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A
Pretutindeni, prin muncă stăruitoare, bine organizată

LA ZI ÎN

«1
Sâ încheiem grabnic însămînțarea 
porumbului și a celorlalte culturi

Oamenii muncii de pe ogoare, 
depunind eforturi susținute In scopul 
obținerii unor recolte mari in acest 
an, au încheiat, în cea mai mare 
parte, lucrările agricole de sezon. 
Potrivit datelor centralizate la minis
terul de resort, porumbul a fost în- 
sămințat pe o suprafață de 2,1 mili
oane hectare. Această lucrare s-a 
efectuat pe 78 la sută din suprafețele 
prevăzute a se cultiva in întreprin
derile agricole de stat șt 75 la sută 
in cooperativele agricole. în patru 
județe — Buzău, Brăila, Bihor și 
Vrancea — unitățile agricole au în
cheiat semănatul porumbului pe În
treaga suprafață planificată, iar în 
cooperativele agricole din județele 
Constanța, Tulcea, Dolj și Galați, a- 
ceastă lucrare se apropie de stadiul 
final.

Pentru încheierea neîntlrziată a în- 
sămînțării porumbului — principala 
cultură cerealieră a țării — este ne
cesar să se acționeze in aceste zile 
cu toate forțele, îndeosebi in jude
țele situate în zona subcarpatică, 
nordul Moldovei și în cea mai mare 
parte a Transilvaniei. După cum se 
știe, ploile care au căzut în a doua

parte a lunii aprilie au avut un efect 
pozitiv — refăcînd rezerva de umi
ditate din sol — dar au stînjenit 
desfășurarea normală a însămînțări- 
lor de primăvară. Dar, așa cum a 
subliniat în repetate rînduri condu
cerea partidului, întotdeauna lucrări
le agricole s-au desfășurat în con
dițiile oferite de natură, care trebuie 
învinse printr-o temeinică organizare 
a muncii. Și de data aceasta, organele 
și organizațiile de partid, comanda
mentele locale au datoria să spriji
ne îndeaproape conducerile unități
lor agricole pentru ca fiecare zi, fie
care oră bună de lucru în cimp să 
fie folosite din plin la semănat.

Cu stăruință și răspundere, orga
nele și organizațiile de partid, direc
țiile agricole, comandamentele co
munale și consiliile populare trebuie 
să urmărească realizarea integrală a 
planului, de însămînțări la fiecare 
cultură în parte. Subliniem această 
cerință deoarece și acum mai sînt de 
însămînțat — este adevărat, pe su
prafețe mai restrinse — unele culturi 
la care sămînfa trebuia să fie de 
mult sub brazdă. Astfel, mai sînt de 
semănat unele suprafețe cu orzoaica

în cooperative agricole din județele 
Covasna și Harghita ; in pentru fi
bre — în județele Covasna, Brașov ; 
cinepă — în județul Mureș. De ase
menea, mai sînt de plantat unele su
prafețe cu cartofi în județele Brașov, 
Suceava și Harghita. Potrivit atri
buțiilor ce le revin pe baza legii, con
siliile populare au obligația de a ur
mări cum se îndeplinește planul la 
fiecare cultură, de a asigura ca fie
care palmă de pămînt să fie cultiva
tă în întregime.

în vederea încheierii neîntîrziate a 
însămînțărilor și a celorlalte lucrări 
agricole de primăvară, este necesar 
ca, în aceste zile, organizațiile co
munale de partid, comandamentele 
locale, conducerile unităților agricole 
să acționeze cu energie, asigurînd 
buna folosire a tractoarelor și a ce
lorlalte utilaje agricole, mobilizarea 
și participarea la executarea lucrări
lor de sezon a tuturor locuitorilor 
de la sate. Va trebui ca în decurs de 
3—4 ziîe, să se lucreze stăruitor, cu 
hărnicie, pentru a se încheia semă
natul porumbului și a celorlalte cul
turi de primăvară, spre a se trece a- 
poi cu toate forțele la prășit.

Producție sporită cu 
un consum mai mic 

de lemn
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Producții peste prevederi
• Oamenii muncii din in

dustria județelor Mureș și 
Harghita, acționind susținut 
pentru modernizarea și di
versificarea continuă a pro
duselor. pentru utilizarea 
mai eficientă a mașinilor, 
utilajelor și a timpului de lu
cru, au dat peste preve
derile la zi o producție in 
valoare de circa 150 milioane 
lei, cea mai mare parte a 
acesteia pe seama creșterii 
productivității muncii,

• Și oamenii muncii din 
municipiul Bacău au obținut, 
peste plan, de la începutul 
anului, o producție-marfă în 
valoare de aproape 70 mili
oane lei, exclusiv prin spo
rirea productivității muncii, 
în fruntea întrecerii situîn- 
du-se întreprinderea „Parti

zanul", combinatul pentru 
prelucrarea lemnului și în
treprinderea metalurgică din 
localitate — unități care și-au 
Îndeplinit angajamentele a- 
sumate în cinstea aniversă
rii partidului. Exploatarea cu 
randamente maxime a utila
jelor și mașinilor, evitarea 
avariilor pe liniile de trans
port au permis energeticieni- 
lor din Borzești și de la hi
drocentralele de pe Bistrița 
să realizeze suplimentar a- 
proape 83 milioane kWh e- 
nergie electrică.

• Importante succese ra
portează la această dată și 
colectivele întreprinderilor 
județului Covasna, care au 
obținut, de la începutul anu
lui, peste plan, produse in
dustriale în valoare de a- 
proape 40 milioane lei.

Recorduri în Valea Jiului
Vești îmbucurătoare despre hărnicia oamenilor 

din subteran primim din marele bazin carbonifer 
al Văii Jiului. Minerii de la Uricani, de pildă, care 
in acest an pășesc cu fermitate în rîndul colective
lor cu cea mai înaltă și constantă ritmicitate în 
muncă — randamentul obținut în abataje fiind 
luna trecută superior prevederilor cu circa 600 kg 
cărbune pe post — au extras în decada 20—30 apri
lie mai mult de 2 800 tone cărbune cocsificabil peste 
plan, cantitate-record pentru această mină. Minerii 
de la Vulcan — colectiv fruntaș pe țară pentru a 
doua oară consecutiv — demonstrează la rîndul lor, 
prin fapte, hotărîrea de a deveni fruntași de tra
diție ai ramurii ; numai colectivele din sectoarele 
nr. III și IV ale minei, cu realizările lor record, 
au totalizat în luna aprilie o producție suplimen
tară de peste 4 400 tone cărbune.

Pe ansamblul bazinului carbonifer al Văii Jiului, 
producția peste plan a ajuns la 70 000 tone de căr
bune net în primele patru luni, ceea ce marchează, 
totodată, depășirea substanțială a angajamentului 
anual. (Sabin Ionescu).

