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Sao
în ziua de 30 aprilie a.c.. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a prim’t 
pe tovarășa Maria do Nascimento de

Tome și Principe
Graca de Amorim, care și-a prezen
tat scrisorile de acreditare în calitate 
de ambasador extraordinar, și pleni
potențiar al Republicii Democratice

Sao Tomă și Principe în țara noastră. 
(Cuvintările rostite în pagina 
a V-a).

TRĂIASCĂ ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNATIONALE A CELOR CE MUNCESC I

PATRIOTISMUL Șl INTERNAȚIONALISMUL 
principii politice fundamentale, 

practici consecvente ale 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PAGINA A VI-A

tre muncitoare, care — încă de la începu
turile ei — chemînd la ridicarea unui 
templu al dragostei de patrie în inima 
tuturor celor ce sînt fiii acestui pămînt, 
releva că tocmai această stare de dem
nitate oferă posibilitatea de a fi cu ade
vărat solidar marii mișcări muncitorești 
internaționale.

Iată de ce ne mîndrim să spunem că 
roșul steag al frăției cu cei ce muncesc 
de pretutindeni a fost totdeauna parte 
integrantă a tricolorului românesc, iată 
de ce ne facem un titlu de mîndrie din 
concepția că solidaritatea mondială a 
celor ce muncesc, în cadrul căreia toate 
popoarele își string mîinile, trebuie să 
fie din ce în ce mai puternică nu pen
tru a se încătușa unul pe altul, ci pen
tru a se ajutora reciproc spre liberta

tea, demnitatea 
și înflorirea fie
căruia. Toți pen
tru unul — unul 
pentru toți, și 

. toți pentru li
bertatea tuturor; 
ce mîndru sună 
aceste adevărate 
principii ale so
lidarității prole
tare !

Consecvenți a- 
cestor înălțătoare principii, nutrim con
vingerea că tot ceea ce înfăptuim, azi, 
pe pămîntul străvechii Românii, prin 
munca și în folosul oamenilor care-și 
construiesc liber viitorul, reprezintă e- 
xemplul unei națiuni care — apli- 
cînd gîndirea înaintată, revoluționară 
la specificul propriu — își aduce în
treaga contribuție la cauza internațio
nalismului, a victoriilor revoluționare ale 
clasei muncitoare de pretutindeni.

...Sub faldurile sărbătorești ale înțîiu’ui 
de mai 1976, în atmosfera sărbătorească a 
orașelor și satelor, de lă an la an tot mai 
întinerite, regăsim imaginea harnicului 
nostru popor. Un popor strîns unit, con
știent că remarcabilele succese înscrise 
în cronica atît de bogată a construcției 
socialiste din țara noastră își află sorgin
tea în conducerea de către Partidul Co
munist Român, în frunte cu secretarul 
nostru general, care cu înțelepciunea și 
marea sa experiență și știință a muncii 
politice sporește în inimile noastre senti
mentele înaltei responsabilități față de 
destinele patriei, față de îndeplinirea 
exemplară a Programului partidului, 
hotărîrea de a lupta nestrămutat pentru 
victoria ideilor socialismului și comunis
mului, pentru împlinirea năzuințelor de 
pace, progres și prosperitate ale tuturor 
popoarelor.

Desen de Mihail GION

Ion HOREA

CE-I SPUNEM ȚÂRII

Azi, la Palatul sporturilor și culturii 
din Capitală, va avea loc

Adunarea populară consacrată 
sărbătoririi zilei de 1 Mai— 
Ziua solidarității internaționale 

a celor ce muncesc
Posturile noastre de televiziune vor transmite, direct, 

în jurul orei 10, desfășurarea adunării

ICe-i spunem țârii, ce ne spui, tu, țarâ, 
Din cite-avem, și vechi, șl î)ol, șl multe 
Cînd păsări se intorc să ne asculte 
Aici, la noi in vatră milenară 
Chemîndu-se-n iubire iar și iară 
Cind numai floarea multă-i o povară 
Și rîurl trec in unduire clară 
Cu noril-nvecinate și cu praful 
Pâmîntului și drumului de țară, 
Cînd e-o-nfrățire-n tot și-i o credință 
in rădăcina tare ce ne leagă, 
De ziua ce-i aleasă-a fi întreagă 
A oamenilor fără umilință.

CLASA MUNCITOARE 
sub steagul biruitor 

al Partidului

i
i

Comunist Român
1 Mai, măreață sărbătoare a celor ce muncesc de pre

tutindeni, a devenit, prin tradiție, ziua în care clasa munci
toare își evaluează forțele, trece în revistă rezultatele obți- 

• -nute în împlinirea înaltei ei misiuni de clasă cea mai avan
sată, forța conducătoare a întregului popor în lupta pentru 
realizarea idealurilor sale de libertate, independență, 
dreptate și progres social.

în acest an, cînd sărbătorirea zilei de 1 Mai are loc în 
ajunul aniversării a 55 de ani de la crearea Partidului Co
munist Român, este un izvor de imensă satisfacție să consta
tăm cît de departe a înaintat clasa noastră muncitoare, sub 
conducerea partidului ei revoluționar în împlinirea acestei 
misiuni, ce adînci transformări s-au petrecut în viața sa în 
anii construcției socialiste, la ce înălțime s-a ridicat rolul 
ei în societatea noastră.

Evocării drumului de luptă străbătut de clasa noastră 
muncitoare, ca și a marilor cuceriri pe care le-a dobîndit, 
sub steagul partidului îi este consacrată pagina a lll-a a 
ziarului.

v-'-___________

Lumina zilei în vegheri stelare 
De după muchea dealului apare 
Cind focurile se aprind in vatră, 
Cind uși se-nchid și cînd pe porțl se iese 
Și drumurile-s neîncăpătoare 
In mersul omenirii muncitoare.

Și-acum cînd ziua toată un tumult e 
Și păsări se întorc să ne asculte 
Din cite-avem și vechi, șl noi, șl multe, 
Ce-I spunem țării, ce ne spui tu, țară 
In graiul tău și-al lumii dinafară 
Tu, victorioasă lume proletară.

— La zi in AGRICULTURA —
SĂRBĂTOAREA 

OGOARELOR 
ESTE MUNCA 

Astăzi și miine - toată lumea satelor 
la timp pentru încheierea 
insămințării porumbului!

IN PAGINA A IV-A

CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-ȘTIINȚIFICE
socialismului pe pămîntul României, marea Sărbătoare a muncii apare aureolată 
de o semnificație aparte : este sărbătoarea muncii noastre libere, harnice, in care 
stă marele și nesecatul nostru izvor de progres și bunăstare ; o sărbătoare in ■ care 
munca și grija pentru om se metamorfozează în mijloc și -scop. Munca fizică brută, 
istovitoare, prost plătită, mizeria muncii exploatate sînt capitole de istorie definitiv 
•puse in România. Sub conducerea clarvăzătoare a Partidului Comunist Român, 
clasa muncitoare — cea mai revoluționară clasă, clasa conducătoare în societatea 
noastră — a ridicat munca la rangul cinstei și demnității, sporindu-i forța și 
rodnicia.

Muncă, muncă și iar muncă ! — iată ce stă la temelia mărețelor noastre înfăp
tuiri socialiste.

Muncă, muncă și iar muncă ! — iată garanția de granit a izbînailor noastre 
viitoare pe drumul edificării societății socialiste multilateral dezvoltate.

într-o epocă a unor uluitoare cuceriri ale gindirii umane, a unor profunde și 
vaste transformări revoluționare în domeniul științei și tehnicii, partidul nostru 
cheamă întregul popor al României socialiste să asigure, in noul cincinal.- o largă 
implantare a cuceririlor revoluției științifice și tehnice în cîmpul fertil al econo
miei naționale, cu scopul de a asigura o creștere și mai puternică a forțelor de 
producție, a avuției naționale, de a ridica — pe această bază trainică — nivelul 
de trai al poporului. Acum, la sărbătorirea muncii, nenumărate sînt faptele de
osebite pe care reporterii „Scînteii" le transmit in această intiie primăvară a cin
cinalului revoluției tehnico-științifice.

realizarea ei in țară, statul nostru a be
neficiat de o economie de circa 40 mili
oane lei valută.

Fruntașii din nou în frunte. 
Ne amintim cu toții solemnitatea care a 
avut loc recent la Palatul Marii Adunări 
Naționale. Președintele republicii, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, a inmînat înalte 
distincții fruntașilor în întrecere. Pentru 
succesele deosebite obținute in realizarea 
cincinalului 1971—1975 înainte de termen, 
municipiului București și județelor Co- 
vasna și Suceava li s-a acordat ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste România" 
clasa I.

Simbol al înaltei prețuiri pe care con
ducerea partidului o dă muncii celor mai 
buni dintre cei buni. înaltele distincții 
constituie și un îndemn spre rezultate și

măi importante. Unul dintre ele poate 
fi raportat astăzi, în aceeași formulă, de 
către fiecare din cele trei organizații de 
partid : planul pe primele patru luni ale 
cincinalului revoluției tehnico-științifice a 
fost depășit ! Și încă un fapt semnificativ : 
atît în industria municipiului București, 
cit și în industria județelor Covașna și 
Suceava, intregul spor suplimentar de 
producție a fost obținut pe seama crește
rii productivității muncii.

Zestrea noului născut: 40 
milioane lei. Se p°ate vorbi despre o 
„esență a esențelor" in legătură cu afir-

marea revoluției tehnico-științifice ? Da ! 
Oricît de variate și complexe ar fi dome
niile de manifestare, efectul practic, „re
zultatul rezultatelor" va fi același : noi 
realizări tehnice și tehnologice. Chiar dacă 
este vorba de un adevăr axiomatic, reali
zările obținute. în întrecere de colectivele 
din industria județului Brașov au darul de 
a sublinia. încă o dată, esența cu adevărat 
științifică a cincinalului revoluției tehnico- 
științifice.

Și iată unul dintre cele mai de preț 
succese : realizarea, prin autoutilare, a 
liniei automate pentru prelucrarea blocu
lui motor diesel de 215 cai putere, creație 
remarcabilă a colectivului întreprinderii 
dc autocamioane. în legătură cu acest re
marcabil succes, iată ce ne declară ingine
rul Mihail Baltag, șeful secției agregate 
din întreprindere : executarea ei în țară 
ne-a costat jumătate din prețul pe 
care l-am fi plătit dacă am fi achizițio
nat-o din afară. Pe de altă parte, prin

Zilnic - o șarjă de oțel în 
plUS ! ^'tr"un alt mare centru indus
trial al țării, la Galați, discutăm cu tova
rășul Nicolae Lăcătuș, președintele comi
tetului sindicatului de la combinatul side
rurgic. Participant la recentul Congres al 
U.G.S.R.. ne împărtășește cîteva impresii.

— Am urmărit cu emoție cuvîntarea to
varășului Nicolae Ceaușescu rostită de la 
tribuna congresului. Cuvintele de caldă 
apreciere ale secretarului general al parti
dului pentru succesele obținute de clasa 
muncitoare, de întregul popor în cincina
lul trecut, ca și în primele luni1 ale noului 
cincinal, ne-au însuflețit, ne-au dat un pu
ternic imbold in muncă. Și știm fiecare 
ce avem de făcut. Deși pinâ acum, colecti
vul nostru a obținut citeva rezultate po
zitive — in patru luni am realizat, supli

umina înthului de mai bate din nou 
în ferestrele curate ale țării în care 
trăim, muncim, construim !

Cinstim, astăzi, Ziua solidarității 
internaționale a celor ce sînt principalii
creatori de valori de pe toate meridianele, 
spiritul muncitoresc, revoluționar al 
României socialiste adăugind marii sărbă
tori contribuția unui popor viguros și 
iscusit, ferm angajat sub conducerea 
Partidului Comunist Român pe calea 
împlinirii idealurilor de dreptate, egali
tate și libertate a tuturor oamenilor, a 
tuturor popoarelor.

Cu un bilanț fructuos se prezintă, de 
ziua ei, clasa muncitoare din România, 
mindră de contribuția pe care o aduce la 
realizarea obiectivelor celui de-al XI-lea 
Congres al P.C.R., pentru modul exem
plar în care își 
îndeplinește ro
lul de clasă con
ducătoare în so
cietatea româ
nească contem
porană. O pro
ducție industria
lă realizată în- 
tr-un singur an, 
1975, egală cu 
aceea a între
gului deceniu 
1951—1960 ; o creștere a venitului na
țional cu aproape 70 ■ la sută și o 
sporire a veniturilor reale ale oame
nilor muncii cu 46 la sută față de 
1970 ; noi și vaste proiecte constructive, a 
căror transpunere în fapte se desfășoară 
în ritm intens și cu. rezultate remarcabile 
în cincinalul revoluției tehnico-științifice
— iată argumente de bază ale acestei 
mindrii muncitorești.

„Toate aceste mărețe înfăptuiri — 
spunea recent tovarășul Nicolae Ceaușescu
— demonstrează capacitatea clasei munci
toare de a asigura ridicarea întregii na
țiuni pe o treaptă nouă de dezvoltare".

Tabloul succeselor înscrise pe graficele 
sărbătorești ale Zilei Muncii sînt — așa 
cum cu adînc adevăr subliniază secretarul 
general al partidului — rodul activității 
intense, muncii pline de abnegație des
fășurate de clasa muncitoare, de țărănime, 

. de intelectualitate, de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, care aplică 
neabătut politica partidului nostru. comu
nist, al ■ cărui țel suprem, așa cum de 55 
de ani dovedesc faptele existenței sale, 
este slujirea intereselor întregului popor 
român, făurirea unei vieți demne și îm
belșugate, întărirea independenței și 
suveranității p'atriei noastre.

în această zi, gîndul ne duce Ia tradi
țiile de luptă revoluționară ale clasei noas

mentar, 24 000 tone de aglomerat feros, 
33 000 tone fontă, 18 000 tone oțel, 60 000 
tone sleburi ș.a. — sintem convinși că 
avem multe de făcut. Sarcinile ce revin 
siderurgiștilor gă'iățeni în acest an, în în
tregul cincinal sînt mobilizatoare, în con
tinuare. vom acționa pentru o mai bună 
organizare • a întregii noastre activități, 
pentru folosirea deplină a capacităților de 
producție, astfel incit să realizăm zilnic 
cel puțin o șarjă de oțel in plus.

Cu un pas înaintea prezen
tului... Primul record din acest an —
al 29-lea din istoria mineritului din Valea 
Motrului — a fost realizat chiar în cursul 
primei luni din noul cincinal. în acel ia
nuarie friguros, ortacii lui Matei A. Ion 
de la Exploatarea minieră Horăști au în
registrat 105 metri liniari avansare in
tr-un abataj cu susținere individuală și 
tăiere cu combine. S-a înscris atunci acest 
succes ca o reafirmare a hotăririi mi
nerilor de aici de a obține in cincinalul 
revoluției tehnico-științifice realizări re
marcabile.

In acest climat de muncă rodnică, am
plificat de sărbătorirea zilei de 1 Mai și a 
aniversării partidului, colectivele din ca
drul întreprinderii miniere Motru anunță 
că, pînă in prezent, au extras suplimentar 
90 000 tone lignit.

Frumoasă „carte de vizită". 
10 000 de mașini-unelte, fabricate Ia în
treprinderea mecanică din Roman, au 
fost livrate pină acum Ia export. La baza 
acestei performanțe, care exprimă grăitor 
calitatea produselor întreprinderii, se află 
o altă performanță — aceea de a învăța

un tînăr colectiv să se încadreze în to
leranțele de microni ale producției de 
înaltă tehnicitate.

O știre sosită la redacție anunță succe
sul unui alt tînăr colectiv din această ra
mură : la întreprinderea de mașini-unel- 
te din Bacău a intrat în lucru a 500-a 
mașină-unealtă care va fi livrată in cu- 
rind Ia export. Mașinile de alezat și fre
zat AF-85, AFD-1000, FLP-660 și FLP- 
1000, aflate in nomenclatorul de export 
al acestei unități și tot mai solicitate de 
parteneri de peste hotare datorită per
formanțelor lor tehnice, constituie o fru
moasă „carte de vizită" căreia oamenii 
întreprinderii îi adaugă continuu noi și 
noi străluciri.

Viorel SALAGEAN 
Dan CONSTANTIN 
cu sprijinul 
corespondenților „Scînteii" 

_______ J
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Dim. RACHICI

ROMÂNIE
Românie, țara mea de grîuri, 
De nădejdi și vise-ntruchipate — 
în cîmpii și-n munți și-n limpezi rîuri . 
Inima tot tînără îți bate.

Noi aici sintem de la-nceputuri
Neclintiți în vifor și-n îngheț — 
Românie, țara mea de vulturi 
Și de-azur înalt — de Voroneț.

Noi aici am zămislit proverbul:
Apa trece, pietrele rămîn — 
Românie, țară-n care verbul 
E mai dulce ca al mamei sin.

Jinduind aceste demne dimineți,
A crescut poporul meu sub soare — 
Românie, leagăn de poeți, 
De eroi ce n-au asemănare.

îți jurăm credință cum jurară 
Tații și străbunii-n veci de veci — 
Românie, steaua mea polară, 
Far pe țărm de secol douăzeci.

LASZLOFFI Aladar

C1NTEC VIU
E luna mai, e luna mai, și-i munca, munca-nălțătoare, 
e-ncrederea nestrămutată în noi — o fără de notare 
încredere-n cuvîntul nostru, și-n brațul, si-n voința tare. 
S-aude-un cîntec al mulțimii, peste române guri de rai — 
un imn ce-l 'nalță muncitorii măreței zile de-Ntîi Mai.

Prima verdeață — ea e prînzul dintîi al păsărilor line ; 
ea e imboldul către viață, și iarăși să ne-ndemne vine 
spre evu-acesta-al împlinirii și-al adevărului suprem, 
cînd prin ciocan, plug, călimară pînă-n adînc întrevedem, 
prin straturi de istorii, drumul de noi ajuns și cunoscut — 
drumul cel drept spre care, rînduri, atîtea lumi s-au petrecut.

O, lună-a muncii, lună care cuprinzi în tine — atîta mai 
și-atît de-adînc pătrunzi în inimi, și-atitea-nvățături ne dai, 
copii de sîntem, ori bătrîni cu tîmpla de ninsori albită. 
Lună a primăverii sfinte, de steaguri roșii-mpodobită. 
în palmi deschise crește munca precum un arbore de soj 
și mîndră pasăre devine orice cuvînt rostit de noi 
și-un cîntec viu inundă bolta sub scutul soarelui bălai : 
e-un imn-nălțat de-ntreaga fire măreței zile de-Ntîi Mai.

în românește de R. DIMA
<__________ _____ _______________ y

Spre înalt ! Foto : Gh. Vințili

Județul Dîmbovița a apă
rut pe harta cea nouă a 
noii noastre țări în urma 
reorganizării administrative 
din 1968. E un județ tinăr, 
cum sînt și altele, fiindcă 
ideea principală care a 
ghidat această reorganizare, 
idee creatoare și echitabilă, 
avea in vedere o repartiție 
cit mai justă a industriei, 
pe întreg teritoriul națio
nal, pentru a se ajun
ge astfel la o trezire și la 
o folosire cit mai deplină 
a energiilor și resurselor 
locale, a energiilor și dis
ponibilităților întregului 
popqr.

Lucrul acesta s-a reali
zat și aici, în străvechea și 
tînăra Dîmbovița, se reali
zează chiar acum,. impu- 
nindu-ți-se de la început, 
creindu-ți senzația acută a 
unei nașteri, a unui efort 
intens și vuitor. Si răvăși
tor. totodată, pentru că. a- 
lături de hala în care se 
lucrează și se produce, se 
înalță altă hală, la alcătui
rea căreia mai trudește 
constructorul.

