
de oameni iau cu asalt străzile, pie
țele publice, manifestîndu-și entu
ziasmul față de forțele de elibera
re, față de ostașii victorioși care pă
trund în oraș în aclamațiile și ploa
ia de flori ale populației. Pină și 
mercenarii fostului regim salută cu 
bucurie și ușurare încheierea lup
telor și capitularea necondiționată, 
vestită de șuieratul neîntrerupt al 
sirenelor de pe vasele fluviale ale 
marinei, ancorate în port, care 
arborează steaguri albe. De pe unul 
din tancurile împodobite cu stea
guri albe care străbat străzile ora
șului, un soldat strigă cît îl tin pu
terile : «Aceste steaguri albe în
seamnă sfîrsitul războiului»".

Agenția ..Associated Press" re
lata că la Pnom Penh „domnește 
o atmosferă sărbătorească. Popu
lația, într-o majoritate covîrșitoa- 
re. a confirmat că intr-adevăr po
porul nu dorea acest război".

Tn memoria celor căzuți pentru 
eliberarea patriei, toți locuitorii 
țării au păstrat cinci minute de 
reculegere, după care an urmat o 
mare paradă militară la Pnom 
Penh și serbări populare prelungite 
pină seara tîrziu.

Orașul poartă amprenta norma
lizării. Aici, ca și in alte localități
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abolirea monarhiei, tn noile con
diții create, guvernul Caramanlis a 
început elaborarea si aplicarea u- 
nui amplu program de perspectivă 
pentru refacerea si stabilizarea si
tuației economico-financiare. conco
mitent cu promovarea unui nou 
curs In relațiile internaționale ale 
Greciei.

Mitingurile și adunările publice 
organizate In marile centre ale 
Greciei în cinstea lui 1 Mai oglin
desc mai mult ca oricînd, anul a- 
cesta. hotărîrea fermă a oamenilor 
muncii din Grecia de a acționa in 
direcția apărării intereselor fun
damentale ale clasei muncitoare, 
pentru promovarea unei politici 
democratice de dezvoltare de sine 
stătătoare, care să se bazeze pe fo
losirea resurselor naționale tn in
teresul progresului și bunăstării 
poporului grec.

I. BADEA 

proaspăt eliberate, autoritățile eu 
luat măsuri administrative, la ce
rerea populației locale, printre care 
naționalizarea comerțului cu ridi
cata, stabilirea unor prețuri ferme 
la orez, carne și alte produse ali
mentare de primă necesitate.

1 Mai 1975 a devenit pen
tru întreg poporul cambodgian săr
bătoarea victoriei, a eliberării, a 
muncii și aspirațiilor pentru un vi
itor mai bun. Lozincile sub care 
cambodgienii demonstrează de 1 
Mai flutură astăzi pe tot cuprinsul 
țării : „pace, suveranitate, demo
crație. integritate teritorială, neu
tralitate".

M. CARACIOV

ROMA Primăvara 
fierbinte 

a solidarității 
muncitorești

în preajma tntîiului de Mal, In 
Peninsula italică mercurul termo
metrelor urcă aproape zilnic pină 
la 25—30 de grade, vestind o pri
măvară dintre cele mai fierbinți. 
Fierbinte este și climatul politic și 
social al țării, răscolit de clocotul 
bătăliilor de clasă ale proletariatu
lui.

Cronica mișcării muncitorești 
Italiene a înregistrat tn ultima de
cadă a lunii aprilie o nouă și im
presionantă grevă generală, la care 
au luat parte peste 13 milioane de 
oameni ai muncii. Dincolo de ca
racterul lor antifascist, manifestă
rile organizate în majoritatea loca
lităților din țară au constituit, pen
tru organizațiile sindicale, un bun 
prilej de a-și revendica din nou 
dreptul de a participa în mod activ 
la elaborarea deciziilor privind dez
voltarea economică și socială a ță
rii, la politica de investiții, de a 
obține respectarea actualelor nive
luri de folosire a forței de muncă, 
pentru sprijinul sectoarelor celor 
mai afectate de actuala criză eco
nomică. Conștiente de importanța 
înfăptuirii unității organizațiilor 
sindicale ale oamenilor muncii, 
consiliile generale ale celor trei 
principale centrale sindicale — 
C.G.I.L.. C.I.S.L. și U.I.L. — au 
adoptat de curînd proiectul de 
transpunere în fapt a unității orga
nice a mișcării sindicale pină în 
anul 1977.

Totodată, pe zi ce trece, cîștigâ 
teren în rîndul cercurilor progre
siste. al maselor largi muncitoare, 
nroDunerile comuniștilor, reconfir
mate la cel de-al XIV-lea Con
gres al P.C.I., desfășurat recent la 
Roma, pentru înfăptuirea unei co
tituri democratice în actuala con
ducere a țării, avînd la bază înțe
legerea și colaborarea dintre toate 
forțele populare și în special dintre 
acelea care alcătuiesc componentele 
majore ale societății italiene : co
muniști. socialiști si catolici.

Primăvara fierbinte a acestui an, 
primăvara sărbătoririi a 30 de ani 
de la victoria luptei de rezistență 
împotriva fascismului, este, tot
odată. pentru proletariatul italian, 
o primăvară a solidarității munci
torești, a prefigurării izbînzilor 
viitoare.

R. BOGDAN
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