Diminuarea importului
— prin asimilarea 
de noi produse

Colectivele de specialiști din 
unitățile economice ale județului 
Satu-Mare au găsit soluții pen
tru asimilarea și fabricarea în 
acest an, cu forțe proprii, a peste 
90 de produse diverse. Astfel, in în
treprinderile județului se va obține 
o diminuare a importului pe acest 
an cu circa 23 milioane lei valută. 
Aproape 20 de piese și șubansamble, 
cum sînt cele destinate echipării u- 
nor utilaje miniere, au și fost in
troduse în. fabricația de serie la 
„UNIO" — Satu-Mare. (Agerpres).

La Combinatul ohlmlc din Turnu Mâgurele se executd ultimele lucrări de reparații la un Important agregat
Foto : 8. Cristian

Glorioasele tradiții internaționaliste 
ale mișcării muncitorești, 

revoluționare din țara noastră, 
ale Partidului Comunist Român

„Sînt cunoscute vechile și bogatele tradiții internaționa
liste ale proletariatului român, ale militanților socialiști și co
muniști din țara noastră. Incepînd de la Comuna din Paris, clasa 
muncitoare din România și partidul ei revoluționar s-au solidari
zat cu toate marile lupte de clasă ale proletariatului din celelalte 
țări, au sprijinit bătăliile celor ce muncesc de pretutindeni pentru 
drepturi și libertăți democratice, pentru eliberare socială și națio
nală, pentru o viață mai bună“.

NICOLAE CEAUȘESCU

Olimpiada cu toate 
locurile cîștigâtoare
Am stat de vorbă, de curînd, cu trei participanți la 
olimpiadă pe meserii. Erau, toți trei, cit se poateo olimpiadă pe meserii. Erau, toți trei, cit se poate 

de mulțumiți de performanțele stabilite, în ciuda fap
tului că nu mai aveau nici o șansă de a se vedea 
in finală. Căzuseră, cum s-ar spune, chiar din primul 
foc. Eu am ieșit al o sută douăzeci și doilea, din două 
mii și ceva. Eu, al două sute optzeci și patrulea, 
din vreo mie cinci sute, ciți ne-am prezentat. Eu, 
al trei sutelea în cap. Chiar de-a doua zi, porniseră 
pregătirile pentru viitoarea olimpiadă. Ciți ani trebuie 
să mai treacă, pină să atacați și voi primele locuri ? 
încă vreo patru, cinci. Eu sint strungar de doi ani, și 
după cum spun meșterii, din cite am prins și eu, me
seria asta se-nvață in șapte-opt. Eu sînt lăcătuș nu
mai de opt luni. Eu sint frezor de aproape trei ani, 
am. mai participat la două olimpiade.

Nu știu dacă cei trei au s-ajungă vreodată ciști- 
gători intr-o competiție a meseriașilor. Pentru titlul

Noi dimensiuni urbane la Bistrița Foto : E. Dichiseanu

în întreaga lor existență, mișcarea 
muncitorească, revoluționară din țara 
noastră, Partidul Comunist Român au 
îmbinat în modul cel mai strins pre
ocuparea pentru binele și propășirea 
poporului român, pentru înaintarea 
lui victorioasă pe calea vieții noi — 
cu solidaritatea internaționalistă față 
de clasa muncitoare, de forțele revo
luționare și democratice, de po
poarele iubitoare de libertate și pro
gres de pretutindeni.

Internaționalismul a constituit o 
trăsătură definitorie a mișcării pro
letare din țara noastră, încă de la 
începuturile ei. Așa cum se arată in 
Programul P.C.R., în alte documente 
ale partidului. în’ultima perioadă de 
mai bine de un veac nu a existat 
cauză dreaptă în lume care să nu fi 
fost susținută cu fermitate și 
ardoare de mișcarea noastră munci
torească, de socialiștii și comuniștii 
români ; după cum și bătăliile de 
clasă din România, activitatea mișcă
rii noastre muncitorești, a P.C.R. 
s-au bucurat întotdeauna de sprijinul 
și solidaritatea forțelor revoluționare 
internaționale, ale omenirii pro
gresiste.

★

Vechi și bogate sînt tradițiile de
mocratice, revoluționare, ale poporu
lui român. Așa cum e cunoscut, Încă 
în perioada revoluției de la 1843, 
Karl Marx, în scrierile sale, aprecia 
Bucureștiul ca un centru important 
al mișcării revoluționare din această 
parte a Europei.

De la primii pași făcuți în arena 
vieții politice, proletariatul din tara 
noastră, afirmîndu-se ca exponent al 
aspirațiilor vitale ale poporului spre 
o viață independentă, liberă și dem
nă, spre dezvoltarea patriei pe calea 
progresului, și-a manifestat totodată 
atașamentul nedezmințit față de 
ideea solidarității internaționale a ce
lor ce muncesc. Efectiv, încă înainte 
de cristalizarea comunismului știin
țific, cînd vechea noastră mișcare 
muncitorească abia se închega și cu
noștea o dezvoltare spontană, în 
rindurile ei se afirmau ideile afinită
ții și sentimentele de simpatie față 
de lupta proletarilor de pretutindeni. 
Se poate aprecia, cu deplin temei, că 
ideile solidarității internaționale nu 
au constituit obiect de import ; miș
carea muncitorească din țara noastră.

născută ca trup din trupul popouulul, 
avînd rădăcinile organic implintate 
in solul realităților românești, și-a 
format încă din germeni spiritul in
ternaționalismului proletar. Aceasta a 
constituit un teren favorabil pe care 
a rodit din plin ideea exprimată de 
clasicii marxismului în nemuritoarea 
chemare : „Proletari din toate țările, 
unițl-vă !“

Pagini de istorie, vechi de peste o 
sută de ani, stau mărturie faptului că 
mișcarea muncitorească din România 
a întreținut de pe atunci strînse

Ștefan VOITEC
membru al Comitetului Politic

Executiv al CC. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat

raporturi cu organizațiile muncito
rești naționale și internaționale din 
diferite țări, cu conducători ai aces
tora. Se cuvine amintită scrisoarea 
adresată In 1888 de Friedrich Engels 
militantului socialist loan Nădejde : 
„Cu mare plăcere am, văzut că socia
liștii din România adoptă, in progra
mul lor, principiile de căpetenie ale 
teoriei care a izbutit să adune intr-un 
mănunchi de luptători, mai pe toți 
socialiștii din Europa și America — 
e vorba de teoria prietenului meu, 
răposatul Karl Marx“.

Răspîndirea marxismului. în Româ
nia și încorporarea lui în realitățile 
specifice ale țării au creat o temelie 
trainică aplicării concrete a princi
piilor internaționalismului proletar. 
Este revelator în acest sens nu numai 
ecoul puternic pe care l-a trezit în 
opinia publică din România „Co
muna din Paris" din 1871, ci și faptul 
că fii ai poporului nostru au luptat 
cu vitejie, alături de comunarzi pe 
baricadele capitalei franceze.

Reprezentanți ai mișcării revolu
ționare din țara noastră au participat 
activ la dezbaterea marilor probleme 
aflate, in diferite perioade, in fața 
proletariatului internațional, con
tribuind la abordarea lor principială 
și la soluționarea lor și, totodată. Ia 
dezvoltarea patrimoniului de idei ale 
socialismului științific. Numeroși 
români au fost membri ai primei In
ternaționale socialiste ; mai tîrziu,

delegați ai mișcării noastre socialist» 
au participat la congresele Interna
ționalei a Il-a. în 1889, la Congresul 
de la Paris ei au fost printre iniția
torii hotăririi istorice privind procla
marea zilei de 1 Mal ca zi a solida
rității internaționale a celor ce 
muncesc.