Tirgoviștea însăși, oraș 
în care istoria e la ea a- 
casă, mai mult decit ori
unde in altă parte (deși, 
dacă e să fim drepți, tre
buie să recunoaștem că a- 
proape peste tot e așa, în 
toată țara), își caută o 
nouă configurație în cadrul 
acestui efort constructiv, se 
caută pe sine, parcă. Privit 
de sus, din străvechiul 
Turn al Chindiei, aflat în 
marginea Curții Domnești, 
prin care s-au perindat, ca 
pe o scenă vie, dărimată 
și refăcută, părăsită și re
înviată, episoade mari și 
însemnate din trecutul nos
tru de luptă, de la Mircea 
cel Bătrțn șî pînă în ..vre
mea Brîncoveanului" — o- 
rașul pare inform, revărsat 
în unele locuri, nelimpezit 
încă din punct de vedere 
arhitectonic. Există citeva 
nuclee noi. dar un ansam
blu arhitectonic cristalizat 
și bine închegat încă nu e- 
xistă. îl bănuiesc într-o 
schiță de sistematizare sau 
chiar într-o machetă, a că
rei transpunere în viață se 
va realiza concomitent cu 
creșterile și dezvoltările ce 
le cunoaște acest tînăr și 
de mare viitor municipiu.

Tinerețea de care vor
beam mai înainte e a oa
menilor. în primul rînd, 
fiindcă peste tot mi-a fost 
dat să o intîlnesc, peste țot 
mi-a ieșit înainte, binevoi
toare și degajată, stăpînă 
pe vorbă și sigură de fapta 
pe care o săvirșește, recep
tivă la idee și încrezătoare 
în izbînda propriului efort, 
făcînd puțin „patriotism lo
cal", fără a șoca însă, dim
potrivă, subliniind și mai 
mult, atașamentul față de 
un anumit loc și fată de un 
anumit destin. Nu voi apela 
la cifre, nu voi da media 
de vîrstă a celor ce lucrea
ză intr-o întreprindere sau 
alta, deoarece media de 
vîrstă, cifra, ca atare, nu 
spune prea multe, fixează 
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lucrurile la o anumită 
,.cotă“, le îngheață sau le 
omoară,, de-a dreptul. Dar 
o față de om tînăr, munci
tor sau Inginer, strungar 
sau oțelar — sau textilistă; 
sau activist de partid, sau 
activist cultural — poate să 
„demonstreze" mai mult și 
mai multe decit orice fel 
de cifră. Zîmbetul care lu
minează o asemenea față 
se împletește cu gravitatea, 
face corp comun cu respon
sabilitatea și cu încrederea, 
cu optimismul cel mai fi
resc și tonifiant, care nu se 
poate alcătui decit acolo 
unde se muncește din greu, 
in văpaia adevăratelor dă
ruiri.

Tinerețe dimbovițeană

Spunînd lucrul acesta, îl 
văd și îl aud vorbind (aie
vea, cum se zice) pe oțe- 
larul Gheorghe Rus, un 
băiețandru aproape, înalt și 
bălai, cu ochi ageri și ju
căuși, cu vorba surprinză
tor de grea. Băiețandru! a- 
cesta, tînărul muncitor, de 
fapt, fiindcă acestea sint 
vorbele cele mai pctrivite, 
i-a învățat pe alți tineri 
munca grea a alcătuirii o- 
țelurilor aliate — ....aliate
și înalt-aliate" — pentru că 
aicea, la Tîrgoviște, în a- 
ceastă străveche vatră voi- 
vodală, nu se produce orice 
fel de oțel, amănunt care 
își are poezia și semnifi
cația lui. El, Gheorghe Rus, 
a lansat acțiunea de cali
ficare a tinerilor la locul 
de muncă, acțiune care l-a 
făcut cunoscut în toată 
țara. Cînd ii spun, ca într-o 
încercare, că am auzit de 
la cineva cum că nu și-ar 
iubi meseria. Rus tresare și 
se nedumerește, se miră 
sincer de o asemenea vor
bă. pentru ca apoi să zîm- 
bească și să facă un anu
mit gest, cu mîna. Ne pără
sește pe urmă, aproape în 
aceeași clipă, fiindcă șarja 
care se zbate în cuptor are 
nevoie de sprijin.

Munca aceasta de oțelar, 
— muncă nobilă, dacă nu 
chiar eroică — e și aspră, 
e grea. Cuptoarele sînt au
tomatizate. e adevărat, de
clanșarea marilor tempera
turi de topire se face de 

un profesor scos din pîine 
care nu voia să piardă și 
ultimul contact cu zoologia. 
Nu știu în ce măsură alți 
oameni și-au păstrat — în 
evul matematizării și al 
gîndirii scientificate — ca
pacitatea de a se mira, 
în ce mă privește, o soco
tesc un drept legitim al 
omului: dreptul unei sensi
bilități firești la. tot ceea 

Producătorii de timp
ce încă nu se poate expri
ma in tone, kilometri sau 
ani lumină. Gazda m-a in
vitat să facem o plimbare 
prin acele locuri.

De recunoscut n-am re
cunoscut decit șirul de co
paci : desenul ramificații
lor rămăsese același, doar 
că în cursul anilor liniile 
i se ingroșaseră. Dar din
colo de copaci, gardul de 
lemn înnegrit de vreme nu 
mai era așa cum îl' păstra
sem pe retina amintirii 
mele. Chiar în locul acela 
se ridica acuma unu! din
tre acele blocuri cu fațada 
cochetă din cărămidă — 
deși, după cum am aflat, 
clădirea era făcută din pre
fabricate. Și de partea cea
laltă a străzii — unde cir
culă și acum tramvaiul 6 
— se întindeau ansambluri 

la un pupitru de comandă, 
pe care tremură înfiorate 
voltmetre și ampermetre, 
de-a lungul căruia pîlpîie 
șiruri de „ochi" roșii și 
verzi. în funcție de coman
da care a fost imprimată 
complicatei aparaturi — 
dar lopata, „clasica" și cu
noscuta lopată, n-a dispărut 
din preajma cuptorului, 
fiind utilizată ori de cite 
ori e nevoie să fie intro
duse în cuptor, pentru com
pletare. materialele necesa
re ducerii pînă la caoăt a 
complicatului și totuși atît 
de simplu proces de reali
zare a nobilului metal. în 
structura căruia strălucește, 
abia vizibil, cristalul pasiu

Ion LĂNCRĂNJAN

nii, romantismul unei vir
ate și al unei epoci.

Vorbisem înainte de asta 
cu inginerul Ion Chiose, 
șef de secție la OE 1, tinăr 
și el, așa cum e tînăr și 
celălalt șef de secție de la 
OE 2. inginerul Niculescu, 
secție însemnind aici o hală 
imensă, în inima căreia se 
află cuptoarele, de o parte 
și de alta fiind situate.ram
pa de pregătire a șarjelor 
și, respectiv, rampa de „lan
sare", partea in care sint 
minuite imensele „oale" în, 
care se încolăcește, ascun- 
zindu-șe la început sub 
roiuri săltînde de șcintei, 
șarpele de oțel al șarjei.

Inginerul Chiose e din 
Bărăgan, din comuna cu 
nume atit de frumos — 
Dor-Mărunt — unde a fost 
de curind — „...după trei 
luni de zile...". Poate că de 
aceea a tăcut aici. într-un 
colț al halei, în stingă in
trării, un „colț verde1’, pu- 
nind în fața unui panou 
mare două stratuți de iar
bă verde și frumoasă, ca 

„sq-și amiptească. de Bără
ganul natal; Dă fațlt. iarba 
se aducea chiar atunci, col
țul unui strat încă mai era 
știrb, gliile încă nu se „su
daseră" între ele. dar izul 
de pămînt și de cîmp pă
trunsese oricum în hală, ca 
o aburire, ca o aducere- 

întregi de astfel de blocuri. 
Virsta mezinului lor : două 
luni în cap ! Dar macarale
le și-au și ales noi locuri din 
care să întindă brațe ajută
toare peste acoperișuri.

Colegul meu de școală, 
soția lui, copilul lor — toți 
trei par puțin surprinși 
de mirarea mea, dar o 
respectă, pâstrind tăcere. 
Căci eu sint cu gindul deja 

Franz STORCH

la producătorii de. timp 
ai uzinei timișorene „6 
Martie", care, fabriclnd 
platforme telescopice uni
versale, ascensoare de ma
teriale și alte agregate de 
construcție consumă desi
gur timp foarte mult. Dar 
în alianță cu constructorii 
au ciștigat incomparabil 
mai mult timp. Și aceasta 
nu numai pe calea scurtă
rii termenelor, ci introdu- 
cînd un altfel de timp în 
cartierul acesta mărginaș 
stigmatizat prin bălți și 
stufăriș, cartier care prin
tre localnici și-a păstrat și 
astăzi — doar in virtutea 
inerției — vechea denumi
re : Groapa de nisip. 

aminte, în urma cărora se 
aflau pămînturile ingineru
lui Chiose, pămînturile 
noastre, ale tuturor, fiindcă 
noi n-am uitat că sîntem 
mai toți rădăcină trainică 
și veche de țăran — si 
poate că nici nu ar trebui 
să uităm vreodată, ar mai 
spune cel Ce scrie aceste 
rînduri. pentru că obirșia 
aceasta ni se arată a fi în
delung și profund nobilia
ră. cu deschideri spre un 
îndepărtat și fabulos trecut.

Altfel, in ce privește ca
drele, trebuie spus că exis
tă și aici, Ia oțelărie, ea și 
Ia moderna uzină de strun
guri ~~ SARO — munci
tori și specialiști „vechi", 

veniți din alte locuri, fie 
că erau de-ai pămintului, 
fie că au venit, pur și sim
plu, să ajute la închegarea 
noului și modernului nu
cleu industrial, fiindcă e și 
acesta un fenomen : indus
tria noastră se ajută singu
ră pe sine, în foarte multe 
cazuri. Cind a avut nevoie 
Galațiul de siderurgiști, ei 
i-au fost dați de Hunedoara 
și de Reșița, cind a avut 
nevoie Alexandria de „con
structori" de rulmenți, ei 
i-au fost dați prompt de 
Brașov și de Bîrlad, exem
plele puțind fi înmulțite. 
Nu e vorba de un trans
plant forțat, e vorba, dim
potrivă, de o creștere nor
mală. comparabilă cu ceea 
ce s-a petrecut aici. în 
Dîmbovița, cu marile și su
perbele livezi de la Stațiu
nea pomicolă Voinești, 
mîndria acestui județ, mîn- 
dria întregii țări, de fapt, 
pentru că ceea ce s-a rea
lizat la Voinești, în peste 
douăzeci și cinci de ani de 
muncă asiduă. a depășit de 
mult, ca importantă și ca 
rezultat '*  practic. ‘ granițele 
unui județ. Lucrul acesta 
voiam sâ-1 relev, prin 
comparație, pentru că mă
rul de Voinești este pre
zent astăzi pe zeci și sute 
de hectare, la Mănești și în 
alte locuri, în cooperativele

Orice muncă cere timp ; 
dar : tot prin muncă poți 
să și comprimi timpul, 
adică să ciștigi timp. A- 
ceastă descoperire — pe cit 
de simplă, pe atit de sem
nificativă, datînd din fra
geda copilărie a omenirii — 
mi-a revenit în minte cind. 
nu de mult, mi-am revăzut 
orașul natal, Timișoara.

Curind după sosirea tre
nului mă aflam in locuința 
lui Erwin, fost coleg de 
școală, depănînd împreună 
cu el amintiri comune. Pri
virea mi-a alunecat dincolo 
de silueta gazdei, aflată in 
semiumbră, prin fereastra 
larg deschisă, spre un peisaj 
urban cu totul necunoscut, 
în lumina crudă de aprilie, 
înaltele clădiri se profilau 
frumos ca pe o vedere po
licromă, in reproducere i- 
reproșabilă. Amicul pome
nea de nu știu ce intîm- 
plare din tinerețe, dar eu 
nu-1 mai ascultam. Mă 
străduiam să-mi dau sea
ma, in care din vechile 
cartiere s-o fi înscriind acel 
nou peisaj. La întrebarea 
mea. el ridică din umeri 
și-mi răspunse : „Ia ghici!" 

Construcțiile de zece e- 
taje, zvicnind cu linii lu
minoase in azur s-ar fi 
putut afla în oricare me
tropolă europeană. în Ti
mișoara amintirii mele 
nu-și găseau locul.

— Acolo a fost groapa de 
nisip, îmi 
sec.

Pentru 
nisip era 
zile desculțe de 
care noi, copiii, prindeam 
broaște - cu undița pentru

Parcă pentru împrospă
tarea memoriei mele, pro
ducătorii de timp au lăsat 
în picioare o căsuță mică 
la un colț de stradă. în 
felul acesta mai pot copia 
pe panorama peisajului mo
dern de azi cite ceva din 
vechea imagine, retrăind 
într-o singură clipă marea 
transformare.

Pretutindeni în acest

oraș, pe care-I știu bine 
din trecut, producătorii de 
timp sînt activi. Iar o 
plimbare cu mașina pe 
Calea Buziașului — intre 
timp asfaltată — mi-a per
mis să arunc o privire și 
peste „secretul lor de fabri
cație". In această zonă a 
orașului, unde memoria 
mea nu reține decit o 
singură „întreprindere" — 
ecarisajul — acum se înșiră 
întreprinderi, una mai 
tînără decit cealaltă, for- 
mind laolaltă așa-zisa zonă 
industrială. Nu întîmplător 
printre ele se găsește și 
una numită „Electro- 
Timiș" (adică : matrițe și 
unelte), și alta avînd ini- 

de, producție, în livezile și 
curțile oamenilor. fiind 
crescut și îngrijit după 
metodele puse la punct in 
„stațiunea-mamă", in ca
drul căreia un grup inimos 
de specialiști au izbutit să 
izvodească, după cercetări 
îndelungi, noi soiuri de 
pomi, au reușit să reali
zeze o simbioză nouă, intre 
știință și poezie, între fru
mos și folositor, fiindcă un 
măr de Voinești e frumos 
și la privit — unul dintre 
soiuri chiar așa se numeș
te : Frumosul de Voinești 
— dar e mult mai altfel, 
parcă, atunci cind stă in 
mîna unui copil sau în 
mîna unei fete, sau a unui 

bărbat cu fața asprită de 
flăcări și de zgură, mai a- 
les dacă e mușcat cu plă
cere și cu luare-aminte.

„...Aici, la Voinești, spu
nea inginera Mariana Isac, 
e frumos cînd sîpt toți po
mii înfloriți !... $i toamna 
e frumos, cind se coc fruc
tele !...".

Iar inginerul Mititelu, 
directorul general al Uzi
nei de strunguri din Tîr
goviște, aflat așadar Ia an
tipodul preocupărilor de la 
Voinești, vorbea cu aceeași - 
mîndrie despre uzina pe 
care o conduce, punînd în 
plus în balanță, pe drept, 
nu-i vorbă, mîndria de în
temeietor.

„...Aici era cîmp gol, po
vestește nu fără emoție 
tovarășul inginer Mititelu, 
iar mai încolo, nu acolo, 
în partea cealaltă, unde 
duce drumeagul acela, se 
afla o pajiște, unde jucam 
noi fotbal, cînd eram co
pii, deoarece eu sint tîrgo- 
viștean... Am venit încoace 
de la Drobeta Turnu-Seve- 
rin, am venit cu plăcere și 
cu nerăbdare, cînd am au
zit de uzina aceasta nouă,. 
la ridicarea căreia am luat' 
parte de la început de . la 
țăruș, cum se zice tn lim
ba iul nostru !...“

In 1970, în iarnă — „la 4 
ianuarie", precizează ingi
nerul Mititelu. nemaiavînd 
răbdare, a Ieșit pe cimp, 
să stabilească incinta vii
toarei uzine. S-a orientat 

țialele I.A.E.M., ceea ce 
tradus în limba de toate 
zilele înseamnă „întreprin
derea de aparate electrica 
de măsurat". Miraculoasa 
însușire a . muncii — de a 
produce timp — este deci 
potențată prin cea mai 
modernă tehnicitate.

Intîmplarea face să trec, 
tîrziu după amiază, și pe 
lingă locul în care cu 

cîțiva ani în urmă un 
deputat al consiliului popu
lar s-a oprit din mers, 
schițînd cu mîna-ntinsă 
clădiri in cer. Pe atunci eu 
nu vedeam decît nori grei 
de ploaie și citeva rindu- 
nele în zbor. Azi văd ce a 
văzut el încă pe atunci : o 
construcție cu multe nive
luri, cu ferestre identice — 
adică nimic deosebit — și 
totuși aici se nasc memo
riile creierelor electronice — 
în cincinalul revoluției teh- 
nico-științificc o compo
nentă de-a dreptul strate
gică a producției de timp.

Desigur, productivitatea 
muncii nu a inventat-o so
cialismul : dar el se stră
duiește s-o sporească și s-o 
umanizeze. Locuințe și în
treprinderi industriale se 
construiesc și pe alte me

după bornele de pe mar
ginea căii ferate — „Ca
lea ferată am mutat-o pe 
urmă !...“ — iar mai apoi, 
după ce s-a apucat con
structorul de lucru, s-a o- 
cupat de pregătirea fabri
cației.

„...Lucrul cel mai de 
preț, pe care l-am realizat 
noi aicea, spune tovarășul 
Mititelu, cu aceeași volubi
litate și cu aceeași mindrie 
(dar și cu oarecare grabă, 
fiindcă sint probleme care 
ÎI solicită și îl așteaptă, 
probleme presante, de pro- ■ 
ducție) — a fost și este 
închegarea unui colectiv 
muncitoresc in uzină !... 
N-a fost ușor deloc, deoa
rece procesul de fabricație 
a început din mers — 
cind a fost gata o parte 
din hală, am despărțit-o 
de partea la care se mai 
lucra, și am început să 
producem ! — iar noi
ne-am format tot așa, din 
mers !...“

„Uzina SARO este foar
te tînără, tineri sînt oa
menii ei, muncitorii și 
inginerii care lucrează 
aici, tinere și noi sînt și 
halele sale, care seamănă 
foarte mult cu secțiile de 
sculărie din marile uzine 
metalurgice, cu deosebirea 
că aici întreaga uzină e 
așa, ca o „sculărie". Iar 
produsele acestei uzine-la- 
borator — strungul SARO 
și strungul SNA — sînt 
mașini-unelte de mare 
precizie, dovadă fiind în 
acest sens șl faptul că ele 
sînt căutate în țări cu tra
diții îndelungi în acest do
meniu.

Aceeași tinerețe aveam 
să intîlnesc, în altă zi, ta 
o consfătuire de la Pucioa
sa, Participanții, membri 
de partid primiți în rîndu- 
rile partidului în ultimii 
doi ani de zile, erau tineri, 
în marea lor majoritate. 
Iar problemele care au 
fost ridicate și dezbătute în 
cadrul acestei consfătuiri, 
la care a luat parte primul 
secretar al Comitetului ju
dețean de partid Dîm
bovița, erau legate de îm
bunătățirea activității în
tr-un domeniu sau altul, de 
ridicarea calificării profe
sionale, de învățătură și de 
educație. Poate că cel mai 
emoționant moment al con
sfătuirii a fost cel in care o 
tînără muncitoare — tînără 
și măruntă. Incit „abia se 
vedea de după microfon", 
cum remarca cineva — a 
spus cum le-a calificat pe 
alte tovarășe de ale ei, a- 
plicînd în practică „metoda 
oțelarului Gheorghe Ru.ș".

Tinerețea dș astăzi a ju
dețului Dîmbovița e o ti
nerețe a muncii .și a răs- j 
punderii. e tinerețe din ti
nerețea întregii țări, „o ti
nerețe fără bătrînețe", cum 
îndrăzneam să spun cînd- 
va, referindu-mă, desigur, 
la aceeași Țară „de dor" și 
de suflet. i 

ridiane sociale.; dar timpul 
produs prin muncă își pri
mește sensul mai adine 
uman abia în și prin timpul 
socialist. E drept, strădania 
generală pentru ridicarea 
bunăstării materiale se do
vedește a fi baza demnită
ții umane ; dar ea singură 
nu poate asigura autoreali- 
zarea omului în toate tră
săturile sale esențiale. Ca
lea omului de Ia mijloc la 
scop, de la individ la per
sonalitatea dezvoltată ple
nar, deci și de la „a avea" 
la „a fi“, trece printr-un 
peisaj social, care, fiind 
în continuă transformare, 
îl transformă și pe om — 
pînă la cele mai intime dor 
rințe, aspirații și idealuri 
ale sale. Acest proces de
termină și imaginea orașu
lui de pe malul Begăi : 
liniile noi trecute in planul 
orașului nu reprezintă un 
fard aplicat pe un obraz 
veștejit, ci o vitalizare a 
întregului organism social. 
Drept urmare, orașul în 
virstă de șapte secole 
respiră astăzi prin „plămî- 
nii săi verzi" mai puternic 
decit odinioară, intrucit 
sîngele Iui pulsează in 
circulația economiei națio
nale și a culturii socia
liste, iar inima sa bate 
sănătos în ritmul istoriei.
Acest lucru il remarc de 
fiecare dată, cînd, coborînd 
din tren, pășesc pe străzile 
copilăriei mele. Pentru pro
ducătorii de timp viitor, 
care în năzuințe a Început 
poate cu secole în urmă, 
începe de fapt — și prin 
fapte — în prezentul de

Bozaios, supranumit A- 
pollo al Geților, odain și 
zrer-roi, adică poet pasto
ral și geniu-strămoș-inte- 
meietor al Bozeuților, a 
pus acestora legi și datini 
finind de cultul Focului- 
Nestins, finind de incinera- 
ție și autodafe-urile eroice.

într-un anume loc pe 
Istrița, statuetele de-un «oi 
de pastă de nisip și argilă, 
păstrează încorporată în 
ele, cenușa celor ce-am 
fost noi în timpurile cele 
mai de demult.

Din plaiurile ce se mo
difică în timp și intempe
rii se împrăștie cioburile 
arhaicelor urne cu spuza și 
scrumul nemuritorilor geți. 
Pe-acolo, într-un votum — 
intr-o „piatră ricîită", cum 
zice balada, se citește des
pre inițialii acelui poet- 
zeu-intemeietor, minți lu
minate și sănătoase, ce-au 
supravegheat datele cele 
mici și orîndele cele mari 
ale Păsării Măiestre a Fo
cului, și-ale universalei 

combustii in ciclurile EON- 
ului.

Acolo, Ia Buzău, nu de
parte de colinele pe care 
au ars Focurile-Vii-Ne- 
stinse, și Fenixul a stat cu 
fata la Soare, și singur și-a 
dat foc, și iarăși a înviat 
tinăr — la Buzău, acolo, a 
fost așezată o Uzină.

Unde este ea pusă, Uzina 
ce se bizuie pe marile de
pozite de nisip, trebuie să 
redea vieții praful și pulbe
rea ce s-au ales din mun
tele ancestral ; ea trebuie 
să reevalueze energia țără
nească din munții Buzău
lui și de la cimp.

Laolaltă — Nisipul, Ță
ranii și Focul, categorii fi
lozofice le-aș zice : numele 
unor realități de cronos fi
nind și de clepsidra care-1 
măsoară.

Cunoștința cu Uzina nu
mită de geamuri, tot de-a- 
colo începe : de la dealul 
de nisip din curtea curată, 
cu lucrurile în ordine. Ni- 

’ șipul de Aghireș, nisipul de 
Miorcani, de Pătirlagele, 

nisip cit va fi fost Valul 
Troian, cit movilele de 
griu. Nisip la loc de pre
țuire. in halele industriale, 
ca bun prim, ca materie de 
obirșia lucrurilor.

După cum zice și numele 
locului acela de muncă, 
este ceva fără putință a fi 
simplificat : Complexul de 
Amestec, unde se măsoară 
riguros și se apropie cali
tățile nisipului, calcarului, 
sodei și dolomitei — mate
riile zise prime combinate 
în respectul strict al legi
lor de cantitate și calitate 
ale chimiei rocilor. Dar in 
care Focul decide.

De-aici încep fazele res
tructurării nisipului pe care 
înaltă temperatură o ridică 
din nimicnicie și lipsă de 
sunet, de rezonanță va să 
zică, la valoarea și calita
tea dialectică de geam — 
acea pinză de claritatea a- 
pei de izvor, vuind ca 
bronzul mitologic.

Geamul — ceva din 
capul locului dedicat lu
minii — din multă conside

rație și din multă datorie 
față de lumina omului.

Am ținut să cunosc Uzi
na in schimbul cel mai 
greu pentru om : intr-al 
treilea rond de producție, 
la miezul de noapte, cind 
nu-i este ușor organismu-

La Buzău, Fenixul!
Iui atavic legat de crugul 
solar. Cu buzoianul Dinu 
Victor, președintele comi
tetului oamenilor muncii, 
de-a lungul celor cițiva ki
lometri de cuptoare la 1600 
de grade am avut discuții, 
cit mă pricep eu, filozofice, 
despre oamenii și eveni
mentele din Uzină și de 
dincolo de ea.

Zic Uzină, și nu-mi mai 

pot reprezenta decit halele 
prin care poate că ar pu
tea zbura avioane, hale sub 
acoperișul cărora-i liniște : 
nici „scrișnet de macarale, 
nici freamătul mașinilor", 
cum ziceau gazetarii cu 
douăzeci de ani in urmă.

Ion GHEORGHE

înțeleg că scrîșnetul, sem
nalat pe undeva, ar fi do
vada vreunei defecțiuni 
tehnice, necum a hărniciei. 
Puținii oameni pe care i-am 
întîlnit și abordat, la pupi
trele tablourilor de coman
dă de lumini roșii și verzi 

- sint dovada că s-â de
pășit starea scrișnetului...

Mai degrabă ai senzația 
că treci printr-o expoziție 
cu instalații și tablouri de- 
monstrative-sintetice.

Notez, cu titlu de orien
tare, numele sectoarelor : 

geam laminat, geam tras, 
geam șlefuit, jalonind cit 
de cit drumul acelei mag
me prin mecanisme și cup
toarele, de care, apropiin- 
du-mă, imi aduc brusc a- 
rninte periclitățile asumate 
de către cei ce lucrează Ia 
tropice. Urmează mai apoi 
sectoarele de prelucrare, 
numite fiind după operă, 
după produsul final : pre

lucrări-marginl, oglinzi, 
geam Securit, pe linia teh
nică a cuptoarelor pe ori
zontala și verticala pinzei 
de sticlă ajunsă la scopul 
materiei. Totodată denu
miri fragmentare de locuri, 
de spații, de preocupări ce 
sînt capitale pentru oame
nii care le ocupă — de vre
me ce și-au găsit vocația în 
ele, de vreme ce ei își pe
trec partea cea mai însem
nată acolo, de vreme ce 
dintr-acolo izvorăsc și cir
culă cele mai intime și ma
jore aspecte ale biografii- < 
lor lor.

O viață de om, zicem în 
mod obișnuit.

Două mii de vieți de om 
legate de starea și natura 
geamului — această probă 
materială după ale căror 
cioburi, ăș zice, se poate 
deduce gradul de civiliza
ție și tehnică al unor ani, 
al unei colectivități.

Cărămizi de sticlă, pe
reți întregi prin care să in
tre lumina ; uși de sticlă, 
ferestrele casei, vitrinele 

orașului, geamurile vapoa
relor, ferestrele, adică 
ochii tuturor mașinilor cele 
cunoscute și necunoscute ; 
cupolele de mîine ale am
barcațiunilor, și carelor din 
aer, de pe apă, de sub apă, 
ale căror nume se pot spu
ne sau nu.

■ însă ajei nu-i vorba atît 
de produse și bunuri în ge
nere, cit despre obiecte și 
lucruri dintr-o anume ma
terie — avînd ca primă ca
litate transparența și clari
tatea, adică stări ale con
științei, stări ce-ar trebui să 
incite omul să vadă dincolo 
de-un zid, dincolo de orice 
apariție de stavilă. O, dacă 
obiectele și bunurile noas
tre tot mai numeroase din 
sticlă și din alte materii 
ușor de pătruns de-o ochi
re : o. zic, dacă ne-ar da 
ele. bunurile noastră de 
sticlă, acuitatea și ambiția 
biologică și culturală de-a 
vedea dincolo de toate și 
prin toate — ceea ce este, 
cum este și merită a fi, 
ceea ce nu este, și dacă 

nu-i, de ce, și cum meri
tăm a ti și-a avea...

Ci eu cred mult nu atît 
în vraja razei Soarelui tre- 
cînd prin parbrizul autotu
rismului securizat la Bu
zău, ci mult mai mult cred 
în mentalitatea ce ți-o poa
te insufla zi de zi un anu
me lucru făcut de tine a- 
casă la tine. Adică in 
România. Asemenea, cred 
în învățătura lucrului În
suși, cel dătător de mîndrie 
și putere, prin simplu fapt 
c-a ieșit, acel lucru, de sub 
mîna ta, și mai cu osebire 
.din ideile tale.

Considerații etice țără
nești — la probele profe
siilor cele noi, ale discipli- 
nii muncii la mașină și a- 
gregat, adică intr-un loc al 
vieții unde hazardul, dezor
dinea, improvizația, zăpă
ceala, și abulia morală și 
profesională dăunează atit ’ 
insului, cit și mulțimii.

în rest, Omul, ca Fe
nixul. ' '
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„Pentru marile sale merite, clasa 
muncitoare din România s-a acoperit 
de glorie nepieritoare, dovedindu-se 
cea mai avansată, mai revoluționară și 
mai consecventă clasă a societății, 
stegarul celor mai înaintate idealuri ale 
națiunii noastre”

NICOLAE CEAUȘESCU An de an, demonstrațiile muncitorești de 1 Mai au constituit o adevâratd oglindâ a combativitâțil clasei noastre muncitoare in lupta pentru apărarea 
intereselor vitale ale celor ce muncesc. Aspecte de la demonstrațiile de 1 Mai din anii 1914 și 1939.

LUPTĂTOARE HDTARITA PENTRU INDEPENDENTA 
$l SUVERANITATEA TARII

De Icl intrarea sa pe scena istoriei, clasa muncitoare s-a afirmat ca o apărătoare 
dirză a intereselor vitale ale tuturor celor ce muncesc, a independenței și suvera
nității naționale, a propășirii patriei. Patriotismul ei înflăcărat s-a manifes
tat strălucit în toate momentele decisive pentru destinele poporului român 
din istoria modernă a României, găsindu-și o vie reflectare in numeroase documente 
ale vechii mișcări muncitorești și ale continuatorului acesteia — partidul comunist.

IN AVANGARDA LUPTEI PENTRU ELIDERARE

Voim ca românii 
să fie toți liberi 

și să formeze un stat
1883. „Vom spune dar verde și lămurit 

cugetarea noastră : voim Dacia așa cum ea 
fu, fiindcă istoria și dreptul, tradjțiunea’ și 
plebiscitul, trecutul și prezentul ne dau 
dreptul de a aspira la o Dacie Română. 
Acest pămint, udat cu sîngele și sudoarea 
atrăbunilor noștri, înmulțit cu țarina lor de 
douăzeci de ori seculară, e al nostru. Voim 
dar ceea ce este al românului, lui să-i 
aparțină, ca injusta, neomenoasa și nedem
na de secolul în care trăim (politică — n.n.) 
de dominare a unei națiuni asupra alteia 
că inceteze, ea românii să fie toți liberi și 

să formeze un stat, iar nu să geamă sub 
niște dominațiuni străine și vitrege*'.

• Ponderea muncitorilor in totalul popu
lației ocupate a ajuns în anul 1975 la cir
ca 50 la sută, față de 14 la sută, in anul 
1950.

• în anii actualului cincinal, vor fi pre
gătiți alți 1 550—1 700 mii noi muncitori 
— nivel fără precedent in istoria construc
ției noastre socialiste.

• Programul P.C.R. precizează : „C« re
zultat al dezvoltării accelerate a industri
ei, rindurile clasei muncitoare vor erește 
In ritm rapid, devenind și numericeșta 
principal* clasă a societății noastre".

„Dacia viitoare"

Libertatea națională - 
un drept imprescriptibil 

1916. „între socialiști și patrie, intre in
teresele proletariatului și ale poporului nu 
este, nu poate să fie antagonism... so- 
cial-democrația se ridică împotriva ciun
tirii țărilor constituite, împotriva fringerii 
popoarelor in bucăți, împotriva suprimării 
vieții naționale a popoarelor. Ea a procla
mat întotdeauna dreptul imprescriptibil și 
inviolabil al tuturor națiunilor la viață li
beră și integrală".

. „Calendarul Muncii"

Sîntem gata să apărăm 
cu arma în mînă 

independența României
1935. „Noi, comuniștii,, sîntem gata să 

apărăm cu arma în mină independența 
României dacă țara noastră ar fi silită să 
ducă un război național de apărare, contra 
imperialismului fascist".

Din scrisoarea C.C. al P.C.R. adresată 
conducerii P.S.D.

Front unic național 
contra hitleriștilor

1941. „Partidul Comunist din România 
propune lupta comună a tuturor partidelor, 
grupărilor, persoanelor politice și tuturor 
patrioților români, pentru realizarea Fron
tului unic național al poporului român 
contra ocupanților hitleriști. și a slugilor 
lor trădătoare din țâră",
Din „Platforma-program a C.C. al P.C.R."

SOCIALA, PENTRU DREPTATE
Cu deosebită vigoare s-a ridicat clasa muncitoare la lupta împotriva exploa

tării și asupririi burghezo-moșierești, pentru dreptate și progres social, afirmin- 
du-se ca exponentul năzuințelor tuturor celor ce muncesc spre o reală libertate 
și egalitate in drepturi, spre o viață demnă, omenească.

Oameni liberi 
într-o Românie liberă 

1892. „Voim, o Românie tare și puternică, 
o Ronfânie insă liberă și alcătuită din ce
tățeni liberi economicește și politicește. A- 
cesta ne este idealul nostru în ceea ce pri
vește cestiunea națională".

„Munca"

Ținta noastră finală - 
dezrobirea prin socialism

1919. „Manifestația noastră trebuie să fie 
o grandioasă întruchipare a stării munci
torimii care își cere drepturile, care cere 
să poată să-și spună și ea cuvîntul, care 
cere vot universal. regi, drept de adunare 

și coaliție, libertatea cuvîntului și toate 
drepturile adevăratei democrații care ne 
apropie de ținta noastră finală : dezrobirea 
prin socialism... Trebuie ca prin numărul 
nostru să arătăm că sîntem o forță de care 
trebuie să se țină seama de aici încolo, o 
putere care miine va schimba înfățișarea 
țării, regenerind-o prin forțele pe care 
le-am trezit din adîncurile populare".

„Socialismul"

Exproprierea 
expropriatorilor

1924. „Muncitorimea demonstrează de 
1 Mai împotriva stării de asediu. Pentru 
amnistie generală ! Pentru eliberarea luptă
torilor clasei muncitoare din temnițele bur
gheziei 1 Pentru ajutorarea celor fără da

SI PROGRES
lucru ! Pentru naționalizarea marii în» 
dustrii, a marilor bănci și a marelui co
merț 1 Pentru exproprierea integrală, fără 
plată, a pămîntului marii proprietăți și tre
cerea lui în mîinile țăranilor care îl mun
cesc".

Din Manifestul C.C. al P.C.R. de 1 Mai

în fruntea celor exploatați 
și oprimați

1938. „Clasa -muncitoare luptă nu numai 
pentru interesele ei proprii de clasă. Fiind 
contra exploatării și oprimării, ea este a- 
vangarda tuturor celor exploatați, obidiți, 
oprimați, persecutați. Ea strînge în jurul 
ei toate masele populare, ea urmărește u- 
nirea poporului român... in lupta pentru 
pace, pîine, pămint și libertate. Clasa mun
citoare este motorul frontului popular an
tifascist".

„Lupta de clasă*

IDEALURILE DE IERI-ÎMPLINIRILE INSUFLEȚITOARE DE AZI
înaltele idealuri ale deplinei eliberări naționale și sociale a patriei, pentru 

care clasa muncitoare a luptat cu abnegație sub conducerea partidului ei revolu
ționar, au devenit in anii socialismului mărețele cuceriri revoluționare care au 
transformat din temelii societatea românească și, in primul rind, însăși condiția 
clasei muncitoare in societate. Din orice unghi ar fi privită — politic, economic, 
social, cultural — clasa noastră muncitoare dezvăluie astăzi o fizionomie nouă, deo
sebită față de trecut și in continuă innoire.

Promotoare a revoluției tebnico-științifice
Constituind forța hotăritoare in înfăptuirea politicii partidului de industria

lizare socialistă, clasa muncitoare s-a afirmat și se afirmă deopotrivă ca promo
toare a celor mai noi cuceriri ale revoluției tehnico-științifice contemporane.

La conducerea țării, a tuturor 
treburilor obștești

*5
Dintr-o clasă exploatată și asuprită, cum era în regimul burghezo-moșie- 

resc, clasa muncitoare a devenit clasa conducătoare în stat, deținătoare, îm
preună cu întregul popor, a puterii politice și economice.

• Expresia esențială a acestei schimbări 
eonstă în faptul că, în timp ce în trecut 
partidul politic al clasei muncitoare. Parti
dul Comunist Român, era nevoit să acti
veze în adincă ilegalitate, astăzi el consti
tuie forța conducătoare a societății noas
tre, realitate consfințită în însăși Consti
tuția țării.

• Dacă in trecut reprezentanții clasei 
muncitoare erau cu totul excluși de la 
conducerea statului — in primul parlament 
al țării din 1919, din cei 568 de deputați, 
Partidul Socialist deținea doar 7 mandate, 
iar în 1931 cele 5 mandate pentru cameră 
obținute de către Blocul Muncitoresc-Țără- 
nesc au fost infirmate de către parlamentul 
burghez — astăzi, muncitorilor le revin, îm
preună cu reprezentanții țărănimii, ponde
re*  și rolul hotăritor in organele centrale 
și locale ale puterii de stat :

— din cei . 349 de deputați ai M.A.N., 115 
lucrează nemijlocit în producție, din
tre care 70. își desfășoară activitatea 
in industrie, construcții, transporturi, 
iar 45 în agricultură :

—■din cei 51441 de deputați ai consilii

0 pondere mereu mai mare 
in ansamblul populației

Industrializarea socialistă a determinat creșterea vertiginoasă a rindurilor 
clasei muncitoare, ceea ce constituie incă un factor al întăririi rolului ei de clasă 
conducătoare in societate.

• în timp ce numărul total al angaja
telor din economie a crescut în perioada 
1931—1975 de aproape 3 ori, efectivele cla
sei muncitoare au sporit, în aceeași perioa
dă, de 4,1 ori.

• în anul 1975, ponderea muncitorilor in 
totalul angajaților din economie atinsese 
peste 79 la sută, față de 57,6 la sută in 
anul 1950.

• Cea mai mare parte din creșterea e- 
fectivului clasei muncitoare a revenit, în 
perioada amintită, industriei, ponderea 
muncitorilor industriali în totalul efecti
vului muncitoresc din economie atingind 
in anul 1975 peste 51 la sută. 

lor populare 29 446 sînt muncitori și 
țărani ;

• Pentru a se asigura participarea ne
mijlocită a muncitorilor la conducerea vie
ții sociale, la soluționarea treburilor ob
ștești, au fost cregtfe,•. în ultimii’ ani, noi 
structuri democratice, precum :

— adunările generale ale oamenilor mun
cii, ca for suprem de conducere a ac
tivității în unitățile economice ;

— comitetele oamenilor muncii, ca or
gane colective de conducere in între
prinderi.

— consiliile de control muncitoresc și 
comisiile pe probleme in întreprin
deri ;

— consfătuirile de lucru ale cadrelor de 
bază din diferite ramuri de activitate, 
organizate periodic la nivel republi
can și local.

• Au fost lărgite atribuțiile principalei 
organizații de masă a oamenilor muncii — 
sindicatele, acestea fiind reprezentate de 
drept in toate organele colective de condu
cere —• de la comitetele și consiliile oame
nilor muncii pină Ia Consiliul de Miniștri.

De la „Lemaitra" de ieri, la „Timpuri noi" de azi; destinul unei uzine gospodărite de clasa rnuncitoaie

» în anul 1975. producția obținută cu 
instalații automatizate, față de întreaga 
producție realizată, a fost de 96 la sută la 
fontă, 87 la sută la laminate finite, 80 la 
sută la celuloză, 95 la sută la tuburi de 
azbociment. în industria chimică, întreaga 
producție de amoniac, aciă sulfuric/azo
tat de amoniu și multe alte produse este 
realizată în instalații automatizate.