în același timp, Partidul muncito
rilor din România a organizat nu
meroase acțiuni de solidaritate cu 
cauza dreaptă a proletariatului de 
pretutindeni, activitatea sa in această 
direcție, cit și lupta pe plan intern 
pentru apărarea intereselor oameni
lor muncii buciirindu-se de largă 
apreciere din partea partidelor mun
citorești din numeroase țări. Iată, da 
pildă, ce scriau eminenții conducă
tori ai socialiștilor francezi, Jules 
Guesde și Paul Lafargue, intr-un 
mesaj adresat „Partidului muncitori
lor din România", din partea Consi
liului general al „Partidului munci
torilor din Franța" și publicat în ga
zeta social-democrată „Munca" din 
3 mai 1892 : „Vă răspundem de pe 
timpul de bătălie electoral de la 
Fourmies, care, anul trecut, a fost un 
timp de masacru ; vă răspundem 
vouă care vă aflați in avangarda Eu
ropei muncitoare, ferment al revolu
ției sociale... Peste citeva ceasuri noi 
vom răspunde alegerii care a trimit 
în Camera română pe neobositul 
luptător Morțun, printr-o alegere care 
va face să pătrundă socialismul in 
primăriile mai multor comune indus
triale... Trăiască partidul muncitor 
român !“

Crearea, în 1893. a partidului poli
tic al clasei muncitoare — Partidul 
Social-Democrat al Muncitorilor din 
România — mareînd o etapă nouă in 
desfășurarea procesului revoluționar 
din țara noastră, în lupta pentru in
teresele proletariatului, ale poporului 
român, a întărit în același timp baza 
de manifestare a spiritului interna
ționalist al oamenilor muncii. In do
cumentul programatic al P.S.D.M.R, 
se spunea : „Adine pătrunsă de so
lidaritatea internațională a tuturor 
popoarelor muncitoare, soctal-de- 
mocrația română va îndeplini toate 
îndatoririle ce urmează din această 
solidaritate’'. Era acesta un angaja
ment solemn pe care, în anii ce au 
urmat, mișcarea muncitorească din

(Continuare în pag. a III-a)

de cel mai bun strungar din țară se ambiționează, 
bănuiesc, zeci de mii de tineri. Și, odată cu ei, mii 
de șefi de echipă, de maiștri, de ingineri.

Am vrut să aflu ce înseamnă a pregăti un strungar 
pentru olimpiadă Da, am să vă spun eu. Terminasem 
zece clase tind am venit la uzină Doisprezece învă
țători și profesori m-au ajutat să le termin cu bine. 
Doi muncitori, un șef de echipă, un maistru și un 
șef de atelier m-au avut In grijă pină la examenul 
de calificare. Alți vreo douăzeci mi-au asigurat con
diții de lucru și cazarea la cămin. Am ieșit printre 
primii la examen. Acum trebuie să încerci la un li
ceu tehnic. Sînt in anul doi la liceul tehnic. Acum, 
trebuie să te-nscrii la cursurile de perfecționare a ca
lificării. Nu uita de olimpiadă. Ți-am repartizat doi 
ucenici, răspunzi și de tine, șt de ei. Cu ăștia doi o 
să te prezinți la examen curînd. Iți dăm în primire 
alți doi încearcă să execuți lucrări de categorie su
perioară. Nu uita de olimpiadă.

Doi ani m-am pregătit, zi de zi. Iar rezultatul 1 Ai 
căzut la faza pe uzină. Nu, n-am căzut. Nu se spune 
așa. Nimeni n-a căzut. Au ieșit cei mai buni. Nu știu 
dacă vreunul din ei o să intre în finală. Oricum ar 
fi, să nu mai spuneți niciodată despre noi că am că
zut. Altfel se judecă. La olimpiada asta, eu am sta
bilit niște performanțe, executind piese de mare di
ficultate, intr-un timp record pentru mine. înapoi, nu 
mai dau Pot s-aduc și dovezi că n-am căzut : a doua 
zi după concurs, m-au repartizat la un strung carusel 
abia sosit din fabrici. Un carusel nu se dă chiar așa, 
pe mina oricui.

De ce nu scrieți despre ctștigători, dacă noi nu co- 
respundem 7, m-au întrebat cei trei. Despre ctștigători 
am să scriu, despre voi, adică, zecile de mii de parti- 
cipanți ambițioși la această olimpiadă a muncii.

L Mcolae TIC J

Cred că puțini oa
meni mai există la noi 
care să nege rolul ex
cepțional al clasei 
muncitoare în produc
ție și societate. Dacă 
însă este vorba despre 
literatură sau artă, e- 
xiștă, în privința o- 
glindirii artistice a 
clasei muncitoare, încă 
unele neimpliniri.

Deoarece conceptul 
de clasă muncitoare 
este foarte cuprinzător, 
vrem să abordăm doar 
două aspecte. In pri
mul rînd: in ce măsu
ră îi interesează pe 
muncitori literatura, și 
în al doilea rînd: cum 
este înfățișat muncito
rul în literatură. Frie
drich Engels relatează, 
in „Scrisorile din Lon
dra", despre vizitele 
lui în anii 1843—1844 la 
„Kommunisten - Hali" 
din Manchester, unde 
se adunau. în fiecare 
duminică. 3 000 de oa
meni, care ascultau 
conferințe, organizau 
concerte și baluri. En
gels scria atunci că 
nu te poți mira destul 
cînd îi auzi pe cei mai 
simpli muncitori dis- 
cutînd cu conștiință 
clară despre situația 
politică, religioasă si 
socială, dar toate aces
tea nu te miră, dacă 
cunoști lectura lor.

Ceva cu totul ase
mănător s-ar putea 
spune luînd ca exem
plu orașul meu natal. 
Reșița, unde încă la 
mijlocul secolului tre
cut exista o muncă

culturală organizată : 
coruri muncitorești in 
trei limbi, orchestre și 
seri distractive co
mune. In anul 1871, 
muncitorii — indife
rent de naționalitate 
— au strins bani și au 
înființat prima biblio
tecă muncitorească, în 
care, alături de scrie
rile politice și de căr
țile de specialitate, un 
loc foarte important 
ocupa literatura bele
tristică. Romanele, nu
velele, prezentările is
torice și cărțile de 
popularizare a științei 
găseau cei mai multi 
cititori.