• Productivitatea muncii — indicator 
sintetic al modernizării economiei — a 
crescut necontenit de la an la an. în 1975, 
un lucrător, din industrie producea de a- 
proape 7 Ofi mai mult decît în 1950 ; în 
perioada 1951—1975 creșteri spectaculoase a 
înregistrat productivitatea muncii tocmai 
în ramurile de vîff ah? economiei : în e- 
nergetică — de peste 16 ori, în construc
ția de mașini — de 14 ori, în chimie — de 
13 ori.

Petre Saghin, strungar la Șantierul na
val Galați, relatează :

„Am venit , la șantierul naval ca iteenie, 
în 1942, la 15 ani. Pe atunci reparam nave,

Calificare superioară, orizont 
larg de cultură

• Față de 1950. cind covârșitoarea majo
ritate a muncitorilor aveau cel. mult 4 cla
se, în prezent pregătirea lor minimă este 
de 7—8 clase, completate cu alte forme' 
pregătire profesională.

• în anul 1975 ponderea muncitorilor 
calificați din economie ajunsese la aproxi
mativ 85 la sută și la peste 90 la sută în 
industrie, comparativ cu circa 45 la sută 
in anul 1948.

• Asimilarea cuceririlor revoluției teh- 
nico-științifice contemporane a determinat 

construiam vase de pescuit din lemn. Abia 
in anii puterii populare s-a trecut la pro
ducția de remorchere, șlepuri, motonave, 
pentru ca in 1960 să fie livrat primul car
gou construit in țară — «Galați» de 4 500 
tdw. -De atunci, am construit circa 120 de 
nave din ce in ce mai mari : 7 500, 12 500, 
18 000 tdw, iar acum executăm nave de 
55 000 tdw, după ce am realizat și plat
forma de foraj marin.

Cit privește tehnologiile, s-a trecut de 
la trasajul clasic la cel optic, iar apoi la 
debitarea automată cit fotocelulă a table
lor, de la nituire la sudură electrică, iar 
azi la cea automată sub flux de gaze iner
te. Saltul este uimitor in toate privin
țele. lrhi amintesc cum in primii ani 
de după război transportul materialelor se 
făcea pe șantier cu carul cu boi. Acum, 
această operație se desfășoară in totalitate 
mecanizat ; mai mult, gestiunea materia
lelor — iar in viitorul foarte apropiat pro
gramarea și urmărirea producției — se 
realizează cu ajutorul calculatorului elec
tronic".

apariția unui mare număr de profesii mun
citorești noi, ce necesită o pregătire teh
nică complexă, cum ar fi cele de : progra
matori, reglori de circuite automate, ope
ratori- etc.

• Necesitatea creșterii rapide a nivelului 
de calificare a clasei muncitoare impune 
sporirea numărului elevilor cuprinși în li
cee de specialitate ; în prezent, din numă
rul total de elevi înscriși în anul I de li
ceu, peste 72 la sută învață în licee de 
specialitate.

Model de conștiință revoluționară
Purtătoare fermă a ideologiei partidului comunist, a eticii noi, socialist», 

clasa muncitoare reprezintă nucleul incandescent al societății noastre care iradiază 
forță, spirit revoluționar, tenacitate în realizarea sarcinilor construcției socialist» 
in rindurile întregului popor, lată citeva ipostaze care definesc acest adevăr ;

• Ducînd pe umerii ei cea mai mare 
parte a eforturilor pentru edificarea unei 
noi economii, clasa muncitoare este prin
cipalul promotor și susținător al întrecerii 
socialiste, autoarea a Sute și sute de ini
țiative in muncă de mare eficiență eco
nomică ; eroismului,, hărniciei, capacității 
ei de creație i se datoresc în mod hotărî- 
tor îndeplinirea înainte de termen a cin
cinalului 1971—1975. succesele obținute in 
primele luni din acest prim an al noului 
cincinal.

• în virtutea trăsăturilor ei politico-mo
rale și a modului .ei de viață, clasa mun
citoare își asimilează rapid, organic noile 
contingente ce-i sporesc rindurile, formea
ză o adevărată retortă socială în care a- 
cestea sînt supuse unui proces de educare 
și reconfigurăre morală ; anual, în medie, 
peste 100 000 de țărani intră în rindurile 
clasei muncitoare.

Manta liberă—izvorul bunăstării
Dezvoltarea accelerată a țării a schimbat din temelii condițiile de viață al» 

clasei muncitoare, deterniinind un salt apreciabil in nivelul ei de trai. Figura 
muncitorului subalimentdt, trăind în locuințe insalubre, supus,. împreună cu în
treaga familie, celor mai grele privațiuni, a rămas pentru totdeauna de dome
niul trecutului.

• în perioada 1951—1975 retribuția me
die a muncitorilor a sporit de peste 5 ori ; 
numai în- răstimpul 1971—1975, ca urmare 
a unor măsuri succesive, de majorare a re
tribuțiilor oamenilor muncii, retribuția mi
nimă lunară pentru muncitorii necalificați 
a crescut de la 800 lei la 1 200 lei, iar pen
tru muncitorii calificați de, la 908 lei la 
1 406 lei.

• Cheltuielile social-culturale finanțate 
de la bugetul statului sînt astăzi de peste 
22 de ori mai mari decît în 1938. Din aces
te cheltuieli, pentru fiecare familie revin 
în medie 7 420 lei anual.

• Prin rolul său în conducerea societă
ții, prin întregul său mod de organizare 
și conduită în muncă, clasa muncitoare 
propagă în rindurile tuturor celorlalte cla
se și categorii sociale ordinea și disciplina 
socialistă.

• Afirmîndu-și în toate împrejurările 
însușirile care o definesc — în primul rind 
spiritul revoluționar, devotamentul neclin
tit față de cauza socialismului, față de in
teresele vitale ale națiunii — clasa munci
toare are un rol decisiv în înrădăcinare*  
tot mai puternică in întreaga noastră via
ță socială a eticii și echității socialiste.

• Din inițiativa și prin activitatea teo
retică a partidului comunist, societatea 
noastră dispune in prezent de Codul etic, 
adoptat de Congresul al XI-lea, îndrumar 
de conduită in spiritul moralei clasei 
muncitoare, pentru comuniști, ca și pentru 
toți oamenii muncii.

• în perioada care a trecut de la elibe
rare s-au construit circa 1.6 milioane da 
apartamente la orașe și circa 2,3 milioane 
locuințe la sate — in care s-a mutat mai 
mult de jumătate din populația țării.

• în cincinalul 1976—1980 nivelul de trai 
al clasei muncitoare, ca și al întregii popu
lații va înregistra noi și simțitoare creșteri. 
Astfel, veniturile totale ale populației vor 
spori cu 35—37 la sută, fondurile alocate 
de la bugetul statului pentru finanțarea ac
țiunilor social-culturale cu 50 la sută, vo
lumul desfacerilor de mărfuri către popu
lație cu 40—45 la sută, iar al serviciilor cu 
61—68 la sută ; se vor construi 815 000 a- 
partamente fizice din fondurile statului ; 
totodată, statul va asigura materiale pen
tru construirea a 250 000—300 000 locuința 
de către populație.

• Pină la sfirșitul cincinalului, săptămi- 
na de lucru se va reduce la 42—44 de ore.

Muncitorul Vasile Mihai, de la între
prinderea de produse refractare din Alba 
lulia. relatează :

„Sînt incadrat în această unitate încă de 
la punerea ei in funcțiune. Soția lucrează 
la «Porțelanul», altă fabrică nouă la Alba 
lulia. Este un mare avantaj să muncești 
lingă casă, in orașul tău. Acum o lună am 
primit locuință nouă, un apartament cu 
tot confortul necesar, in cartierul „Platoul 
Romanilor", un adevărat oraș nou, modern. 
Cind m-am mutat, tata m-a ajutat. După 
ce am urcat in apartament toate lucrurile 
— mobilă nouă, frigider, aragaz, televizor, 
mașină de spălat și atitea altele, mi-a 
spus : «Măi băiete, cind ai strins tu atitea 
lucruri 1 Te-ai căsătorit doar de cițiva ani. 
Nu vă lipsește nimic. Eu cumpăram cind 
eram tinăr nu ce imi plăcea, cum faceți 
voi acum, ci ce era mai ieftin. Mă bucur 
că aveți tot ce vă trebuie». Da, avem tot 
ce ne trebuie. împreună cu soția ciștigăin 
bine. Copiii sint la creșă, lingă casă, nu le 
ducem grija. Sîntem mulțumiți că muncim 
și trăim fără griji intr-un oraș străvechi, 
care întinerește și înflorește odată cu tara".
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Decernarea Steagului roșu și a Diplomei de onoare
de unitate fruntașă pe țară

SEMĂNATUL PORUMBULUI
intreprinderii de comerț exterior „Agroexport1*

I FAPTUL
comerț exterior

Amplă concentrare 
de forte pentru

încheierea însămințărilor

Prin organizare și disciplină
este folosită eficient

fiecare oră bună de lucru

întreprinderea de
„Agroexport" a primit vineri Steagul 
roșu și Diploma de onoare de uni
tate fruntașă pe țară pentru reali
zările obținute în întrecerea socia
listă pe anul 1975.

Colectivul fruntaș a fost felicitat 
de tovarășii Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, șl de Constan
tin Mândreanu. secretar al U.G.S.R.

în încheierea adunării a fost adop
tată o telegramă adresată C.C. al

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune, printre altele : A- 
sigurăm conducerea de partid și de 
stat, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe secretar general, că 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru a fi la înălțimea cinstei ce ne-a 
fost acordată. Colectivul întreprin
derii noastre se angajează să-și du
bleze sarcinile asumate în întrecerea 
socialistă, să realizeze integral și să 
depășească indicatorii de plan pe 
1976.

DIVERS
Nici un
secret

(Agerpres)

Desfășurarea lucrărilor agricole 
de primăvară. în principal a în
sămînțării porumbului, constituie 
una din principalele preocupări ale 
oamenilor muncii din agricultură. 
Se apreciază că a existat și există 
o preocupare serioasă din partea or
ganelor și a organizațiilor de par
tid, a comandamentelor locale și a 
conducerilor de unități agricole 
pentru efectuarea la timp și in 
condiții bune a însămințărilor. Da
torită zilelor ploioase din partea a 
doua a lunii aprilie, adică tocmai 
din perioada afectată însămînțării 
porumbului, lucrările nu s-au putut 
desfășura în mod normal. Au mai 
rămas de însămînțat circa 780 000 
hectare cu porumb, suprafețe mai 
mari fiind situate în județele din 
zona subcarpatică — Argeș, Vilcea. 
Gorj, partea de nord a Moldovei 
— Neamț, Iași, Botoșani și Sucea
va și nord-estul Transilvaniei — Să
laj, Maramureș, Bistrița-Năsăud, 
Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu.

Pentru obținerea unor recolte 
mari în acest an trebuie făcut to
tul pentru a se încheia în timpul 
cel mai scurt semănatul porumbu
lui, al celorlalte culturi de primă
vară. Ca și pînă acum, și chiar mai 
bine, organele și organizațiile de 
partid, comandamentele locale au 
datoria ca, printr-o bună organizare 
a muncii și rezolvarea cu operati
vitate a problemelor curente, să 
asigure încheierea grabnică a se
mănatului.

Ne aflăm într-o perioadă cind 
fiecare zi, fiecare oră sint deosebit 
de prețioase pentru agricultură, 
cind toate mijloacele și forțele de 
la sate trebuie concentrate pentru 
încheierea însămînțării porumbului, 
înțelegînd necesitatea de a încheia 
grabnic semănatul — așa cum re-

zultă din numeroase informații so
site la redacție — mecanizatorii, 
cooperatorii, ceilalți locuitori ai sa
telor au hotărît să transforme zilele 
de 1 și 2 mai în zile de muncă obiș
nuită pe ogoare. Nevoia de a lucra 
intens in aceste zile pentru a se 
încheia semănatul porumbului spo
rește și mai mult datorită faptului 
că în zilele următoare va tre
bui să se 
culturilor 
în prima 
zahăr și floarea-soarelui. Totodată, 
se cere ca acum să se muncească 
intens la executarea de noi lucrări 
de amenajări, astfel incit în acest 
an să poată fi irigate suprafețe cît 
mai mari.

Organele și organizațiile de par
tid, comandamentele locale și con
ducerile organizațiilor de partid au 
datoria să acționeze cu stăruință 
pentru mobilizarea și participarea 
Ia semănat a tuturor forțelor de la 
sate, să asigure o bună organizară 
a muncii, astfel încît să se lucreze 
din zori și pină seara și chiar 
noaptea acolo unde este nevoie. 
Experiența a demonstrat că cele 
mai bune rezultate se obțin atunci 
cind se stabilesc cu exactitate sar
cinile ce revin fiecărei formații de 
lucru, fiecărui mecanizator și coo
perator. întrucît timpul se menține 
instabil, trebuie acționat cu multă 
operativitate pentru ca tractoarele 
și formațiile de lucru să fie depla
sate rapid pe terenurile care pot fi 
însămințate cu prioritate. Comu
niștii, prin exemplul lor personal 
în muncă, să se afle în fruntea ac
țiunilor care se desfășoară în aces
te zile pe ogoare. antrenînd Ia 
muncă perseverentă pe ceilalți lu
crători ai satelor în vederea înche
ierii grabnice a Însămințărilor.

zilele următoare
la întreținerea 

însămințate 
sfeclă de

treacă 
prăsitoare 
epocă

Vaslui. Comandamentul județean 
Vaslui a analizat stadiul lucrărilor a- 
gricole și, în principal, însămîntarea 
porumbului, cultură care va ocupa in 
acest an circa 100 000 hectare. Faptul 
că pină Ia data de 28 aprilie au fost 
însămințate 50 la sută din suprafe
țele prevăzute se datorește nu nu
mai temperaturilor scăzute din pri
ma parte a acestei luni și ploilor din 
ultimele 
din plin 
urmare, 
de cînd 
realizat . .
700 ha în I.A.S. și 8 000 ha în coo
perativele agricole. Dacă în coopera
tivele din consiliile intercooperatiste 
Tutova, Roșiești, Oltenești. Huși, 
Bogdănești, Murgeni, Tătărani, Drin- 
ceni se realizează și se depășește 
ritmul planificat, în alte cooperative 
agricole, cum sint Rafaila, Muntenii 
de Sus, Stioborăni, Telejna, Gîrceni, 
Florești, semănătorile nu sint folo
site la întreaga capacitate. Coman
damentul județean a stabilit ca se
mănatul porumbului să se încheie in 
5—6 zile bune de lucru. în acest scop 
au fost luate o serie de măsuri care 
vizează, în primul rînd, atingerea si 
depășirea ritmului de lucru în fie
care unitate agricolă.

A doua zi art urmărit 
. cooperative agricole cum 
plinite măsurile stabilite, 
marginea unei parcele a 
vei agricole din Schinerti, unde îl gă
sim pe primarul comunei Murgeni, 
tovarășul Vasile Nedelcu : „La toate 
cele trei cooperative de pe raza co
munei — Murgeni, Schinerti și Cirja 
— forțele mecanice — 18 discuri și 
14 semănători — au fost concentrate 
pe parcelele situate îndeosebi pe 
versanti, unde se poate lucra — ne 
spune primarul. Nu știm ce surpriză 
ne mai oferă timpul, așa că am ho- 
tărit să folosim fiecâre «fereastră» 
cu vreme favorabilă pentru a se
măna porumbul". Aici, deși a plouat, 
porumbul a foSt însămînțat pe 70 la 
sută din suprafețe. Și în alte coope
rative agricole — Șuletea, Negrești, 
Fălciu, TîrZii. Ivănești de Huși, Pă- 
dureni și Duda — conducătorii uni
tăților agricole respective și specia-

zile, cit mai ales nefolosirii 
a timpului bun de lucru. Ca 
în nici una din cele 10 zile 
a început semănatul nu s-a 
viteza zilnică planificată —

în cîteva 
sint înfie- 
Oprim la 
cooperăti-
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La Complexul expozițional din București „CUPA DAVIS'1

DUMINICĂ: FINALELE „CROSULUI TINERETULUI"

„Crosul tineretului" — populara 
întrecere organizată anual de către 
Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist — a ajuns în faza 
finalelor pe tară. Finalele celei de-a 
IX-a ediții se vor desfășura dumi
nică, 2 mai, la București, în împre
jurimile Pavilionului central expozi
țional din Piața Scinteii, incepînd de 
la ora 9.30.

Concurenții, băieți și fete, repre- 
zentînd toate județele țării și Bucu- 
reștiul, vor lua parte la șase probe 
finale, după categorii de virstă. pe 
următoarele distanțe ; masculin — 
1 500 m (15—16 ani), 2 000 m (17—19 
ani), 3 000 m (peste 19 ani) ; femi-

nin — 800 m (15—16 ani), 1 000 m 
(17—19 ani) și 1 000 m (peste 19 am).

După încheierea finalelor din ca
drul „Crosului tineretului" sint 
programate alte interesante acțiuni 
sportive de masă. Astfel, la ora 10,35 
va pleca in cursă o caravană ciclo
turistică formată din 1 000 de tineri 
și tinere ; la 10.45 se va da 
în „Crosul veteranilor", iar

va incepe concursul de ciclism 
probe de viteză, dotat cu ~ 

Tineretului C„___ 1
11

startul 
la ora

otat cu „Cupa 
Uniunii Tineretului Comunist". In 
încheiere, de la ora 12, se va des
fășura festivitatea de premiere.

După-amiază, începînd de la ora 
17, in parcul Herăstrău va avea ioc 
atractivul „Carnaval al tineretului".

România - Austria 1-1 
după prima zi

La Viena a început ieri partida 
România — Austria pentru „Cupa 
Davis". După primele două probe de 
simplu, scorul este egal : 1—1.
H. Kary l-a întrecut în trei seturi 
pe D. Hărădău (6—2. 6—4, 6—1), iar 
Ilie Năstase a cîștigat, tot în trei 
seturi (6—1, 6—3, 7—5), în fața lui 
Peter Feigl.

Astăzi âre loc partida de dublu, 
ce va putea fi urmărită la televizor 
cu începere de la ora 16.

liștii urmăresc starea terenului, or- 
ganizînd însâmînțarea porumbului pe 
solele zvîntate.

Există și unele probleme care se 
cer să fie soluționate grabnic pentru 
ca lucrările să poată fi intensificate 
in toate unitățile agricole. Ne refe
rim la necesitatea ca, pretutindeni, 
să se asigure folosirea tuturor trac
toarelor și mașinilor agricole pentru 
a realiza și depăși viteza la semănat. 
Or, la unele secții de mecanizare, 
din cauza reparațiilor de slabă ca
litate, apar dese defecțiuni in func-' 
ționarea tracțoarelor. Astfel, la sec
țiile de mecanizare care servesc coo
perativele agricole Pogana. Vinderei. 
Roșiești, Vutcani. in ultimele zile 
au stat imobilizate din cauza unor 
defecțiuni cite 5—7 tractoare. Evi
dent, în aceste unități nu s-a putut 
reajiza ritmul stabilit la semănatul 
porumbului. Asemenea situații, cri
ticate și în ședința comandamentu
lui județean, trebuie să formeze, așa 
cum s-a stabilit, obiectul unei ana
lize atente din partea Trustului 
S.M.A. pentru că, în cel mai scurt 
timp, să fie înlăturate defecțiunile și 
toate tractoarele să poată fi folosite 
la întreaga capacitate. (Aurel Pa- 
padiuc, Crăciun Lăluci).

Sălaj. Cu toate că în ultimele zile 
vremea a fost rece, mecanizatorii și 
țăranii cooperatori din marea majo
ritate a cooperativelor agricole din 
Sălaj au muncit intens la insămin- 
țatul porumbului. Pînă la 28 aprilie 
în județ au fost însămințate aproape 
14 000 ha cu porumb din 28 500 hă 
planificate. Cooperativele 
din Hereclean, “ 
jerii și Samșud 
ceastă lucrare.