Partidul nostru a lu
crat. încă de la înfiin
țare. în mijlocul și 
împreună cu oameni 
de cullură. artiști și 
scriitori. EI a propa
gat mereu o artă re
voluționară. o cultură 
a omeniei, a progre
sului și a socialismu
lui. Tn virtutea acestei 
pilduitoare consecven
țe. în Programul a- 
doptat la Congresul aî 
XI-lea al P.C.R. se a- 
rată din nou că lite
ratura și arta nu stau 
deasupra existentei și 
în afara relațiilor so
ciale. ci. corespunză
tor specificului lor. 
se realizează în strîn- 
să legătură cu socie
tatea socialistă. în 
mod liber si neîngră
dit. Adevărata artă se 
inspiră întotdeauna 
din realitatea socială, 
din procesul el istoric 
de dezvoltare. Este

meritul deosebit al 
partidului nostru că 
stimulează artiștii și 
scriitorii de a crea, 
prin desfășurarea li
beră a talentului lor. 
prin multiple stiluri și 
metode, lucrări va
loroase, care îmbogă-

zentată încă destul de 
convingător în ope
rele literare. Impor
tant este de observat 
că în rîndul muncito
rilor noștri din indus
trie există și se dez
voltă cel mai clar 
chipul omului nou. al

buțla hotărîtoare la 
crearea venitului na
țional. Ea își afirmă 
astăzi pregnant, ca
litativ și numeric, con
diția de clasă princi
pală a societății noas
tre.

în România socia-

Cum scriem despre 
cei ce scriu 

noua istorie a patriei ?
țese tezaurul cultural 
al poporului nostru.

Mai multe ziare și re
viste au dezbătut oca
zional „problema mun
citorilor" sau ..proble
ma clasei muncitoare" 
tn literatură. Rezulta
tul acestor dezbateri 
este. după părerea 
noastră, nesatisfăcător, 
deoarece nu a scos cu 
pregnanță în evidentă 
fapul că marea epo
pee a clasei noastre 
muncitoare. care a 
schimbat și continuă 
să transforme cel mai 
repede lumea noastră 
materială, socială si 
spirituală. este cu
prinsă doar partial 
sau nu a fost repre-

Puncte 
de vedere 
de Anton 

BREITENHOFER

celor mai buni repre
zentanți ai muncitori
mii — comuniștii. 
Muncitorimea noastră 
— stăpînind cele mai 
avansate mijloace de 
producție — este fa
miliarizată cu cea mai 
modernă tehnică, pro
duce zilnic valori noi 
in producția de bu
nuri materiale, adu- 
cîndu-și astfel contri-

tlstă. prin relațiile 
noi de producție, s-a 
schimbat și profilul 
spiritual al muncitori
mii. Nu numai că au 
dispărut exploatarea, 
posibilitățile reduse de 
cultură ale muncitoru
lui. șomajul și nesi
guranța' socială. ci 
munca însăși a deve
nit astăzi o necesi
tate socială conștientă, 
un proces creator. 
Munca creatoare în
seamnă : muncă libe
ră, nesilită, stimularea 
Inovațiilor tehnice, dis
ciplina tehnologică 
conștientă. continuă 
perfecționare profe
sională. Avem de-a

face astăzi cu un 
muncitor cultivat, cu 
o înaltă conștiință și 
responsabilitate. Cei 
mai multi tineri mun
citori sînt azi absol
venți ai liceului sau ai 
unei școli profesionale, 
în uzinele noastre se 
găsesc pretutindeni 
maiștri, tehnicieni sau 
ingineri, foști munci
tori, care au obținut, 
prin studii, o înaltă și 
nouă pregătire profe
sională.

în privința Imagi
nii muncitorului mo
dern pdt fi încă des
cifrate multe alte as
pecte. înainte de toa
te, trebuie însă spus 
că astăzi oamenii 
muncii din țara noas
tră. cu toate că au de 
multe ori griji și au 
de învins greutăți, 
sint oameni activi în 
sens creator, construc
tiv cu o bogată viață 
interioară : că. pe a- 
locuri, unii dintre ei 
au slăbiciuni, carențe 
în profilul lor etic, 
dar cu toate acestea 
— în contextul sănă
tos al societății — ei 
sînt capabili să re
zolve probleme com- 
olexe si contribuie 
esențial Ia progresul 
României socialiste.

Se înțelege că oa
menii muncii, care au 
fost dintotdeauna prie
tenii scriitorilor și ai 
oamenilor de cultură, 
sînt preocupați de 
modul în care sînt re
prezentat artistic — 
și mal cu seamă de

modul în care omenia 
lor comunistă este re
flectată în creația li- 
terar-artistică. (După 
o viată tot mai fru
moasă pe care și-o 
construiesc cu mîinile 
lor. a visa la fericirea 
omului poate să ni se 
pară astăzi o dorință 
lipsită de modestie ?).

în activitatea mea 
de ziarist și scriitor, 
nu numai din acest 
impuls scriu despre 
lumea muncitorului — 
și nu numai pentru că 
am fost și eu. cu ani 
înainte, muncitor în- 
tr-o fabrică. Scriu și 
pentru că. în prezen
tul nostru. în viata 
noastră de azi nu 
există ceva mai emo
ționant, mai impor
tant decît procesul de 
creștere a societății 
noastre, transformarea 
conștiinței oamenilor 
muncii, proces în mie
zul căruia se află 
clasa muncitoare. Ea 
este principala purtă
toare a acestui mo
dern cîmp de forțe, 
care schimbă zilnic e- 
xistenta noastră și i- 
maginea lumii, care 
scrie cel mai înălțător 
capitol din istoria 
României.

Sîntem convinși că 
apropiatul Congres al 
educației politice și 
culturii socialiste va 
discuta și despre aces
te aspecte, atît de im
portante pentru dez
voltarea literaturii, a 
culturii noastre.

Cheltuieli materiale 
mai reduse

• Acționind constant pentru redu
cerea consumurilor materiale prin 
introducerea in fabricație a unor noi 
produse, aplicarea de tehnologii mo
derne, gospodărirea judicioasă a ma
teriilor prime, materialelor, energiei 
și combustibilului, colectivele între
prinderilor din Capitală au înregis
trat, de la începutul anului. în con
tul economiilor — aproape 4 000 tone 
de metal, peste 21 500 MWh energie 
electrică, mai mult de 5 300 tone 
combustibil conventional.

• în primele patru luni ale anu
lui, în industria municipiului Brașov 
cheltuielile materiale planificate la 
1 000 lei producție-marfă au fost re
duse cu peste 15 lei. Rezultate me
ritorii au fost obținute de colectivele 
întreprinderilor de autocamioane, de 
tractoare, de utilaj hidromecanic, da 
tricotaje și de alte unități.

• Oamenii muncii din industria 
județului Olt au economisit, pină 
acum, 26 tone alumină calcinată, 20 
tone cocs-petrol și 9,6 tone cocs me
talurgic. 98 tone otel beton, 9 tone 
fontă, 14 tone benzină, 44 tone mo
torină ș.a. Cu cele mai de seamă 
realizări în acest domeniu se înscriu 
întreprinderea de aluminiu și cea de 
produse cărbuhoase Slatina, între
prinderea județeană de construcții- 
montaje și întreprinderea județeană 
de transport auto. (Emilian Rouă).

• în industria județului Timiș 
s-au economisit în acest an 2 000 
tone metal, 1 230 000 kWh ener
gie electrică, 9 700 metri pătrati 
piei pentru fețe încălțăminte, pre
cum și importante cantități de lemn, 
motorină, benzină ș.a. (Cezar Ioana).
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ce s-a cinstit cu cîteva

DIVERS
O viață 
printre cărți

Se numește Elena Petrescu și 
lucrează la biblioteca din Tirgo
viște de mulți, foarte multi ani. 
Prin fața rafturilor cu cărți s-au 
perindat mii și mii de iubitori 
ai cuvintului tipărit. Ea a rămas 
insă acolo, printre cărți, toată 
viața, tn ajun de 1 Mai, cind 
calendarul vieții sale de muncă 
a ajuns la fila pensionării, cole
gii au sărbătorit-o așa cum se 
cuvine. S-au rostit cuvinte și 
urări calde, din inimă. Dar mo
mentul cel mai emoționant. îna
intea despărțirii de serviciul în 
lumea cărților, a fost acela cind 
i s-a oferit în dar o... carte. Mai 
exact, albumul cu un titlu su
gestiv : „Vreme trece, vreme 
vine", dedicat luceafărului in 
veci nestins al poeziei noastre. 
O carte a tinereții fără bătrînețe.

Fotografii 
„istorice"

în parcul central „M. Emines- 
cu" din Galați se află două pa
nouri cu fotografii. Primul pa
nou poartă titlul „Fapte cetățe
nești demne de urmat". Al doi
lea : „Aspecte care trebuie com
bătute de opinia publică". Peste 
imaginile foto — 18 la număr — 
au trecut mai multe anotimpuri, 
au fost bătute de ploi și decolo
rate de soare, astfel îneît, nemai- 
fiind aduse „la zi", au fost date 
uitării. Cu toate că inițiativa a 
fost bine primită la vremea ei, 
abandonarea nu constituie, de
sigur, o „faptă demnă de urmat" 
și ea „trebuie combătută de opi
nia publică". Ceea ce și facem.

„Plocoane" 
misterioase

Cooperatorii din mai multe 
unități agricole ale județului Ba
cău s-au trezit peste noapte că 
turmele de oi și-au sporit efecti
vele. La Coțofănești au apărut 
in plus 71 de miei, la Mărgineni 
— 50. la Oprișești — 48... Creș
teri apreciabile au apărut și la 
cooperativele agricole Blăgești, 
Izvorul Berheciului, Negri și al
tele. tn total s-au constatat spo
ruri de vreo 800 de oi, 230 viței 
și 110 purcei. De unde toate 
aceste ..plocoane" neașteptate ? 
Misterul a fost dezlegat de orga
nele de miliție : plusurile res
pective proveneau din neținerea 
unei evidențe la zi. Firește, au 
fost imediat puse de acord scrip
tele cu realitatea.

Plapuma 
nu i-a tinut

9

de cald
După 

păhărele, fon Toma din comu
na Priseaca (Olt) a intrat în 
magazinul „Oltul" din Slatina. 
Aici, profitând de aglomerație, 
s-a „autoservit" cu o pereche 
de pantofi bărbătești, o pere
che de sandale de damă și o 
plapumă. Cînd a ajuns la par
terul magazinului, spre stupe
facția celor din jur. Toma a în
tins plapuma peste mașinile de 
spălat și s-a culcat. L-au „tre
zit" lucrătorii de miliție, cu care 
Toma era „cunoștință veche". 
Fiind recidivist, știe singur 
așteaptă și cam cu 
„servit".

Salvarea 
nesalvată

mașina 
face și

Cinci vezi trecind 
„Salvării", mai ales cină 
uz de sirenă, fără să vrei o ur
mărești cu privirea și cu un 
gind de compătimire pentru 
bolnavul pe care-l transportă și 
a cărui viață se află, poate, în 
pericol. La fel urmăreau cu 
privirea și trecătorii de pe șo
seaua Hunedoara — Teliuc goa
na nebună a mașinii „Salvării", 
la volanul căreia se afla șofe
rul Gheorghe Tocitu, de la Spi
talul unificat din Ghelar. Dar 
viteza excesivă cu care circula 
nu era impusă de nici o urgen
tă. In loc de bolnavi, el trans
porta. opt pasageri de ocazie, de 
la care ttrma să încaseze ceea 
ce in mod obișnuit numim ciu
buc. Din cauza vitezei insă, To
citu a pierdut controlul volanu
lui șl a izbit autosalvarea de o 
stincă. Urmarea : cîțiva răniți 
și autosalvarea grav avariată. 
Plus ceea ce mai „urmează" 
pentru șofer.

I-a pierit 
cheful

Deunăzi, Gheorghe Lungii (de 
la Combinatul de prelucrare a 
lemnului din Drobeta Turnu- 
Scverin) a fost invitat de cî
țiva prieteni să petreacă o zi 
plăcută. După ce au petrecut cit 
au petrecut, cineva a avut ideea 
să facă o plimbare pînă la Băi
le Herculane. Lungu a urcat la 
volanul autoturismului proprie
tate personală. La 
cheful a continuat. La 
re. Lungu a pierdut 
volanului și a intrat 
petul de pe marginea 
Un pieton a fost i 
grav, plus doi pasageri din au
toturism. Mașina n-a mai putut 
fi luată de Ia locul cu pricina 
decît cu macaraua. Cînd a vă
zut ce s-a intîmplat. cum arată 
mașina și cam ce-1 așteaptă, lui 
G.L. i-a pierit cheful Era și ca-

Herculane, 
i întoarce- 

controlul 
In para- 

i șoselei, 
accidentat

. Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc, sincer pentru felicitările

în pregătirea Congresului educației politice
și culturii socialiste

Vă mulțumesc, sincer pentru felicitările pe care mi le-ați trimis en 
prilejul realegerii melc în funcția de secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din Cehoslovacia.

în numele tuturor comuniștilor cehoslovaci, al Comitetului Central noW 
ales, al Prezidiului său și în numele meu personal, doresc să exprim con
vingerea că prietenia trainică și colaborarea strînsă dintre partidele și țările 
noastre frățești se vor dezvolta și aprofunda in continuare cu succes, îa 
folosul ambelor noastre popoare, al socialismului și păcii.

GUSTAV HUSAK

Rubrics redactata de 
Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților 
..Scînteii

„Mina — o mare fa
milie socialistă" așa se 
intitulează inițiativa lansată 
de comitetul de partid de la 
Exploatarea minieră Leurda. 
județul Gorj, inițiativă ge
neralizată în scurt timp in 
întreg bazinul carbonifer al 
văii Motrului. Iată și cîteva 
din obiectivele urmărite : 
promovarea în viata și con
duita comuniștilor a norme
lor eticii și echității socia
liste, a unei atitudini demne 
la locul de muncă, în familie 
și societate : întrajutorarea 
tovărășească și întărirea spi
ritului de echipă ; lichidarea 
completă a absențelor nemo
tivate : folosirea rațională a 
utilajelor din dotare ; creș
terea contribuției fiecărui 
miner la economisirea mate
rialelor și a combustibilului. 
Vizînd educarea colectivelor 
de mineri în spiritul princi
piilor Codului etic comunist, 
inițiativa atrage, pe același 
..front", acțiunea convergen
tă a multiplelor forme și 
mijloace ale muncii politico- 
educative. (Dumitru Prună).