Avînd însă în 
create datorită 
ce au Ioc pe întreg teritoriul jude
țului, se impune ca unele comanda
mente agricole comunale, cu precă
dere cele din comunele Hida, Lozna. 
Letca, Gîrbou. Ileandra și altele, să 
stabilească măsuri corespunzătoare 
pentru ca utilajele să fie folosite zi- 
lumină, la întreaga capacitate. A- 
ceasta cu atît mai mult cu cit coo
perativele agricole din comunele res
pective mai au de însămînțat supra
fețe destul de mari. Cozla — 180 ha, 
Călacea — 230 ha, Ileandra — 467 ha. 
în legătură cu măsurile luate în Ve
derea impulsionării lucrărilor, ing. 
Alexandru Mintaș, directorul trus
tului județean pentru mecanizarea 
agriculturii, ne-a spus : „Toate utila
jele din dotarea celor 14 stațiuni 
pentru mecanizarea agriculturii sint 
în bună stare de funcționare. Urmă
rim ca, peste tot, în stațiuni să do
mine un spirit exigent de disciplină, 
folosind la maximum timpul bun de 
lucru și organizînd schimburi pre
lungite. în consiliile intercooperatis- 
te Surduc și Zalău și în altele, unde 
este cazul, am făcut și vom face, în 
continuare, mișcări de utilaje. La 
fel în unitățile rămase în urmă, cum 
sint cele de pe valea Someșului, me
canicii de întreținere, șefii Secțiilor, 
precum și mecanizatori 
noi asigură executarea 
pregătire a terenurilor 
tare in schimburi 
(Gheorghe Rusu).

agricole
Zalău, Bocșa, Sălă- 
au terminat deja â-

vedere noile condiții 
ploilor intermitente

pregătiți de 
lucrărilor de 
și insămîn- 
prelungite“.

CICLISM

Deschiderea expoziției „Ceramica-tezaur 
culturi multimilenare"al unei existențe și

La Muzeul de istorie al Republicii 
Socialiste România a avut loc vineri 
deschiderea expoziției „Ceramica — 
tezaur al unei existențe și culturi 
multimilenare", eveniment cultural 
major, organizată în întîmpinarea

Congresului educației politice 
culturii socialiste.

Expoziția reunește bogate vestigii 
de valoare și semnificație excepțio
nală pentru cunoașterea multimile
narei istorii a țării noastre.

LISTA OFICIALĂ In zilele de 1 șl 2 mal
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ctștigă- 
toare la tragerea la sorți lunari din 

30 aprilie 1976
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1 23485 65 50 000
I 47019 62 25 000
1 10977 06 15 000
1 17597 33 10 000
1 23081 52 5 000
1 32898 77 5 000
1 54663 31 5 000
1 99742 05 5 000
1 83823 41 5 000
1 10464 36 3 000
1 15650 55 3 000
1 40413 58 3 000
1 24035 73 3 000
1 36076 60 3 000
1 08549 18 3 000
1 31283 45 3 000
1 13107

Termina
ția seriei 
obligațiu

nilor

72 3 000

ion 191 08 2 000
ton 515 70 2 000
ton 946 49 2 000
100 917 14 2 000
100 044 53 2 000
100 012 17 1 000
ion 051 12 1 OOO
100 722 25 1 000
100 493 38 1 000
100 901 52 1 000
100 628 07 1 000
ion 898 05 1 000
100 252 22 1 000
100 453 03 1 000
100 912 20 1 000
100 349 58 1 000
100 991 53 1 000
100 938 03 1 000
100 267 54 1 000

1 000 24 60 800
1 000 03 52 800
1 oon 81 65 800
1 000 84 26 800

j 5 917 TOTAL: 5 749 000

Programul farmaciilor
în zilele de 1 și 2 mai, farmaciile 

cu 3 schimburi vor lucra în program 
continuu — ziua și noaptea. Farma
ciile cu două schimburi vor fi des
chise intre orele 7.30—13.00. Unitățile 
cu un singur schimb (puncte farma
ceutice, farmacii, unități tehnico-me- 
dicale) vor fi înschise.

Programul unităților 
de reparații

Reparații televizoare : dispecera
tul cooperativei „Radioprogres" din 
str. Sf. Gheorghe Nou nr. 23 (telefon 
13 42 77) va asigura intervenții în zi
lele de 1 și 2 mai între orele 9—14.

Reparații radio, magnetofoane. ca- 
setofoane, picupuri : în ziua de 
1 mai, între orele 9—14. vor fi des
chise unitățile nr. 42, str. Smîrdan 
nr. 30 (tel. 15 93 41), și nr. 23, str. 
Avrig nr. 63—67 (tel. 35 15 68).

Intervenții auto, spălat-gresat : în 
ziua de 1 mai, între orele 8—13 vor 
funcționa unitățile nr. 10, str. Nicolae 
Sebe nr. 4. b-dul Sălăjan (tel. 
43 35 96) și nr. 14. b-dul 1 Mai nr. 
249 (tel. 65 56 36). în ziua de 2 mai, 
intre orele 8—13, vă funcționa unita
tea nr. 8, b-dul Aerogării nr. 38 (tel. 
33 16 21).

Reparații obiecte de uz casnic și 
electrocasnic : în zilele de 1 și 2 mai, 
dispeceratul cooperativei „Metalo- 
casnica". din str. Sf. Gheorghe Nou 
nr. 9 (tel. 15 5110 și 15 64 50), va 
funcționa intre orele 8—14, asigurînd 
intervenții pentru deblocări de uși, 
reparații aragazuri și deblocări frigi
dere.

Dispeceratul cooperativei „Instala
torul", din str. Poenaru Bordea nr. 20 
(tel. 14 18 58), va asigura. în zilele de 
1 și 2 mai, intervenții la instalațiile; 
sanitare și elâfțtice, între orele 7—21.

Centrul de informare al coopera
ției meșteșugărești va funcționa. în 
această perioadă, între orele 8—13 
(tel. 13 58 84 și 13 58 65).

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 lei. tn valoarea câștigu
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor cîștigătoare.

Plata ciștiguriJor se efectuează prin 
sucursalele și filialele C.E.C.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA LOTO 
1976

EXTRAGEREA
25 51 80 85

EXTRAGEREA
23 11 29 79 86 62

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
887 013 LEI, din care 13 586 lei 
report.

DIN 30

I : 19 24
a Il-a :

APRILIE

55 38 58
48 18 14

Manifestații sportive
în dimineața zilei de 1 Mai, comi

siile de specialitate ale Consiliului 
municipal pentru educație fizică și 
Sport organizează, în parcul Herăs
trău. întreceri demonstrative la un 
șir de discipline, printre care judo, 
gimnastică, tir, culturism. Programul 
va fi următorul : la Teatrul de vară 
— judo, demonstrare de autoapărare 
(orele 10,30—12) ; concomitent, vor 
avea loc demonstrații de culturism : 
Ia estrada „Miorița" — gimnastică 
ritmică (10,30—12), cu participarea 
unor echipe din licee bucureșter.e 
(in Ziua de 2 mai, pe aceeași estradă 
și la aceleași ore, demonstrații de 
lupte libere și greco-romane) ; la

în parcul Herăstrău
Casa de cultură — șah, concurs ful
ger (10—13). la care se pot înscrie 
tineri intre 14 și 19 ani ; la terenu
rile de tenis — întreceri pentru 
membrii Clubului sportiv municipal 
(9—13) și partide demonstrative ; la 
poligonul de tir — concurs de tir cu 
armă sport 10 focuri (9.30—13). la 
care se pot înscrie tineri intre 14 și 
19 ani.

în ziua de 2 mai, de Ia ora 10. pe 
lacul Herăstrău se va desfășura „Pa
rada nautică" cu participarea tuturor 
ambarcațiunilor de pe lac. iar de la 
ora 11 demonstrații de navomodele 
și scuter nautic.

„Cupa Voința” a revenit 
lui M. Romafcanu

Competiția ciclistă internațională 
„Cupa Voința" (ediția a XX-â) — 
organizată de UCECOM și A. S. Loto 
Pronosport, cu sprijinul federației de 
specialitate — s-a Încheiat ieri, oda
tă cu disputarea în Capitală a două 
minietape: dimineața — contracrond- 
metru individual (20 km), iar după- 
amiază — circuit (50 km) în bd. Leon- 
tin Sâlăjan.

Ambele curse desfășurate ieri au 
fost cîștigate de dinamovistul Ilie 
Valentin. „Cupa Voința" a revenit 
lui Mircea Romașcanu (Dinamo), tn 
decursul celor 5 etape el a totalizat 
12 h 30’23”, fiind urmat în clasament 
la 11” de I. Cojocaru (Steaua) și la 
1’38” de Vasile Teodor (Dinamo).

La tradiționala competiție au par
ticipat peste 80 de alergători, repre- 
zentind cluburi din Bulgaria. Ceho
slovacia. R. F. Germania, Italia, Po
lonia, Ungaria și România.

cinema

tv
PROGRAMUL I

1,80 „1 Mai muncitoresc". Emisiune de 
cîntece și versuri închinate parti
dului, zilei ’ " '' '
socialist al

8,20 MiCUl ecran peixtxu vex mxxx . ,,.xua- 
re de mai". Emisiune de cîntece si 
versuri.

1,40 Dans și muzică de pe meridiane
le lumii.

tn Jurul orei 10, transmisiune di
rectă a adunării populare prile-

de i Mai, prezentului 
patriei noastre.
pentru cel mici: ,,Soa-

juită de sărb&torirea zilei de 1 
Mai, Ziua solidarității internațio
nale a celor ce muncesc.

11,30 Steluțele animației.
12,25 Concert simfonic popular. 
13.00 Telex.

Album de primăvară.
Țara mea, mîndria mea. Cîntece șl 
jocuri populare.
Club T — Vibrație pentru visare. 
Tenis de cimp : Austria — Roma
nia. Partidă în cadrul „Cupei Da
vis". tntîlnirea de dublu. Transmi
siune de la Vlena.
Film serial : „Pinocchio,". Episo
dul V. »
Flamuri purpurii. (Documentar). 
1001 de seri.
Telejurnal.

13,10
15.00

' 18.00

19.00
19.20
19.30

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

t, 3 și 4 mai. În țară : Vremea va fi 
ușor instabilă și relativ răcoroasă. 
Cerul va prezenta înnorări. mai ac
centuate in nordul și estul țării. Vor 
cădea averse de ploaie după-amiaza, 
îndeosebi în regiunile de deal. Pe 
alocuri, la munte, lapoviță și nin
soare. Vint slab pină la potrivit, în 
prima noapte, în Banat, Crișana, 
Maramureș, Transilvania, Moldova 
și zona deluroasă a Olteniei și a 
Munteniei se va produce brumă și 
îngheț slab la sol. Temperatura în 
creștere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între zero și 10 grade, izolat 
mai coborite în prima noapte în ju
mătatea de nord a țării, iar cele 
maxime între 12 și 22 de grade. în 
București : Vreme în curs de încăl
zire. Cerul va fi variabil, favorabil 
aversei de ploaie după-amiaza. Vint 
alab pină la potrivit.

S0.45 
20.30 
21,40 
22,00

16,00

20,09 Spre comuniste zări. Spectacol 11- 
terar-muzical-coregrafic. 
Avanpremieră TV.
Film serial : „Kojak".
24 de ore.
Universal tonomat. Caleidoscop 
muzical-umoristic.
PROGRAMUL U
Cîntec nou în țară-auzi. Melodii 
populare.

16,10 Film artistic „Intuiție feminină" — 
o producție a studiourilor engleze. 
Premieră pe țară. In distribuție : 
Helen Heyes. Mildred Natwiek, 

• Charlie Callas, Gil Clayburgh. 
Paulette Godard. Regia : Leonard 
B. Stern.

17,45 Muzică distractivă.

— Am descoperit o poieniță gro
zavă, după a șaptea cutie de pată 
la dreapta.

Printre cei dinții țărani coo
peratori din comuna Glăvile, 
județul Vîlcea, care ies zi de 
zi, cu noaptea-n cap, pe cîmp, 
la lucru, se află Eufroslna Gor- 
gotescu. Ion Turcu, Gheorghe 
Mărgăritescu și Dumitru Popa. 
Sute de mii de cooperatori din 
toată țâra procedează la fel. De 
ce ne-am oprit, totuși, la cei 
patru? Pentru că fiecare din cei 
patru numără între... 90 și 99 
de ani! Deși se apropie de îm
plinirea secolului, toți patru dau 
dovadă de o tinerețe puțin obiș
nuită.

— Care-i secretul? — i-am în
trebat.

— Păi, nu-i nici un secret. Ce 
Secret să fie... munca?

„La revedere 
în anul
2026“

Doi tineri de la întreprinde
rea de confecții din Vaslui s-au 
căsătorit in ajunul zilei de 
1 Mai. Desigur, un fapt cotidian. 
Și totuși a fost un eveniment 
aparte. Cei doi tineri, Elena și 
Nelu Tunari, au aceeași mese
rie (confecționeri), lucrează in 
același atelier și în aceeași sec
ție. Au pasiuni comune; sint ar
tiști amatori și adoră florile. 
Printre felicitările primite de 
tinăra pereche, ne-a atras aten
ția o ilustrată pe care, în afară 
de tradiționalele urări, era nota
tă și invitația „La revedere, în 
anul 2026". Adică peste 
ani, la nunta de aur.

Mărul
din Cehal

50 de

an, în 
de le-

Timp de 6 jumătate de 
congelatorul Complexului 
gume și fructe din Satu-Mare 
âu fost păstrate, la temperatura 
de plus 2 grade Celsius. 36 de 
probe din diferite soiuri de 
mere recoltate din livezile fer
melor pomicole de stat și coo
peratiste sătmărene. Juriul a 
stabilit un „clasament" al me
relor în funcție de punctele a- 
cumulate la diferite probe pre
văzute în această originală com
petiție: aroma, gustul, greuta- 

I tea, mărimea, culoarea, longevi- 
. tatea. Zilele acestea, juriul a 

declarat „campion absolut" mă- 
I rul din Cehal, comună unde 

iși are sediul una din cele mai 
I mîndre livezi din județ, aparți- 

nînd fermei nr. 3 din cadrul 
I I.A.S. Tășnad. în „cîntarul" 
I aprecierilor au atîrnat greu nu 

numai calitățile mărului respec- 
I tiv, ci și ale colectivului fermei, 

a cărui destoinicie este
I luată" . 

în ce mai
1 Competiția

„eva- 
și în producțiile din ce 

mari în ultimii ani. 
se reia la toamnă.

I Mos Martin 
| de la Tușnad |

Viata personală : PATRIA — 9; 
11.15; 13,30: 16: 18,15; 20,30.
• De nicăieri spre nicăieri : LU
MINA — 9,15: 11,15; 13.30; 15,30;
17,30: 19,30.
• Revărsarea : TIMPURI NOI — 
9.15; 11,15; 13.30: 15,30; 17.30; 19,30.

Simon Blanco : SCALA — 9; 
11.30; 13.45; 16; 18.30: 21. FESTI
VAL — 9: 11.15; 13,30; 16; 18.15:
20.30. FAVORIT — 9.15; 11,30: 13.45; 
16: 18,15; 20.30.
• Mere roșii : CENTRAL — 9.15; 
11.30: 13,45: 16: 18,15; 20,30. FERO
VIAR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Cursa grea : BUCUREȘTI — 
8,45: 11; 13,15; 16; 18,15: 20.30, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30.

Operațiunea „Monstrul**:  
GA — 9: 11,15; 13,30; 15.45; 
20.15, AURORA — 9; 11,15; 
15,45; 18; 20.15.
• Vandana : LUCEAFĂRUL 
12; 16; 19.
• Prin cenușa imperiului : 
MUL SĂRII — 15,30: 18; 20, 
LEȘTI — 15,30; 17,45; 20.

Păsări de pradă : CASA 
MULUl — 10: 12; 14; 16; 1 
FLAMURA — 9: 11.15; 13,30; 
13: 20,15, EXCELSIOR — 9: 
13.30; 16; 18.15: 20.30. GLORIA — 
9: 11: 13: 15: 17: 18,45: 20.30.
• Frați de cruce : BUZEȘTI - 9; 
11.15: 13,30: 16: 18.15; 20,13, FLO
RE ASCA — 15.30: 18: 20.15.
• Tom sî Jerry : DOINA 
11.15 : 13: 15.45: 16,30: 18.15.

VOL-
18

13,30

— 9;

DRU- 
GIU-

fil-
13: 20. 
: 15,45; 
: 11,13:

8,30;

• Arta artizanală chineză : DOI
NA — 20.
• Cerul e cu noi : UNIREA — 
16: 18; 20.
• Războiul domnițelor — 14,15. 
Diavolul In corp — 16.13, Crucia
dele — 18.30, Mașina timpului — 
20.30 : cinemateca (sala Union).
• Darling Lili : GRIVITA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15: 20. TOMIS — 9; 
12,30: 16; 19,30.
• Patima : FERENTARI — 15,30; 
13; 20,15.
• Comoara rechinilor : DACIA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.15.
• Culise : COTROCENI — 10; 12; 
14; 16: 18; 20.
• Mr. Majestyk : BUCEGI —
15.45; 18; 20, LIRA — 15.30; 18;
20,15.
• întoarcerea lui Magellan: CRIN- 
GAȘI — 17.
• Zorro : PACEA — 10: 14,30;
16,30; 19,30, COSMOS — 10.30: 13,30; 
16,30; 19,30.
• Dacii : MOȘILOR — 15,30; 18;
20.
• Dictatorul : VICTORIA — 3,30; 
10,45: 13,15; 13,45; 18.15: 20.43, ME
LODIA — 9,30: 12; 14,30; 17.30: 20, 
MIORltA — 9; 11,30; 15: 17.30; 20.

Dincolo de pod : POPULAR
— 15,30; 18; 20.15.
• Zile fierbinți : MUNCA — 15,45; 
18: 20.
• Actorul si
— 16: 19,15.
• Vînătorul
15,30: 19.
• Premiul :
20.
• Arbore fără rădăcini : RAHO
VA — 16: 18; 20.

Icar : PROGRESUL — 15.30;
17.30: 19.30.
• Un etntee pe Broadway : VII
TORUL — 15,30; 19.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară — 19,3â, (sala mică) : Come
die de modă veche — 15, Căsăto
ria — 20, (sâla Atelier) ; Treptele 
iubirii — 20.
•- Filarmonica ,,George Enescu*  
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mihai Brediceanu. 
Solist : Leon Spierer (Berlinul oc
cidental) : — 20.
• Opera Română : Rigolettd — 19.
• Teatrul de operetă : Lăsați-mă 
să cînt — 19,30.

Teatrul de edmedie : Trei su
rori — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Hedda Gabler — 19. (sala Grădi
na Icoanei) : Militarul fanfaron
— 19,30.
• Teatrul Mic ; Nu sintem îngeri
— 19,30.
•< Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Barbarii — 19,30, 
Studio) : Corrida — 19.
• Teatrul Giulești : Măsură 
tru măsură — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stât: Evrei
ca din Toledo — 19,30.

Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Revista cu 
paiațe — 19.30. (sala Victoriei) : 
Uite că nu tac — 19,30. (la Parcul 
Herăstrău) ; Cavalcada comediei
— 19.
< Teatral „I, Vasilescu*  : Un tî- 
năr mult prea furios — 19,30.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 16; 19.30.

Doi pensionari veniți din lo
calități diferite s-au întîlnit și 
au locuit în aceeași . cameră 
dintr-o vilă a stațiunii Tușnad. 
Unul dintre pensionari este, cum 
singur își spune, „oltean get-be- 
get , și se numește Ion Măză- 
rean. din Craiova, iar celălalt 
— Dumitru Barbu — de fel din 
Deva. Cei doi s-au pomenit în- 
tr-o seară că le bate cineva la 
geam. „Cînd ne-am uitat — po
vestesc ei — să vedem cine-i 
musafirul nepoftit, ni s-a făcut 
inima cît un purice. La geam — 
o namilă de urs, care se ridica
se în două picioare și încerca 
să ajungă la un pachet cu min- 
eare, pus de noi, de cu seară, 
pe geam". In încheierea scriso
rii, cei doi pensionari fac haz 
de necaz: „Nu știm cine s-a 
speriat mai rău: noi de urs sau 
ursul de noi. Știm însă că moș 
Martin a dispărut în pădurea 
de alături."

P.S. Așa a fost. Dar a mal 
fost ceva: în noaptea aceea, 
pensionarii noștri n-au mai în
chis ochii.

sălbaticii : FLACĂRA

din taiga : arta —

VITAN — 15,30: 18;

LA IARBĂ VERDE

— Ce lipsă de spirit gospodâ 
resc! Nici un hidrant, nici un stirt 
gător, nici un pompier!

— Tinere, n-ai vrea să-mi îm
prumuți magnetofonul dumitale ? 

Desene de Adrian ANDRONIC

(sala 
(sala

pen-

— Sigur, ție îți convine; stai Io umbră !...
Desen de Gheorghe CHIRIAC

La înălțime!
Este 

crează 
țierul naval din Galați. Iată-i 
pe cei șase membri ai echipei: 
macaragiii Trofin Zabara și Tu
dor Caramarin. mecanicii Alee 
Solomon și Petru Pleșa și elec
tricienii Costică Isac și Mihai 
Andreescu. Locul lor de mun
că se află la înălțimea de 78 
m! Este cel mai înalt post de 
lucru industrial din județul Ga
lați. Uriașa macara a introdus 
în doc primele sectii-fragmente 
ale primului mineralier de 55 000 
tone, aflat în construcție la 
Galați. „Cum este acolo, sus?" 
— i-am întrebat pe macaragii. 
„Vedem tot Orașul, combinatul 
siderurgic, Dunărea și, firește, 
șantierul nostru, pe care ni-1 do
rim să fie mereu la înălțime!" 
Și noi la fel.

Felicitări

vorba de echipa care lu
pe o macara de la Șan-
șase membri ai echipei:

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

Patru din cele 32 de eleve ale 
anului V de Ia Liceul pedago
gic de educatoare din Baia Mare 
au participat la faza finală pe 
țară a Olimpiadei de limba 
română. Rezultatele obținute : 
Veronica Dărăbuș — premiul I ; 
Maria Coț — premiul II ; Emi
lia Ilieș — premiul III ; Florica 
Pop — mențiune. La încheierea 
competiției, cineva observa : 
„Premii ? Au fost destule. Dar 
le-au luat băimărencele pe toa
te". întru bucuria profesoarei 
lor de limba și literatura româ
nă, Cornelia Brîndău, căreia 

cuvin calde felicitări !
1

I



SCÎNTEIA — simbâtă 1 mai 1976 PAGINA 5

PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUSESCU 
A PRIMIT SCRISORILE DE ACREDITARE
în cadrul alocuțiunii rostite, cu pri

lejul prezentării scrisorilor de acre
ditare, ambasadorul Maria do Nasci- 
mento de Graca de Amorim a trans
mis președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, din partea președintelui 
țării sale, Manuel Pinto da Costa, 
urări de sănătate și fericire perso
nală, de progres și prosperitate pen
tru poporul român.

Evidențiind bunele relații care se 
dezvoltă între Republica Socialistă 
România și Republica Democratică 
Sao Tomd și Principe, vorbitoarea a 
relevat contribuția deosebită pe care 
au adus-o la statornicirea și progre
sul acestor relații întîlnirile și con
vorbirile care au avut loc între cei 
doi șefi de stat. „Vizita în România 
a tovarășului Pinto da Costa, a spus 
ambasadorul Republicii Democratice 
Sao Tome și Principe, a întărit le
găturile de prietenie, de colaborare 
și de cunoaștere dintre țările și po
poarele noastre și constituie o nouă 
și importantă etapă pentru adîncirea 
și diversificarea relațiilor, în intere
sul celor două popoare, al cauzei ge
nerale a păcii și victoriei, al luptei 
contra imperialismului, colonialismu
lui și neocolonialismului. Acordurile 
de cooperare semnate în domeniile 
economic, științific, comercial și cul
tural, pe baza egalității în drepturi 
și avantajului reciproc, reprezintă un 
mare aport în edificarea țării noastre 
și în creșterea bunăstării poporului 
nostru. Republica Democratică Sao 
Tome șl Principe, preocupată să a- 
dîncească legăturile de prietenie și 
cooperare cu Republica Socialistă 
România și poporul său, va face 
totul pentru realizarea în practică a 
acestor acorduri".

în continuare, tovarășa Maria do 
Nascimento de Graca de Amorim a 
spus : „Țara și guvernul meu apre
ciază în mod deosebit rolul jucat de 
Republica Socialistă România și de 
către dumneavoastră personal pentru 
instaurarea unui climat de pace, de 
destindere, de securitate și de soli
daritate in Europa și în lume. Ță
rile în curs de dezvoltare și statele 
nealiniate angajate pe calea progre
sului au un rol important de jucat 
pentru instaurarea unei noi ordini 
economice ți politice internaționale, 
bazată pe raporturi de egalitate și 

echitate între state, pentru asigurarea 
condițiilor unei dezvoltări. reale a 
tuturor popoarelor într-un climat de 
înțelegere, colaborare și cooperare 
fructuoasă, în interesul fiecărui po
por și fiecărui stat, al păcii și pros
perității generale in lume".

Prezentîndu-și scrisorile de acre
ditare, ambasadorul Republicii De
mocratice Sao Tome și Principe și-a 
exprimat hotărârea de a acționa, în 
cadrul misiunii ce i s-a încredințat, 
pentru extinderea raporturilor de co
laborare dintre cele două țări și po
poare.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România. Mulțu
mind pentru mesajul prietenesc ce 
i-a fost adresat, președintele Nicolae 
Ceaușescu a transmis, la rindul său, 
președintelui Manuel Pinto da Costa 
calde urări de sănătate și fericire 
personală, iar poporului din Repu
blica Democratică Sao Tome și Prin
cipe urări de pace și bunăstare.

„îmi face plăcere să evoc cu acest 
prilej — a spus tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — relațiile de prietenie și 
colaborare care s-au stabilit între 
țările și popoarele noastre, între 
Partidul Comunist Român și Mișca
rea de eliberare din Sao Tome și 
Principe. în acest context, vizita o- 
ficială în România a președintelui 
Manuel Pinto da Costa, care a avut 
loc anul trecut, se înscrie ca up mo
ment important în evoluția relațiilor 
dintre România și Republica Demo
cratică Sao Tome și Principe. înțe
legerile convenite și documentele 
semnate cu acest prilej au pus ba
zele unei colaborări reciproc avanta
joase între cele două țări și popoare. 
Raporturile noastre se întemeiază pe 
principiile deplinei egalități în drep
turi, respectării independenței și su
veranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, avantajului re
ciproc, ale nerecurgerii la forță și Ia 
amenințarea cu forța".

în continuare, președintele Nicolae 
Ceaușescu a arătat : „România și-a 
manifestat totdeauna solidaritatea cu 
lupta țărilor africane care au pășit 
pe calea unei dezvoltări libere și in
dependente. Am acordat și acordăm 
sprijin popoarelor din Africa care se 
mai află sub dominație străină, am 
salutat cu satisfacție cucerirea inde

TELEGRAME EXTERNE

a spus : „Un 
lumii «intern

al lichidării 
in concepția

pendenței naționale de către po
poarele din Mozambic, Guineea- 
Bissau, Angola,' Sao Tomâ și Prin
cipe. România se pronunță cu ho- 
tărîre împotriva politicii de discrimi
nare rasială și apartheid, împotriva 
politicii de agresiune și dictat, 
a imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului".

Subliniind că Republica Socialistă 
România, ca țară socialistă și, tot
odată, ca țară în curs de dezvoltare, 
militează activ pentru crearea unor 
relații noi între state, bazate pe echi
tate și justiție, pe respectarea strictă 
a dreptului sacru al fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, fără 
nici un amestec din afară, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 
deziderat major al 
porane este acela 
subdezvoltării care, 
României, se poate realiza prin in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, care să fa
vorizeze progresul mal accelerat al 
tuturor țărilor și, îndeosebi, al celor 
rămase în urmă. Dorim să ne adu
cem întreaga noastră contribuție la 
soluționarea constructivă a probleme
lor internaționale, la făurirea unei 
lumi mâi bune și mai drepte".

în încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat ambasadorului Re
publicii Democratice Sao Tome și 
Principe succes deplin în îndeplinirea 
misiunii încredințate și și-a exprimat 
convingerea că relațiile de prietenie 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Democratică Sao Tomă 
Și Principe vor cunoaște o continuă 
dezvoltare în interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

După primirea scrisorilor de acredi
tare, președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a avut o convorbire prie
tenească și cordială cu ambasadorul 
Republicii Democratice Sao Tome si 
Principe, tovarășa Maria do Nasci- 
mento de Graca de Amorim.

La ceremonia prezentării scrisori
lor și la convorbire au participat 
George Macovescu. ministrul afaceri
lor externe, și Silviu Curticeahu, 
secretar prezidențial și al Consiliului 
de Stat.

Excelentei Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc, Excelență, în modul cel mai sincer pentru amabilele 

felicitări adresate cu ocazia zilei mele de naștere și, la rindul meu, vă 
transmit cordiale bune urări.

Vizita in țara noastră a unei delegații 
P. C. U. S.8 C. C. al

In zilele de 29—30 aprilie a.e„ o 
delegație a C.C. al P.C.U.3., condusă 
de tovarășul V. V. Zagladin, membru 
supleant al C.C. al P.C.U.S., prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., a efectuat o vizită de prie
tenie în țara noastră Ia invitația C.C. 
al P.C.R.

Delegația a avut convorbiri la C.C. 
al P.C.R., unde a fost primită de to-

PRIMIRE IA CONSILIUL CENTRAI Al U.G.S.R.
Vineri dimineața, tovarășul Gheor- 

ghe Pană, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., a primit dele
gația Confederației Generale a Mun
cii din Grecia, condusă de Nicos 
Papagheorghiu, președintele confe-

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
de colaborare economică dintre România și Turcia 

în alocuțiunile rostite cu acest 
prilej, cei doi miniștri au subliniat 
că lucrările actualei sesiuni a Co
misiei mixte s-au desfășurat într-un 
spirit de deplină înțelegere și au 
avut rezultate fructuoase pe linia 
extinderii conlucrării pe multiple 
planuri dintre România și Turcia.

Erau de față ambasadorul Turciei 
la București, Osman Derinsu, și 
membri ai ambasadei.

Vineri s-au încheiat la București 
lucrările celei de-a III-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale do 
colaborare economică dintre Româ
nia ți Turcia.

Șefii celor două delegații, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, petro
lului și geologiei, și Halii Bașol, mi
nistrul turc al comerțului, au semnat 
protocolul sesiunii, care conține mă
suri concrete privind intensificarea 
cooperării în domeniile minier, pe
trolier, construcții de mașini, agri
cultură, precum și in sectorul teh- 
nico-științific. Documentul prevede, 
de asemenea, creșterea volumului și 
diversificarea schimburilor comer
ciale.

HIROHITO
împăratul Japoniei

varășul Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Voicu, membru al C.C. al 
P.C.R.. Vasile Șandru, adjunct de șef 
de secție, Mircea Angelescu, șef de 
sector la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

(Agerpres)

derației, care a participat la Con
gresul U.G.S.R.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, a participat tovarășul Gheor- 
ghe Petrescu, vicepreședinte al Con
siliului Central. (Agerpres)

★
în aceeași zi, delegația economică 

turcă, condusă de ministrul comer
țului, Halii -Bașol, a părăsit țara 
noastră.

(Agerpres)

Recepție cu prilejul 
Zilei naționale a Olandei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
gatului Țărilor de Jos, ambasadorul 
Olandei la București, A. H. Croin, 
a oferit, vineri seara, o recepție.

AU luat parte Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului, 
Emil Nicolcioiu, ministrul justiției, 
Constantin Oancea, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, funcțio
nari superiori din M.A.E., reprezen
tanți ai unor instituții centrale, zia
riști.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați in 
țara noastră, alți membri ai corpului 
diplomatic. (Agerpres)

Cronica zilei
Vineri Ia amiază s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Moscova, 
delegația din Republica Socialistă 
România condusă de generalul de 
armată Ion Ioniță, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul apărării na
ționale, care a participat la fune
raliile mareșalului Uniunii Sovietice 
Andrei Antonovici Greciko.

★
La 30 aprilie a sosit în Capitală o 

delegație de activiști ai Partidului 
Baas Arab Socialist din Siria, care, 
la invitația C.C. ai P.C.R., face o 
vizită de documentare și schimb de 
experiență în țara noastră. Delega
ția este condusă de Aii Zaharia 
Jawieh, membru al Congresului Re
gional și al Biroului Comitetului ju
dețean Rakka al Partidului Baas 
Arab Socialist. La sosire, delegația a 
fost întimpinată de tovarășii Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Răchitan 
Constantin, secretar al Comitetului 
județean Ilfov al P.C.R.

★
O delegație a Asociației producă

torilor de echipamente metalurgice 
din Marea Britanie și a Corporației 
britanice a oțelului, condusă de 
A. A. Thomas, vicepreședintele aso
ciației, a făcut, timp de o săptă- 
minâ, o vizită in țara noastră.

Membrii delegației au avut con
vorbiri cu ministrul industriei me
talurgice, Neculai Agachi, cu Ștefan 
Nicolae. prim adjunct al ministrului 
comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale.

Au fost examinate posibilitățile 
concrete de cooperare economică și 
tehnico-științificâ pe teme de interes 
reciproc. Vineri, delegația a părăsit 
Capitala.

(Agerpres)

Dl PREIUIINDENI
un procedeu de ex- 

gazelor din reziduuri 
agricole, este experi- 
momentul de față în-

•„BIOGAS PRO
CESS", 
tragere a 
urbane și 
mentat în 
tr-o întreprindere din Indiana
polis, S.U.A. Deșeurile sînt lă
sate să fermenteze pînă la o 
temperatură de 30 de grade C, 
in absența oxigenului. Sub ac
țiunea microorganismelor se ob
țin. mai întii, metan, gaz carbo
nic, acizi grași și reziduuri sta
bile. După 15—30 de zile se 
poate obține gazul — un ames
tec de bioxid de carbon și me
tan. Adăugind mereu noi de
șeuri, procesul poate continua 
fără întrerupere. Institutul pen
tru tehnica gazelor din Chicago 
studiază proiectele de construire 
a unor asemenea întreprinderi 
cu capacități de la 20 pînă la 
100 ue tone de deșeuri pe ti.

• FAUNA Șl POLUA
REA. Faimoasa „Carte roșie", 
care ține evidența tuturor spe
ciilor de animale de pe glob 
aflate pe cale de dispariție, s-a 
„îmbogățit" eu încă un capitol. 
De curind. zoologii vest-ger- 
mani au dat publicității o „listă 
roșie", cuprinzind speciile de pe 
teritoriul R.F.G. a căror supra
viețuire stă în momentul de 
față sub semnul întrebării. Do
cumentul relevă că din cele 490 
de specii de vertebrate care tră
iesc în această țară circa jumă
tate sînt amenințate să dispară 
definitiv sau au devenit extrem 
de rare. Astăzi este greu să în- 
tîlnețti în R.F.G, mamifere cum 
sînt vulpile, vidrele, castorii. 
De asemenea, se consideră că 
aproape jumătate din cele 130 
de specii de pești care populau 
odinioară rezervoarele naturale 
de apă din această țară sînt 
amenințate să dispară nu peste 
multă vreme. Același pericol 
planează și asupra păsărilor. în 
opinia experților, cauza princi
pală a acestui fenomen o con
stituie poluarea mediului cu re
ziduuri industriale.

• CASA MEMORIALĂ 
SPINOZA. în pregătirea a- 
niversării a 300 de ani de la 
moartea ilustrului filozof și na
turalist, autoritățile olandeze au 
hotărît renovarea vechii clă
diri din Haga, în care Spinoza, 
prigonit din cauza ideilor sale, 
s-a stabilit, petrecind ultimii 
șase ani ai vieții sale. După în
cheierea lucrărilor, edificiul va 
deveni „Casa memorială Spi
noza".

COMUNICAT
cu privire la cea de-a 15-a ședința a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor Economic Reciproc

în perioada 27—29 aprilie 1976, a 
avut Ioc la Moscova cea de-a 75-a 
ședință a Comitetului Executiv al 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc.

La ședință au participat : K. Za- 
rev, vicepreședinte al Consiliului de. 
Miniștri al Republicii Populare Bul
garia, R. Rohlicek, vicepreședinte al 
Guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, C. R. Rodriguez, vicc- 
prim-ministru al Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba, G. 
Weiss, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, K. Ol
szewski, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Polone, Mihai Marinescu, vice- 
prim-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, G. Szeker, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Ungare, 
M. Leseeiko, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Uniunii Repu
blicilor Sovietice Socialiste.

La ședința Comitetului Executiv 
a luat parte, de asemenea, N. Fad
deev, secretarul C.A.E.R.

în conformitate cu convenția din
tre C.A.E.R. și Guvernul Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, la 
lucrările Comitetului Executiv a 
participat S. Gligorievici, membru al 
- ......... _ ‘ alConsiliului Executiv Federal 
R.S.F.I.

Ședința a fost prezidată
G. Weiss, reprezentantul R.D.G.

Comitetul Executiv a examinat

de

........ .....
adoptat o serie de materiale în Dro- 
blsme care urmează a fi prezentate 
spre examinare ședinței ordinare a 
sesiunii consiliului.

La ședința Comitetului Executiv a 
fost examinată o informare de sin
teză cu privire la rezultatele coordo
nării planurilor economice ale țări
lor membre ale C.A.E.R. pe perioada 
1976—1980.

Ca rezultat al activității privind 
coordonarea planurilor desfășurate 
de țările membre ale C.A.E.R. și de 
organele consiliului, au fost conve
nite direcțiile principale ale colabo
rării economice și tehnico-științifice 
dintre țările membre ale C.A.E.R. și 
acțiuni privind înfăptuirea acestora, 
au fost elaborate recomandări și 
propuneri privind adîncirea și per
fecționarea, în continuare, a colabo
rării in sfera producției materiale si 
a fost semnat un număr de convenții 
care au în vedere unirea eforturilor 
și resurselor țărilor interesate in 
crearea de capacități suplimentare 
în industria de petrol și gaze, chi-

Încheierea convorbirilor dintre secretarii generali 
ai P. C. Italian și P. C. din Marea Britanie

ORIENTUL APROPIAT

ROMA 30 (Agerpres). — La înche
ierea convorbirilor dintre secretarul 
general al Partidului Comunist Ita
lian, Enrico Berlinguer, și secretarul 
general al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, Gordon McLennan, 
în capitala Italiei a fost dat publi
cității un comunicat comun.

După ce subliniază gravitatea cri
zei care afectează cele două țări in 
diverse domenii, documentul procla
mă „dreptul suveran al popoarelor 
italian și britanic de a-și alege liber 
calea propriei dezvoltări și reafirmă 
angajamentul lor de â lupta pentru 
destindere și pace în Europa". Co
municatul relevă că deosebirile din
tre situațiile din fiecare țară condi
ționează avansarea în direcția socia
lismului pe căi naționale proprii și 
m pronunță pentru recunoașterea 

9

mică, minieră, metalurgică și în alte 
ramuri ale industriei, in scopul sa
tisfacerii mai depline a necesarului 
țărilor de produse ale acestor ra
muri, precum și dezvoltarea, în 
continuare, a specializării și coope
rării în producție, reciproc avanta
joasă și pe termen lung în domeniul 
industriei prelucrătoare și. îndeosebi 
în construcțiile de mașini.

Pentru prima dată, la lucrările .pri
vind coordonarea planurilor a parti
cipat Republica Cuba, ceea ce a con
tribuit intr-o măsură însemnată la 
elaborarea de către aceasta a primu
lui plan de dezvoltare a economiei 
cubaneze pe perioada 1976—1980.

înfăptuirea acțiunilor convenite 
în cursul coordonării planurilor va 
contribui la dezvoltarea stabilă și 
dinamică a economiilor țărilor mem
bre ale C.A.E.R., la creșterea pro
ducției și a schimburilor reciproce, 
la creșterea eficienței producției so
ciale, pe baza folosirii avantajelor 
diviziunii internaționale socialiste a 
muncii, va contribui la procesul 
apropierii și egalizării treptate A ni
velurilor de dezvoltare economică a 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Ca rezultat al activității desfășu
rate în ce privește coordonarea pla
nurilor s-au încheiat acordurile «co
merciale cincinale și s-au semnat 
alte acorduri pe termen lung.