Adunarea de par
tid a cercetătorilor 
— desfășurată în în
treprindere. Porolnd d0 
la necesitatea legării cit mai 
strînse a cercetării cu pro
ducția, organizația de bază 
nr. 1 de la Institutul de 
proiectări pentru automati
zare și-a desfășurat o re
centă adunare generală la 
întreprinderea de elemente 
de automatizare București, 
respectiv în mijlocul colec
tivului de cercetare și ela
borare a aparatelor de auto
matizare. Tema adunării : 
i.Activitatea și eficiența 
muncii în secția I de cer
cetare și atitudinea comuniș
tilor față de sarcinile politi
ce, profesionale și obștești 
ce Ie revin". Ținerea ei în

tv
PROGRAMUL I

întreprindere se explică prin 
aceea că majoritatea colec
tivelor secției I a institu
tului își desfășoară activita
tea sub formă de colective 
mixte de cercetare-produc- 
ție la I.E.A. Inițiativa orga
nizării unei asemenea adu
nări s-a bucurat de interes, 
participarea la discuții fiind 
deosebit de vie, măsurile a- 
doptate urmărind perfectio
narea formelor de funcțio
nare și creșterea eficienței 
colectivelor mixte 
cetare-producție. 
Gheorghiță, activist 
tid).

de cer- 
(Virgil 

de par-

Inițiativa s-a dovedit rodni
că : in luna martie, brigada 
condusă de loan Andreoaia 
a executat un volum de lu
crări de betonare 
lunilor precedente, 
înregistrat nici o 
nemotivată. în acest 
inițiativa s-a extins, 
preluată de alte nouă brigăzi 
de pe șantier. (Ștefan Di- 
nică).

superior 
nu s-a 
absență 
răstimp, 

fiind

La sediu, dar și 
la fronturile de lucru. 
Cabinetul de științe sociale 
înființat Ia cea mai mare

diștilor de la cercurile de stu
diu politico-ideologic — și, 
prin aceasta, creșterea eficien
ței învățămîntului — Comite
tul de partid al sectorului 8 
din Capitală organizează 
pregătirea diferențiată a a- 
cestora cu sprijinul unor lec
tori din aparatul central. 
Propagandiștii cercurilor de 
studiere a istoriei patriei, 
partidului, a mișcării demo
cratice și revoluționare din 
țara noastră, bunăoară, sint 
instruiți lunar de către lec
tori și cercetători de la 
Muzeul de istorie a parti
dului, chiar la sediul mu-

INFORMAȚII
din activitatea organizațiilor de partid

Brigăzi de muncă 
și educație comunis- 
Jțj Cu prilejul dezbaterilor 
asupra activității politico- 
ideologice care au avut loc 
în organizațiile de partid de 
pe șantierul hidroenergetic 
Valea Sebeșului, mai multi 
comuniști, printre care și 
șeful de brigadă loan An
dreoaia, au hotărît ca for
mația lor de lucru să devină 
o brigadă de muncă și edu
cație comunistă. Obiective
le pe care și le-au propus 
prevăd. între altele : îndepli
nirea ritmică a planului și a 
angajamentelor, 
absențelor 
cuția unor 
superioară, 
veniți în
parea tuturor membrilor bri
găzilor la acțiunile 
educative organizate 
muniști, o conduită 
exemplară în muncă

eliminarea 
nemotivate, exe- 
lucrări de calitate 
calificarea noilor 

brigadă, partici-

9,00 Teleșcoală.
10.00 Colegii noștri de generație.
10,25 Film artistic : Trei scrisori secre

te.
12.05 Telex.
IS.OO Teleșcoală.
16.30 Curs de limba franceză.
17.oo Telex.
17.05 Polo : România—Australia. (Trans

misiune directă de la Cluj-Na
poca).

18,00 Românie, tara mea de dor.

• AGENDA GALAȚEANA. 
Expunerile „55 de ani in slujba 
intereselor naționale fundamen
tale ale poporului român", „1 
Mai — ziua internațională a ce
lor ce muncesc de pretutindeni", 
„Partidul Comunist Român, for
ța politică conducătoare a na
țiunii in opera de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate" au fost susținute in 
întreprinderi, instituții, case de 
cultură, cămine din județul Ga
lați de către membri ai biroului 
comitetului județean de partid, 
lectori ai cabinetelor de științe 
sociale, activiști de partid, ca
dre didactice etc. La Teatrul 
dramatic din Galați a avut loc 
premiera spectacolului „Chirița 
în provincie" de Vasile Alec- 
sandri. Regia aparține Arianei 
Kunner Stoica, iar scenografia 
lui Mircea Ribinschi. Muzica : 
Al. Flechtenmacher și Smaran- 
da Oțeanu. Rolul titular este 
interpretat, in travesti, de Mi
tică Iancu. Peste 5 000 de pio
nieri din Galați au participat la

faza municipală a concursului 
„Cintec patriotic și marș pio
nieresc". • La CASA DE CUL
TURA DIN DEVA s-au desfă
șurat zilele .trecute lucrările 
simpozionului „Partidul Comu
nist Român — conducătorul 
luptei revoluționare a oameni
lor muncii pentru eliberare so
cială și națională, pentru con
struirea socialismului", organi
zat de secția de propagandă a 
Comitetului județean de partid 
Hunedoara în cinstea celei de-a 
55-a aniversări a partidului. 
Cadre universitare din Bucu
rești și cercetători de la Arhi
vele Statului și muzeele din ju
deț au făcut numeroase comu
nicări în legătură cu primele 
organizații comuniste din Valea 
Jiului, lupta comuniștilor de pe 
meleaguri hunedorene in peri
oada anilor 1931—1936, istoria 
Județului Hunedoara în anii so
cialismului în contextul istoriei 
naționale a României. • AGEN
DA BUZOIANA. „Partidul — 
călăuza înțeleaptă a națiunii 
noastre socialiste" s-a intitulat 
simpozionul la care au partici
pat activiști de partid și de stat, 
secretari ai comitetelor de par
tid comunale și din întreprin
derile industriale. Casa de cul
tură a sindicatelor din Buzău 
găzduiește expoziția de tapise
rii a Elenei Balotă și expoziția 
jubiliară de filatelie dedicată 
centenarului Crucii Roșii. La 
clubul zonei industriale a fost 
deschisă o expoziție de grafică 
a Cenaclului buzoian al U.A.P. 
dedicată aniversării partidului. 
• In SALA „ARTIS" DIN SLA
TINA a avut loc vernisajul ex
poziției de pictură „Slatina ’76". 
Aflată la cea de-a treia ediție, 
a realizărilor taberei de docu
mentare, organizată de comi
tetul județean pentru cultură și 
educație socialistă și uniunea 
artiștilor plastici, expoziția pre
zintă numeroasă lucrări ale 
unor pictori cunoscuți, înfăți- 
șind peisaje industriale de mun
că și rurale din localitățile Ol
tului.