Comitetul Executiv a examinat 
probleme legate de viitoarea sesiu
ne, a iV-a, a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru Comerț și Dezvoltare 
și a aprobat componența delegației 
Consiliului de Ajutor Economic Re
ciproc care va participa la această 
conferință, în calitate de observator.

La ședință a fost ascultată infor
marea președintelui Comitetului 
Executiv, G. Weiss, cu privire la !n- 
tîlnirea cu președintele Consiliului 
ministerial al C.E.E., G. Thorn, că
ruia i-a fost inminată scrisoarea cu 
propunerile C.A.E.R. de a se exa
mina problema referitoare la înche
ierea acordului dintre C.A.E.R. și 
C.E.E. privind bazele relațiile/ re
ciproce și a fost aprobată activitatea 
președintelui Comitetului Executiv.

în conformitate cu propunerea 
Consiliului Executiv. Federal al 
R.S.F.I., Comitetul Executiv a fost 
de acord cu extinderea colaborării 
R.S.F.I. în cadrul C.A.E.R. asupra 
domeniului industriei alimentare.

Au fost examinate și alte proble
me ale colaborării economice și teh
nico-științifice.

Ședința Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. s-a desfășurat în spiritul 
prieteniei și înțelegerii reciproce.

deplină și respectul autonomiei și 
independenței fiecărui partid. Cele 
două părți se declară in favoarea 
realizării „celei mai largi înțelegeri 
între comuniști, socialiști, socialist- 
democratici și celelalte forțe progre
siste națională. Unirea largă a tu
turor forțelor democratice și de 
stingă — menționează comunicatul 
— constituie cea mai importantă 
contribuție internaționalistâ, în con
dițiile actuale, spre pace, progres, 
democrație și socialism".

Cele două partide exprimă anga
jamentul „recunoașterii depline 
garantării libertăților 
colective, a structurii 
statului, a pluralității 
litice in cadrul unei 
bere, a autonomiei 
libertăților 
cultură, artă și știință1

și 
individuale și 
democratice a 
partidelor po- 
confruntări lî- 

sindicatelor, a 
religioase, de expresie,

Ambasadorul României 
in Singapore 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

I

SINGAPORE 30 (Agerpres). —Pre
ședintele Republicii Singapore, 
jamin H. Sheares, 
aprilie, pe Theodor Dițulescu, 
și-a prezentat scrisorile de acreditare 
în calitate de ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Singapore.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, șefului statului 
singaporez i-au fost transmise urări 
de sănătate și fericire personală, iar 
poporului acestei țări — urări de 
progres și prosperitate.

Președintele Benjamin H. Sheareș 
a mulțumit pentru urări și a trans
mis, la rindul său, președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate 
și fericire personală, iar poporului 
român — urări de progrese pe calea 
dezvoltării multilaterale 
sale.

în continuare a avut loc 
cordială între președintele 
Singapore și ambasadorul 
cadrul căreia s-au abordat probleme 
ale dezvoltării relațiilor de priete
nie dintre cele două țări.

Ben
ina primit, la 29 

care

a patriei

o discuție 
Republicii 
român, in

NAȚIUNILE UNITE

„Drepturile naționale ale poporului palestinean 
pot fi realizate in întregime numai prin 

constituirea unui stat palestinean independent11
Intervenția reprezentantului român

NAȚIUNILE UNITE — 30 Cores
pondentul nostru transmite : La 
New York continuă lucrările Comi
tetului pentru exercitarea drepturilor 
inalienabile ale poporului palestinean. 
organism compus din reprezentanții 
a 20 de state — intre care și Româ
nia — creat de Adunarea Generală a 
O.N.U. la ultima sa sesiune.

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor, ambasadorul Ion Datcu a evo
cat sprijinul permanent pe care țara 
noastră îl acordă înfăptuirii năzuin
țelor legitime ale poporului palesti
nean și a subliniat poziția României 
privind elementele esențiale ale in
staurării unei păci juste și trainice 
in Orientul Mijlociu.

Comitetul, a arătat vorbitorul, are 
înalta responsabilitate de a contribui, 
prin programul pe care îl va formu
la, la crearea condițiilor Ca poporul 
palestinean să-și exercite drepturile 
sale legitime și la accelerarea proce
sului de instaurare a păcii în Orien
tul Mijlociu. în acest sens — a spus 
el — delegația română sprijină pro-

• Răspunsul Egiptului la memorandumul secretarului general 
al O.N.U. • Situația din Liban

BEIRUT 30 (Agerpres). — Alege
rea noului președinte libanez, prevă
zută pentru simbătă, va fi, probabil, 
aminâtă pentru săptămlna viitoare — 
informează agenția France Presse. 
Părțile aflate in conflict consideră 
că ziua de simbătă, fixată de pre
ședintele Camerei Deputaților, Kamel 
El Assad, pentru alegerile preziden
țiale, este prea apropiată pentru a 
permite deputaților să sc fixeze asu
pra vreunui candidat,

în același timp. Ia Beirut și in alte 
localități au continuat, îh ciuda a- 
cordului de încetare a focului care 
expiră simbătă, tirurile. de artilerie 
și schimburile de focuri eu arme 
automate.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
Ambasadorul Republicii Arabe E- 

înite, Ahmed Es- 
a prezentat se- 
Kurt Waldheim 
la memorandu- 
al acestuia pri-

— Ambasadorul Repi 
gipt la Națiunile Un 
mat Abdel Meguid, 
cretaruiui general 
răspunsul țării sale 
mul de la 1 aprilie 
vind stadiul eforturilor vizind reali
zarea unei soluționări politice a si
tuației din Orientul Apropiat.

Un purtător de cuvint al O.N.U. a 
indicat că. în scrisoarea de răspuns, 
Egiptul salută inițiativa secretarului 
genera) și subliniază urgența conti
nuării procesului negocierilor. Do
cumentul, a adăugat purtătorul de 
cuvint. explică pe larg punctul de 
vedere egiptean privind soluționarea 
problemei din Orientul Apropiat și 
se referă, totodată, la o serie de as
pecte procedurale.

Desemnarea noului premier
al Consiliului Administrativ al R. P. D, Coreene
PHENIAN 30 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția A.C.T.C.. Kim 
îr, premier al Consiliului Adminis
trativ al R.P.D. Coreene, a cerut A- _____ ____  ______
dunării Populare Supreme, reunită în funcția de .premier al_Consiliului 
în sesiune la Phenian, să fie elibe
rat din funcție din motive de sănă
tate. Adunarea Populară Supremă a 
dat curs acestei cereri și a hotărît,

pentru Adunarea Națională a Vietnamului reunificat
SAIGON 30 (Agerpres). — Potrivit 

unui comunicat al Consiliului elec
toral al Vietnamului de Sud difuzat 
de agenția Eliberarea, cei 243 de 
deputați ai R.V.S. pentru Adunarea 
Națională a Vietnamului reunificat 
au fost aleși din primul tur de scru
tin și cu un procent ridicat de vo
turi. Participarea alegătorilor Ia urne 
pe ansamblul Vietnamului de Sud a 
fost între 95 și .100 la sută.

Rezultatele alegerilor, afirmă do
cumentul. reprezintă o mare victorie 
a forțelor patriotice care sprijină so
cialismul.

punerile prin care se recomandă pu
nerea în aplicare a rezoluțiilor O.N.U. 
privitoare la reîntoarcerea refugia- 
ților palestineni. la casele lor și ia 
evacuarea de către Israel a teritori
ilor palestinene, ca și a altor teritorii 
arabe ocupate în 1967. România con
sideră că Israelul trebuie să pună 
capăt măsurilor prin care se urmă
rește efectuarea unor schimbări de
mografice sau modificări ale statu
tului teritoriilor ocupate. Considerăm 
— a subliniat ambasadorul român — 
că programul ce va fi elaborat de 
comitet trebuie să sublinieze cu cla
ritate că drepturile naționale ale po
porului palestinean nu pot fi reali
zate în întregime decit prin consti
tuirea unui stat palestinean indepen
dent. O.N.U. are datoria de a contri
bui în mod direct la reluarea nego
cierilor de pace intre toate părțile in
teresate, ca și la punerea în aplicare 
a acordurilor privind teritoriile pales
tinene care vor fi evacuate, precum 
și lâ menținerea păcii în regiune.

Ia propunerea . președintelui R.P.D. 
Coreene. tov^fășu.l ,ț£im Ir Sen. ale
gerea Iui Kim Ir ca prim-vicepre- 
ședinte al R.P.D. Coreene.
Administrativ al R.P.D. Coreene, A- 
dunarea Populară Supremă a R.P.D. 
Coreene — menționează agenția 
A.C.T.C. — l-a ales pe Pak Sen Cer.

SAIGON 30 (Agerpres). — Peste 
100 000 de locuitori ai orașului Sai
gon au participat, vineri, la un mi
ting organizat in fața fostului palat 
prezidențial, pentru a marca prima 
aniversare a eliberării totale a Viet
namului de Sud și Ziua internațio
nală a celor ce muncesc.

în tribuna oficială au" luat loc 
Pham Hung, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului Celor 
ce Muncesc din Vietnam, secretarul 
Comitetului din Vietnamul de Sud 
al Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, Le Duc Tho, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, 
Nguyen Huu Tho, președintele Pre
zidiului C.C. al Frontului Național 
de Eliberare, președintele Consiliului 
Consultativ al G R.P., Huynh Tan 
Phat, președintele Guvernului Re
voluționar Provizoriu.

La miting a luat cuvintul Pham 
Hung, care a relevat semnificația 
victoriei complete dobindite cu un 
an în urmă de poporul vietnamez și 
ă făcut un bilanț al realizărilor pu
terii revoluționare. El a subliniat 
succesul înregistrat în cadrul recen
telor alegeri generale.

agențiile de presă transmit:
Președintele Mao Tzedun 

l-a primit pe primul ministru a.l 
Noii Zeelande, Robert Muldoon, care 
se află într-o vizită la Pekin. La 
primire a fost prezent Hua Kuo-fen, 
premierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze.

Guvernul Aldo Moro în 
pragul demisiei. Intr o decla- 
rație făcută în cadrul dezbaterilor 
consacrate expunerii-program a pri
mului ministru, Giancarlo Pajetta, 
membru al Direcțiunii P.C.I., a 
precizat că grupul parlamentari
lor comuniști nu poate să con
sidere drept sincer apelul făcut 
de Aldo Moro pentru continuarea 
actualei legislaturi. în interven
ția sa, deputatul comunist a afirmat, 
de asemenea, că democrația-creștină 
a ales calea care duce spre alegerile 
anticipate. Propunerile premierului 
Moro au fost, de asemenea, respin
se de secretarul general al Partidului 
Socialist, Francesco de Martino, și 
de președintele Partidului Republi
can, Ugo la Malfa. Situația creată 
aduce guvernul Moro in pragul de
misiei.

Consiliul Revoluției din 
Portugalia a examinat situația 
politică actuală din țară. Potrivit 
unuj comunicat, cel de-al șase
lea guvern provizoriu va rămî- 
ne în funcțiune, fără modificări, 
pînă la alegerea președintelui re
publicii. Au fost, de asemenea, a- 
probate textele guvernamentale pri
vind autonomia insulelor Azore și 
Madeira, care stipulează că fiecare 
din cele două arhipelaguri va dis-

COOPERAREA ECONOMICA
ROMÂNO-CENTRAFRICANA
BANGUI 30 (Agerpres). — La 

Bangui s-au încheiat lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
pentru colaborare și cooperare eco
nomică româno-centrafricană.

Semnarea protocolului acestei se
siuni a avut loc in prezența președin
telui Republicii Centrafricane, mare
șalul Jean Bedel Bokassa. Protocolul 
a fost semnat de tovarășul Vasile 
Patilineț, ministrul economiei fores
tiere și materialelor de construcții, 
președintele părții române în comi
sia mixtă, și de Henri Maidou, mi
nistru de stat, însărcinat cu educația 
națională și reforma educativă, pre
ședintele părții centrafricane în co
misia mixtă.

R. S. F. Iugoslavia
BELGRAD 30 — Corespondentul 

nostru transmite : întrunite în șe
dință comună, cele două Camere ale 
Adunării R.S.F. Iugoslavia — Con
siliul Federal și Consiliul Republi
cilor și Provinciilor — au ascultat o 
expunere prezentată de Berislav 
Șefer, vicepreședinte al Consiliului 
Executiv Federal. Vorbitorul a 
relevat că principalele caracteristici 
ale dezvoltării economiei în primul 
trimestru le-au constituit creșterea 
exportului, reducerea importurilor, 
încetinirea ritmului de creștere a 
prețurilor și reducerea inflației, îm
bunătățirea balanței de plăți.

Consiliul Federal a dezbătut apoi și 
aprobat textul proiectului de lege cu 
privire la munca asociată, care este 
supus dezbaterii publice.

pune de o Adunare regională, aleasă 
prin sufragiu universal.

In fața sediului din Pa
lermo al or8anizației Partidului Co
munist Italian s-au produs vineri 
dimineață mai multe explozii, care 
nu au provocat insă pagube mate
riale sau victime. Unul din agresori 
a fost prins de poliție.

Un purtător de cuvintal 
Cartierului General al unităților 
Armatei Populare Chineze de Elibe
rare de pe frontul Fukien a anunțat 
că, pentru a oferi compatrioților chi
nezi și militarilor Gomindanului de 
pe insulele Quemoy, Tatan și Erhtan 
și altele posibilitatea de a sărbători 
ziua de 1 Mai împreună cu populația 
întregii țări, a fost ordonată suspen
darea. in această zi, a bombardamen
telor efectuate de Armata Populară 
Chineză de Eliberare.

Primul ministru al Cana
dei, Pierre Elliott Trudeau, a con
ferit cu șeful guvernului belgian. Leo 
Tindemans, aflat la Ottawa într-o 
vizită oficială. în Cursul convorbirii 
a fost abordată o gamă largă de pro
bleme, incluzînd eforturile desfășu
rate pe plan internațional în direc
ția instaurării unei noi ordini eco
nomice internaționale, situația în 
Africa australă și relațiile din cadru! 
Pieței comune.

La Sofia * luat ?edint« 
Comitetului Central ăl Alianței Coo
peratiste. Internaționale — A.C.I. Din 
partea Uniunii Cooperativelor de Con
sum — CENTROCOOP — din Româ-

• REACTOARELE A- 
TOMICE SUPUSE UNOR 
TESTE SEISMICE. In J- 
ponia se întreprind cercetări 
pentru realizarea ’unui dispozi
tiv Ih vederea verificării func
ționării în deplină siguranță a 
centralelor nucleare in caz de 
cutremur. Machete ale reactoa
relor, cîntărind pînă la 1000 de 
tone (circa o treime din greu
tatea reală), vor fi instalate pe 
o platformă pătrată (cu latura 
de 15 m), care, prin mijloace hi
draulice, va fi supusă unor miș
cări asemănătoare celor din 
cursul seismelor (dar cu o ener
gie dublă față de cele înregis
trate in cazul celui mai grav 
cutremur).. Se consideră că re
zultatele acestor probe vor li
niști opinia publică japoneză, 
îngrijorată oricum de repetatele 
defecțiuni ale reactoarelor ato
mice : de altfel, din cauza aces
tor defecțiuni, funcționarea re
actoarelor este întreruptă, in 
medie, cinci luni pe an.

• „RĂDĂCINA VIEȚII” 
- IN LABORATOR". Cer- 
cetările efectuate la Centrul bio
chimic de la Efremov, în sudul 
Moscovei, asupra plantei jen- 
șen, denumită, datorită calități
lor sale curative cu totul deose
bite, „rădăcina vieții", sînt con
centrate în special în direcția 
scurtării perioadei de creștere. 
După experiențe îndelungate, 
oamenii de știință au obținut un 
mediu de cultură care favori
zează o dezvoltare rapidă a 
plantei : într-o singură lună, ră
dăcina de jenșen îți sporește 
greutatea de 20 de ori ! In cul
turi obișnuite, rădăcina are ne
voie de 6—8 ani pînă să ajungă 
la dimensiuni propice recoltării.

nia, La ședință a participat tovară
șul Nicolae Mihai, președintele uniu
nii. Cu acest prilej el s-a întîlnit cu 
Roger Kerirtec, președintele Alianței 
Cooperatiste Internaționale și pre
ședinte al Federației Naționale a 
Cooperativelor de Consum din Fran
ța. Au fost discutate noi posibilități 
de colaborare dintre CENTROCOOP 
și A.C.I.

0 seara omagială eon«- 
erată centenarului nașterii marelui 
sculptor român Constantin Brâncuși 
a fost organizată Ia Universitatea 
„Lomonosov" din Moscova. Despre 1 
personalitatea artistului și locul 
proeminent pe care-1 ocupă opera 
acestuia în plastica universală a vor
bit Antanas Andrianskas, de la ca
tedra de estetică a universității.

La sediul din New York 
al 0.N.U, a avut loc ceremonia 
prezentării oficiale a cadoului oferit 
O.N.U. de președintele Egiptului, 
Anwar Sadat, și anunțat cu ocazia 
vizitei sale, in octombrie 1975. Este 
vorba de o statuetă în bronz aurit, 
înaltă de 47 centimetri, datînd din 
secolul al Vll-lea i.e.n. și reprezen- 
tînd divinitatea egipteană Osiris. Ls 
ceremonie au fost prezenti secretarul 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, si 
reprezentantul permanent al R. A. 
Egipt la O.N.U., Esmat Abdel Me- 
guid.

In cadrul unul discurs 
pronunțat la San Jose, ministrul 
costarican al culturii, Carmen Na
ranjo, s-a pronunțat pentru naționa
lizarea mijloacelor de informare In 
masă din Costa Rica.
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PATRIOTISMUL Șl INTERNAȚIONALISMUL
_____________________________________ . ......................................................................................................................................................................................................................... ......................-......... -...........................-

principii politice fundamentale, practici consecvente ale

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
In tot cursul celor 55 de ani de exis

tentă, Partidul Comunist Român, conti
nuator al tradițiilor vechii noastre miș
cări muncitorești, s-a dovedit exponentul 
neabătut al celor mai înalte interese ale 
patriei; pentru libertatea și progresul 
patriei au îniruntat comuniștii deceniile 

de ilegalitate — pentru înilorirea con
tinuă șl prosperitatea României socia
liste acționează astăzi partidul, organi- 
zind torțele poporului.

in același timp, partidul a îmbinat în
totdeauna strîns preocuparea pentru 
apărarea intereselor vitale ale clasei 

muncitoare, ale poporului român cu so
lidaritatea internationalistă iată de cele
lalte detașamente ale mișcării muncito
rești, revoluționare, iată de lupta tuturor 
popoarelor pentru libertate, progres și 
pace. In aplicarea practică a principiului 

Internaționalismului proletar, P.C.R. por
nește de la adevărul iundamental că in
ternaționalismul are in iiecare epocă un 
caracter concret, determinat, un conți
nut care evoluează potrivit dezvoltării 
istorice. Luarea în considerare a acestor 

translormări și mutații este o condiție 
esențială pentru iniăptuirea deplină a 
principiului internaționalismului prole
tar, pentru îndeplinirea integrală, cu 
cinste, a îndatoririlor de solidaritate In
ternațională.

Patriotismul — componentă 
organică a misiunii istorice 

a comuniștilor
Ș

„îndeplinindu-ne îndatoririle naționale față de 
propriul popor, ne îndeplinim totodată și una din 
principalele îndatoriri internaționale ce revin unui 
partid conducător în condițiile construcției socie
tății socialiste. Numai în măsura în care fiecare po
por obține succese tot mai mari, în care fiecare țară 
socialistă înregistrează progrese tot mai rapide în 
economie și cultură se întărește sistemul mondial 
socialist, crește forța socialismului în lume, influ
ența sa asupra altor popoare".

NICOLAE CEAUȘESCU
• Fiecare partid comunist este emana

ția și exponentul clasei muncitoare, al po
porului din rîndurile căruia s-a născut și 
ale cărui interese este chemat să le ex
prime. turnai în măsura în care fiecare 
partid comunist se Identifică cu aspira
țiile poporului său, în măsura în care își 
îndeplinește mandatul încredințat de 
acesta de a-l conduce pe calea progre
sului, el își realizează rolul istoric, atit 
național, cit și internațional.

• P.C.R pornește de la realitatea obiec
tivă că întreaga operă istorică înfăptuită 
de partidele comuniste are un profund 
conținut patriotic; lichidarea relațiilor ca
pitaliste — frînă a dezvoltării sociale — 
progresul accelerat al forțelor de produc
ție, ridicarea-'culturală a întregului popor, 
creșterea nivelului de trai al celor ce mun
cesc reprezintă obiective fundamentale ale 
comuniștilor, obiective a căror realizare 
înseamnă tocmai deplina înflorire a patriei.

• P.C.R. consideră că înfăptuirea victo
rioasă a revoluției și construcției socia

întreaga existență și activitate a P.C.R. ilustrează patriotismul fierbinte 
al comuniștilor români, devotamentul nețărmurit față de cauza clasei mun
citoare, față de interesele patriei. Astăzi, acționînd neabătut pentru îndepli
nirea marilor obiective stabilite de Congresul al XI-Iea, pentru realizarea 
Programului P.C.R., partidul este însuflețit de convingerea că prin a- 
ceasta aduce, totodată, o contribuție de seamă la lupta generală a oame
nilor muncii de pretutindeni pentru progres, pentru socialism.

Unitate militantă cu partidele 
comuniste și muncitorești 

„P.C.R. dezvoltă strînse legături de prietenie, 
colaborare și solidaritate cu toate partidele comu
niste și muncitorești, acționează pentru întărirea 
coeziunii mișcării comuniste și muncitorești inter
naționale, pentru făurirea unei unități noi, înteme
iate pe respectarea dreptului fiecărui partid de a-și 
elabora de sine stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară".

NICOLAE CEAUȘESCU
• P.C R consideră partidele comuniste 

ți muncitorești ca tovarășii de luptă și de 
idei cei mai apropiați în înfăptuirea mi
nunii istorice de transformare a societății.

• La baza legăturilor de solidaritate 
Internationalists între partidele comuniste 
se află ideologia comună a marxism-leni- 
nismului, caracterul comun de detașamen
te de avangardă ale clasei muncitoare, țe
lurile comune ale luptei pentru victoria 
oocialismului și comunismului.

• Partidele comuniste își desfășoară 
activitatea într-o mare diversitate de con
diții istorice, sociale, naționale; luarea in 
considerație a acestei diversități, aplicarea 
creatoare a adevărurilor generale ale mar- 
xism-leninismului în funcție de particulari
tățile specifice este o condiție esențială a 
elaborării unei. politici juste, corespunză
toare cerințelor reale ale dezvoltării so’- 
ciale.

• Așa cum demonstrează experiența is
torică, elaborarea de sine stătătoare de 
către fiecare partid a liniei sale politice 
interne șl externe, a formelor și metodelor 
sale de activitate : respectarea principiilor 
autonomiei, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne, stimei șl res
pectului tovărășesc reciproc; promovarea 
consecventă a normelor de relații mar- 
xist-leninlste constituie cerințe fundamen
tale pentru realizarea unei unități de tip 

Comuniștii români urmăresc cu sentimente de caldă solidaritate lupta 
partidelor comuniste și muncitorești din toate țările lumii, succesele obținute 
de partidele frățești în tarile în care se edifică noua orînduire, acțiunile co
muniștilor pentru transformări democratice progresiste în celelalte țări, jert
fele pe care le dau partidele care acționează în condiții grele, de ilegalitate și 
teroare. P.C.R. întreține relații active cu circa 90 de partide comuniste și mun
citorești ; numai în ultimii ani au avut loc sute de întîlniri bilaterale pentru 
schimb de păreri și de experiență la diferite niveluri ; at.ît în cadrul relațiilor 
bilaterale, cît și în întîlniri multilaterale, partidul nostru acționează perseve
rent în vederea întăririi unității mișcării comuniste internaționale.

liste în fiecare țară constituie o compo
nentă a procesului revoluționar mondial, 
contribuind la dezvoltarea • și adincirea 
acestuia Mobilizînd întregul popor la bu
nul mers al construcției socialiste, la dez
voltarea echilibrată a economiei naționale, 
promovînd adincirea democrației socia
liste. afirmarea valorilor eticii noi. manifes
tarea plenară a personalității umane, 
partidele comuniste contribuie la de
monstrarea superiorității socialismului asu
pra capitalismului.

• întreaga experiență istorică validează 
teza marxistă a unității factorilor națio
nal și internațional și, în concordanță cu 
aceasta, a îmbinării patriotismului cu in
ternaționalismul. Interesele naționale și in
ternaționalismul proletar nu se' exclud, ci, 
dimpotrivă, se condiționează reciproc ; nu 
se poate vorbi despre subordonarea inte
reselor naționale cauzei internaționalis
mului, tot așa cum nu se poate vorbi des
pre subordonarea internaționalismului inte
reselor naționale.

nou, trainice și liber consimțite, calitativ 
superioară, in mișcarea comunistă interna
țională.

• P C.R. consideră că dezbaterile prin
cipiale. schirtiburile de păreri intre parti
dele comuniste reprezintă o necesitate 
pentru întărirea -mișcării comuniste; in 
cohcordanță cu cerințele unității, este ne
cesar ca deosebirile de vederi să fie abor
date în spirit principial, prin discuții tovă
rășești, de la partid la partid, de la con
ducere la conducere, evitîndu-se practicile 
nefaste ale etichetărilor, blamărilor sau 
condamnărilor, acționîndu-se stăruitor pen
tru a se ajunge la clarificări ideologice, la 
întărirea coeziunii.

• Unitatea mișcării comuniste, interna
ționale presupune unitatea fiecăreia din 
verigile sale, grija pentru întărirea unită
ții și coeziunii fiecărui partid comunist 
constituind o contribuție la întărirea uni
tății întregii mișcări comuniste.

• Apreciind că partidele comuniste șl 
muncitorești reprezintă cea mai importan
tă forță politică a contemporaneității, 
PCR. consideră că îndeplinirea misiunii 
istorice a comuniștilor, accelerarea proce
sului revoluționar mondial depind nemijlo
cit de realizarea unității mișcării comunis
te mondiale ; a face totul pentru realizarea 
acestei unități, a evita orice acțiune in 
direcție contrarie reprezintă comanda
mente majore ale internaționalismului.

Colaborare frățească, trainică 
prietenie cu toate țările socialiste 

„în întreaga sa activitate internațională, Româ
nia acordă o atenție de prim ordin dezvoltării rela
țiilor de prietenie, colaborare multilaterală și soli
daritate cu țările socialiste, aceasta corespunzând 
atit intereselor poporului român și ale celorlalte 
popoare care construiesc noua orînduire, cît și cau
zei generale a socialismului".

• In anii consecutivi celui de-al doilea 
război mondial a avut loc una din cele 
mai profunde mutații revoluționare în via
ța social-politică a omenirii, prin transfor
marea socialismului într-un sistem inter
național cuprinzind 14 state independente 
și suverane din Europa, Asia, America La
tină ; această uriașă prefacere revoluțio
nară a exercitat și exercită o covîrșitoare 
influență asupra tuturor laturilor și proce
selor evoluției mondiale, a tuturor concep
telor politico-ideologice.

• Comunitatea de orinduire, bazată pe 
puterea de stat a clasei muncitoare; 
ideologia comună, morxist-leninistă ; țelu
rile comune ale edificării socialismului și 
comunismului în fiecare țară și victoriei 
socialismului și comunismului pe plan 
mondial — formează după aprecierea 
P C.R. premisele permanente, obiective 
ale unității tuturor țărilor socialiste.

• P.C.R. consideră că forma de mate
rializare a principiilor internaționalismului 
proletar în raporturile dintre țările socialis
te o constituie respectarea independenței 
și suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului în treburile inter-

Preocuparea P C.R. pentru adincirea relațiilor României, cu țările socia
liste își găsește multiple expresii : în ultimii ani au fost semnate noile tratate 
de prietenie, colaborare și asistență mutuală cu un șir de țări socialiste ; au 
avut loc vizite și întîlniri între conducătorii de partid și de stat; s-au intensi
ficat contactele la toate nivelurile și schimburile de experiență < ponderea ță
rilor socialiste în volumul total al comerțului nostru exterior este de circa 44 
la sută ; se extind relațiile de cooperare în producție, în domeniile tehnico- 
științific și cultural, precum și pe alte planuri. P.C.R., România socialistă ac
ționează cu consecvență pentru refacerea și întărirea unității tuturor țărilor 
socialiste.

Solidaritate activă
cu noile state independente

„România socialistă apreciază colaborarea cu 
țările în curs de dezvoltare ca un factor activ în asi
gurarea progresului economic și social și, totodată, 
ca o expresie a dezvoltării solidarității în lupta îm
potriva politicii imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste, pentru realizarea unor relații noi pe plan 
mondial, pentru afirmarea unei noi ordini interna
ționale".

NICOLAE CEAUȘESCU
• P.C.R. pornește de la aprecierea că, 

după victoria socialismului într-un șir de 
țări, apariția a circa 100 de state care pă
șesc pe calea dezvoltării de sine stătă
toare constituie una din cele mai profun
de transformări revoluționare intervenite 
pe arena internațională în ultimele decenii.

• Constituindu-se în general pe ruinele 
fostelor imperii coloniale, trebuind să ducă 
o luptă îndelungată, pentru a-și dobîndi, 
consolida sau apăra independența națio
nală — țările în curs de dezvoltare sint, 
în marea lor majoritate, militante hotărîte 
împotriva politicii și practicilor imperialis
mului, colonialismului și neocolonialismului.

România, țară socialistă și în același timp țară în curs de dezvoltare, 
este legată de țăț-ile care au pășit pe calea dezvoltării independente prin 
multiple preocupări asemănătoare ; România întreține largi relații de prie
tenie și solidaritate cu circa 70 de țări în curs de dezvoltare. Convorbirile 
la nivel înalt, tratatele și declarațiile solemne, acordurile încheiate de Româ
nia cu aceste state au deschis ample perspective relațiilor reciproce ; pon
derea țărilor în curs de dezvoltare care este în prezent de 10 la sută din 
volumul schimburilor României urmează să ajungă la cel puțin 30 la 
sută în 1980.

Sprijin ferm mișcărilor
de eliberare națională

„Profund Solidară cu popoarele ce luptă pentru 
cucerirea dreptului la viață liberă, România spri
jină activ mișcările de eliberare națională, lupta
popoarelor împotriva 
și asuprire".

• Marele potențial de energie revolu
ționară al mișcării de eliberare națională, 
relevat încă de clasicii marxism-leninis- 
mului. a fost puternic ilustrat de faptul că 
sub loviturile ei s-a prăbușit sistemul de 
robie colonială, ceea ce a contribuit con
siderabil la schimbarea raportului mondial 
de forțe în favoarea progresului și păcii.
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ne, avantajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, solidarității internaționale.

• In condițiile contemporane, relațiile 
de tip nou se cer aplicate și în raportu
rile cu noile state independențe, cu țările 
în curs de dezvoltare: în acest fel. noile 
relații constituie un sprijin în lupta po
poarelor pentru lichidarea vechilor rapor
turi de inegalitate și dominație impuse de 
imperialism. își sporesc influența ca pro
totip al raporturilor viitoare dintre toate 
statele lumii.

• Forța și vitalitatea raporturilor de tip 
nou rezidă în faptul că ele îmbină dezvol
tarea liberă și înflorirea fiecărei națiuni cu 
asigurarea condițiilor necesare pentru în
tărirea solidarității internaționale.

• P.C.R. apreciază că, potrivit interese
lor unității, deosebirile de păreri sau chiar 
divergențele care pot apărea între țările 
socialiste în virtutea condițiilor diferite de 
la țară la țară sau a altor factori nu tre
buie să constituie motive de încordare m 
relațiile reciproce, orice probleme urmînd 
a fi soluționate prin consultări și tratative, 
în spirit tovărășesc, urmărindu-se reali
zarea imperativului.suprem — unitatea.

• Noile state independente, țările in 
curs de dezvoltare, țările nealiniate se a- 
firmă tot mai pregnant ca un factor dina
mic al vieții internaționale, al eforturilor 
pentru democratizarea raporturilor mon
diale, sint promotoare active ale edificării 
unei noi ordini politice și economice Inter
naționale.

• Prin Interesele comune ale luptei 
pentru progres și pace, statele care au 
pășit pe calea independenței naționale re
prezintă o forță deosebit de importantă a 
frontului antiimperialist, sint aliați firești ai 
țărilor socialiste. 

oricăror forme de dominație
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• in dezvoltarea relațiilor de solidaritate 

internationalistă P C R pornește de la fap
tul că misiunea istorică a partidelor comu
niste constă in lichidarea exploatării și eli
berarea socială și națională • mișcarea de 
eliberare națională, care o dus la dobindi- 
rea independenței o sute de milioane de 
oameni din Asia. Africa și alte regiuni aie

lumii, este, implicit, aliatul socialismului 
în lupta împotriva imperialismului, pentru 
pace și progres social. Solidaritatea forțe
lor socialismului șl ale mișcărilor de eli
berare constituie un factor esențial al 
dezvoltării luptei revoluționare.

• Rolul progresist al mișcării de elibe
rare națională este inseparabil legat de 
obiectivul organic al acestei mișcări — li
bertatea și asigurarea condițiilor de dez
voltare a națiunii, înlăturarea tuturor fac
torilor prin care imperialismul a împiedicat 
și limitat afirmarea națiunilor.

P.C.R. a întreținut și întreține largi legături de prietenie și solidaritate 
cu mișcările de eliberare națională, a acordat un puternic sprijin multilateral 
luptei de eliberare a popoarelor — ca, de pildă, din Indochina sau din fostele 
colonii portugheze — își manifestă solidaritatea cu lupta popoarelor din Nami
bia, Rhodesia, Africa de Sud. Întîlnirile la nivel înalt cu reprezentanții mișcă
rilor de eliberare, documentele semnate cu aceste prilejuri au constituit un im
portant sprijin politic și diplomatic acordat acestor mișcări. Totodată, așa cum 
este cunoscut, în ultimii ani s-a înregistrat o puternică intensificare a contac
telor și relațiilor cu partidele de guvernămînt din noile state independente.

împreună cu toate forțele 
progresiste, antiimperialiste

„P.C.R. dezvoltă relații largi de colaborare cu 
toate organizațiile politice ale clasei muncitoare, cu 
partidele socialiste și social-democratice, cu parti
dele de guvernămînt ale tinerelor state indepen
dente, cu toate forțele sociale avansate, democra
tice in lupta pentru progres și pace în lume".
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• O caracteristică a lumii de azi este 

creșterea și diversificarea fără precedent 
a forțslor sociale care se pronunță pentru 
transformări democratice, pentru relații 
internaționale echitabile; unirea tuturor 
acestor forțe constituie un factor determi
nant pentru progresul societății, pentru 
apărarea independenței și suveranității 
popoarelor, pentru destindere, înțelegere și 
colaborare.

• O importanță hotărîtoare au în pre
zent unitatea de acțiune a clasei munci
toare, colaborarea dintre comuniști și so
cialiști : experiența istoriei a arătat că 
lipsa colaborării și unității între socialiști 
și comuniști a dăunat profund intereselor 
fundamentale ale clasei muncitoare și în
tregului popor, s-a întors împotriva tuturor 
organizațiilor muncitorești, a înlesnit pla
nurile agresive ale imperialismului.

• între partidele comuniste și partidele 
socialiste și social-democrate există desi

în ultimii ani s-au amplificat contactele, întîlnirile și alte forme de 
relații între P.C.R. și partidele socialiste, precum și cu alte partide 
democratice din țările capitaliste; acționînd cu principialitate și con
secvență în acest sens, P.C.R. își aduce contribuția la cauza făuririi mare
lui front mondial al tuturor forțelor progresului social.

La temelia internaționalismului 
— libertatea și independența 

popoarelor
„Dezvoltarea solidarității internaționale nu pre

supune în nici un fel negarea intereselor și aspira
țiilor propriului popor. Misiunea istorică a clasei 
muncitoare este ca, eliberîndu-se pe sine, să elibe
reze întregul popor de exploatare, asuprire și domi
nație. Devenind clasă conducătoare, clasa munci
toare are înalta datorie de a apăra libertatea pa
triei, independența și suveranitatea poporului, de a 
face totul pentru propășirea și bunăstarea națiunii".
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• Clasei muncitoare Și partidului ei le 

revine misiunea de a apăra independența 
și suveranitatea patriei, care reprezintă 
cuceriri esențiale ale fiecărui popor. Asi
gurarea independenței și suveranității na
ționale o constituie condiția zădărnicirii 
politicii imperialiste de dominație și spo
liere a popoarelor.

• Independența popoarelor și socialis
mul sint de nedespărțit. Cauza libertății 
popoarelor presupune lichidarea oricăror 
forme de dependență, pornind de la faptul 
că nu pot fi libere nici popoarele aflate 
în stare de subordonare, nici poporul care 
domină alte popoare.

• in condițiile actuale, cînd marea ma
joritate a țărilor lumii o formează statele 
nou constituite, cauza independenței, li

împletind în mod armonios sarcinile naționale cu cele internaționale, 
Partidul Comunist Român concentrează energiile poporului spre îndeplinirea 
cu succes a sarcinilor construirii societății socialiste multilateral dezvoltate 
și înaintării spre comunism, militează ferm pentru promovarea principiilor 
independenței și suveranității naționale în relațiile internaționale și, totodată, 
dezvoltă larg legăturile sale de solidaritate internationalistă. Tocmai această 
orientare îi aduce încrederea nețărmurită a poporului român și o largă 
prețuire peste hotare.

• Mișcările de eliberare națională, sfă- 
rîmind cătușele dominației coloniale, au 
devenit forțe de guvernămînt in numeroa
sele noi state independente. P.C.R. acordă 
o deosebită însemnătate dezvoltării rela
țiilor de colaborare cu partidele de guver
nămînt, cu organizațiile democratice din 
noile state independente care militează 
pentru consolidarea pe plan politic și eco
nomic a suveranității naționale, pentru 
transformări sociale’ înnoitoare, împotriva 
imperialismului, colonialismului și neocolb- 
nialismului, pentru o politică nouă și noi 
relații in viața internațională.

gur deosebiri ideologice, dar acestea nu 
trebuie să constituie un impediment pen
tru realizarea unității de acțiune; P.C.R. 
consideră că în vederea unei colaborări 
rodnice este necesar să se pornească de 
la interesele majore ale oamenilor mun
cii, să se acționeze pentru depășirea ori
căror obstacole și prejudecăți, să se de
pună eforturi pentru a se ajunge la o ade
vărată reconciliere istorică între socialiști 
și comuniști.

• Dezvoltarea legăturilor de colaborare 
între partidele comuniste șl socialiste se 
impune atît pe plan național, cît și pe plan 
internațional; contactele și colaborarea 
partidelor comuniste din țările care fău
resc noua orînduire și partidele socialiste 
din țările capitaliste slujesc cauza gene
rală a unității forțelor democratice, favori- 
zind șl pe plan național realizarea unității 
de acțiune între comuniști și socialiști.

bertatea și suveranitatea națiunilor se 
afirmă ca un puternic factor al progresu
lui pe plan mondial.

• P.C.R. are în vedere că națiunea este 
o categorie istorică ce va dăinui o foarte 
îndelungată perioadă de timp; ca urmare, 
procesul de continuă întărire a legăturilor 
de solidaritate și colaborare între popoare, 
de dezvoltare a relațiilor internaționaliste 
se poate dezvolta cu succes pe baza aces
tei realități istorice.

• In condițiile socialismului, națiunea 
cunoaște o reală și deplină înflorire. în
treaga operă de edificare a noii societăți 
este puternic stimulată de dezvoltarea 
națiunii, care constituie astfel o pîrghie 
esențială de accelerare a înaintării spre 
comunism.
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