Corespondenții „Scînteii'

politico- 
de co- 
morală 

și viată.

unitate de construcții și mon
taje industriale din județul 
Caraș-Severin — I.C.M. Re
șița — a luat inițiativa orga
nizării unor acțiuni intere
sante nu numai la „sediu", 
ci și la fronturile de lucru 
de pe șantiere. Se lărgește, 
astfel, sfera de cuprindere și, 
implicit., eficiența activități
lor politico-educative : dez
bateri, expuneri, mese rotun
de, concursuri pe diferite 
temp. în cadrul manifestări
lor sint abordate probleme 
dintre cele mai interesante : 
„Codul eticii și echității so
cialiste în viața noastră de 
toate zilele", „Tineretul — 
factor activ în realizarea sar
cinilor de plan", „Meseria, 
brățară de aur". „Normele de 
comportare în familie și so
cietate" etc. (Nicolae Ca- 
tană).

zeului : la pregătirea propa
gandiștilor dc la cercuri
le de materialism dialectic 
si istoric, de socialism știin
țific participă cadre univer
sitare, lectori ai cabinetului 
municipal de partid, profe
sori dc specialitate de la șco
lile din sector. în același 
timp, paralel cu obișnuitele 
instruiri care au loc lunar la 
cabinetul de partid al secto
rului, se organizează, o dată 
pe trimestru, acțiuni metodo
logice, se dau răspunsuri la 
întrebările puse în prealabil 
de propagandiști. (Maria 
Baboian).

rilor cu problemele de pro
pagandă ai birourilor orga
nizațiilor de bază și comite
telor de partid. Expunerile 
prezentate cu acest prilej au 
fost urmate de dezbateri pe 
teme privind locui și rolul 
agitatorilor în activitatea po
litică și educativă de masă, 
sarcinile ce revin birourilor 
organizațiilor de bază în pre
gătirea și instruirea lor, for
mele și mijloacele folosite în 
munca de informare și pre
gătire politico-ideologică a 
oamenilor muncii. Au avut 
loc și activități practice. De 
exemplu, la Depoul C.F.R. 
s-a urmărit munca agitato
rilor pentru antrenarea co
lectivului la reducerea timpu
lui de imobilizare a locomo
tivelor intrate în reparație ; 
la Revizia de vagoane, agi
tatorii au fost însoțiți „pe 
teren". spre a se vedea cum 
contribuie la îndeplinirea 
măsurilor stabilite în urma 
dezbaterii pe teme ideologi
ce. (Dan Drăgulcscu).

Secretar general 
al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Mesajul 
mulțumesc

Cu cea

de felicitare al Excelenței Voastre a fost bine primit și vă 
pentru atenția dumneavoastră.
mai înaltă considerație,

SIAKA STEVENS
Președintele 

Republicii Sierra Leone

Tovarășului PAK SEN CER
Premierul Consiliului Administrativ 

al Republicii Populare Democrate Coreene
în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu personal, 
adresez, stimate tovarășe Pale Sen Cer, cele mai cordiale felicitări cn

Lecția vie a istoriei 
partidului.In stradani3de 
a asigura un nivel cit mai 
înalt de informare propagan-

Agitatorii -prezenți 
la fiecare loc de mun- 
Cjj în cadrul unui program 
elaborat de biroul Comitetu
lui județean de partid Vran- 
cea, secția de propagandă a 
organizat, în orașul Adjud, 
un curs de pregătire a agi
tatorilor. Au participat, de 
asemenea, locțiitorii secreta-

Schimb de expe
riență. Din iniUa,iva Co
mitetului județean Sălaj al 
P.C.R. a avut, loc in comuna 
Bălan, în prezența membri
lor secretariatului comitetu
lui județean de partid, a altor 
activiști, un schimb de expe
riență între locțiitorii cu pro
bleme de propagandă ai se
cretarilor comitetelor orășe
nești și comunale de partid 
din județ. în prima parte a 
schimbului de experien
ță, toți cei prezenți au par
ticipat la lucrările plenarei 
lărgite 
partid 
care a 
organelor și organizațiilor de 
partid din localitate la înde
plinirea Programului ideolo
gic al partidului ; în a doua 
parte, a fost realizat un dia
log pe marginea unor forme 
ale muncii politice de masă, 
îndeosebi a agitației vi
zuale. (Gheorghe Rusu).

a comitetului de 
din comuna gazdă, 
analizat contribuția

vă______ , —,-----
ocazia alegerii dumneavoastră în înalta funcție de premier al Consiliului 
Administrativ al Republicii Populare Democrate Coreene.

Cu ferma convingere că relațiile de prietenie frățească și colaborare , 
multilaterală dintre țările șt popoarele noastre se vor dezvolta și întări 
iot mai mult, vă urez din inimă succes deplin în nobila dumneavoastră ac
tivitate. consacrată înfloririi Republicii Populare Democrate Coreene prie* 
tene, unificării pașnice și independente a patriei.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Vizita delegației Partidului Democrat Gabonez

18.10 Lecții TV pentru lucrătorii din 
agricultură.

18.40 Teleglob : Liberia.
19,00 Partidul, centrul vital al națiunii 

— emislune-dezbatere.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.00 Teatru liric TV — Sinteze.
21.10
21.40

22,10

20,00

21.15
21,40

„Primăvara culturală

Delegația Partidului Democrat Ga
bonez, condusă de Leon Augă, mem
bru al Biroului Politic, șeful Perma
nenței P.D.G., bare face o vizită de 
prietenie în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R., a avut întâlniri de 
lucru la Secția de propagandă și 
presă a C.C. al P.C.R., la conducerile 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" și 
Radioteleviziunii române.

De asemenea, delegația a participat 
la adunarea populară consacrată zilei 
de 1 Mai și a vizitat obiective in
dustriale și agricole, instituții de în- 
vățămînt din județele Prahova, Bra
șov, precum și din municipiul Bucu
rești.

Luni după-amiază, delegația P.D.G.

s-a întîlnit. la sediul C.C. al P.C.B« 
cu tovarășii Cornel Burtică, membrul 
al Comitetului Politic Executiv), 
secretar al C.C. al P.C.R., ȘtefaS 
Andrei, membru supleant al Comite* 
tului Politic Executiv, secretar aA 
C.C. al P.C.R., Vasile Pungan, mem
bru al C.C. al P.C.R., consilier «4 
președintelui republicii, și Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

întrevederea a prilejuit un schirnS 
de informații și de vederi în proble
me de interes comun privind activi
tatea celor două partide, dezvoltarea 
colaborării prietenești, pe multipla 
planuri, dintre cele două țări și po
poare.

bucuresteană"
Biografii contemDorane. 
Gala Midem.
Midem '75 de
24 de ore.

(Selecțiuni din Gala 
la Cannes).

PROGRAMUL II

„Apel urgent"

22,05

Film serial : 
episodul 4.
Tezaur de cîntec românesc.
Spectacolul lumii (XV) : De la 
Tripoli la Sabratha.
Portativ '76.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică): Viața unei femei — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu“ 
(Ateneul Român) : Ciclul „Spiri
tualitatea românească și simbolu
rile ei muzical-poetice“. Făt-Fru- 
mos și cin tarea Graalului. Audiție 
comentată de George Bălan — 19.
9 Opera Română: Flautul ferme
cat — 19.
• Teatrul de operetă: Victoria 
și-al ei husar — 19.30.
• Teatrul ele comedie: Musafirul 
care n-a sunat la ușă — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
lai)dra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Lungul drum al zilei către noapte
— 19. (sala Grădina Icoanei): A 
12-a noapte — 19,30.
• Teatrul Mic: Viața e ca un
vagon? — 19,30.
« Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ultima oră — 19,30,
(sala Studio) : Nu am Încredere 
în bărbați — 19.
• Teatrul Ciulești: Fotbal — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nasc“ (sala Savoy): Revista cu 
paiațe — 19.30, (sala Victoriei): 
Cavalcada comediei — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică” (sala Vic
toriei) : Pisica de una singură
— 17, (sala Academiei).’ Răi și 
nătărăi — 17.
• Circul București: Circul pe . 
gheață. Spectacol susținut de Cir
cul Mare din Moscova — 19,30.

Intrată în tradiția 
primăverilor bucu- 
reștene, această a IV-a 
ediție a „Primăverii 
culturale", care a în
ceput ieri. își des
fășoară bogata pa
letă de manifestări 
politico-educative și 
artistice sub semnul 
glorioasei aniversări a 
creării Partidului Co
munist Român. De la 
ziua inaugurală, inti
tulată sugestiv „Bucu- 
rcștiul la a 55-a ani
versare a P.C.R.", în 
fiecare din zilele de
dicate cărții, filmului, 
țeatrului, muzicii și 
dansului, artelor plas
tice, cetățenii din toa
te sectoarele Capitalei 
sint invitați la confe
rințe și reprezentații 
artistice, 
creatori 
expoziții, 
teatrale 1 și cinemato
grafice. concerte, reci
taluri de poezie patrio
tică etc.

Merită remarcată 
ampla concentrare de 
forțe artistice și cul
turale care vor susți
ne programul acestei 
„săptămîni". organiza
tă de Comitetul de

ediția 1976 PRIMIRI LA CONSILIU CENTRAI Al U.G.S.R.

întilniri cu 
și interpret, 

spectacole

cultură și educație so
cialistă al municipiu
lui București. Pentru 
că. practic, toate in
stituțiile de cultură, 
membri ai uniunilor 
de creație, personali
tăți de seamă ale vie
ții noastre culturale, 
artiști amatori. re
prezentanții organiza
țiilor de masă și ob
ștești își vor da con
cursul la realizarea 
numeroaselor acțiuni 
înscrise în calendarul 
fiecărei zile.

Spicuim cîteva din 
„premierele" acestei 
„Primăveri culturale": 
„Odă partidului" — 
spectacol inaugural de 
poezie patriotică, mu
zică și dans tematic, 
desfășurat aseară la 
Teatrul Național „I. L. 
Caragiale" :

. rile .r ' 
late", 
tic al 
nesc“, 
bl icul
„8 Mai 1921 — piatră 
de hotar pentru o is
torie nouă", urmată 
de selecțiuni din 
spectacole de operă șl 
balet cu temă revolu
ționară :

vremea

dezbate- 
,Teatrul în ce- 

„Mesajul poli- 
filmului romă- 
„Opera și pu- 
ei" ; evocarea

spectacolul

Timpul probabil pentru zilele <le 5, 6 
și 7 mai. Vremea va continua să 
se încălzească ușor. Cerul va fi va
riabil. cu înnorări mai pronunțate în 
jumătatea de nord-vest a țării, unde

de sunet și lumină 
„Muzeul arhivelor — 
semicentenar" ; „Săp- 
iămîna dramaturgiei 
românești" și festiva- 
lul-concurs „Dialog cu 
teatrul scurt" ; expozi
ția „Bucureștiul de 
ieri și de azi în arta 
plastică" și „Salonul 
umorului" — ediția a 
II-a ; inaugurarea ce
lui de-al doilea „bi- 
bliobuz", în cartierul 
Berceni (după primul, 
din cartierul Titan) și 
a unui nou cerc „prie
tenii muzicii", pe plat
forma industrială Mi
litari. în ultima zi, in
titulată „Epilog la... 
«primăvară»", o ■șta
fetă cultural-sportivă 
va purta, pe un traseu 
marcat de principale
le monumente istorice 
și de 
șului. 
tic al 
lui și 
nesc, 
ternic 
mobilizatoare ale „pri
măverii de muncă și 
avînt creator" a bucu- 
reștenilor.

cultură ale ora- 
mesajul patrio- 
poeziei, cîntecu- 
dansului româ- 
ancorate pu- 
în realitățile

Florica 
DINULESCU

ploi locale. Tn rest, aversevor cădea .
izolate. Vint moderat, cu intensificări 
trecătoare. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar ma
ximele vor oscila între 15 si 25 grade, 
local mai ridicate în a doua parte a 
intervalului. In București : Vreme 
curs de încălzire ușoară. Cerul va 
variabil, favorabil ploii de scurtă 
rată. Vînt potrivit. Temperatura 
creștere ușoară.

In 
fi 

du-
In

în cursul zilei de ieri, tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., Împreună 
cu tovarășii Gheorghe Petrescu, vi
cepreședinte al Consiliului Central, 
Ștefan Pavel și Cornelia Filipaș, se
cretari ai Consiliului Central, au pri
mit : delegația Federației Egiptene a 
Muncii, condusă de Saad Mohamed 
Ahmed, vicepreședinte al federației ; 
delegația Uniunii Generale a Munci
torilor din Sudan, condusă de Dja-

maa Salih Shawr, vicepreședinte al 
uniunii ; reprezentantul Confedera
ției Generale a Oamenilor Muncii 
din Peru, Tsidorio Gamarra, pre
ședintele confederației, și reprezen
tantul Confederației Sindicale Con
goleze. Jacob Okanza, membru al 
conducerii confederației, care au 
participat la lucrările Congresului 
U.G.S.R. și îa sărbătorirea zilei de 
1 Mai in țara noastră.

Convorbiri româno-algeriene
Luni au început convorbirile între 

Angelo Miculescu, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul agriculturii 
și industriei alimentare, și Larbi Ta- 
yebi, ministrul agriculturii și refor
mei agrare al Algeriei.

în spiritul înțelegerilor stabilite cu 
prilejul convorbirilor ce au avut loc 
între președinții Nicolae Ceaușescu 
și Houari Boumediene, au fost e- 
xaminate cu acest prilej rezultate ale 
colaborării și cooperării în domeniul 
agriculturii între cele două ministe
re, precum și posibilitățile de dez
voltare a acestei conlucrări pe baze 
reciproc avantajoase.

La convorbiri au participat mem
bri ai conducerii Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare, 
membrii delegației algeriene care ne 
vizitează țara, precum și Mohamed 
Larabi Demaghlatrous, ambasadorul 
Algeriei în România.

în aceeași zi. ministrul agricultu
rii și reformei agrare al Algeriei. îm
preună cu Angelo Miculescu au vi
zitat Complexul zootehnic intercoo- 
peratist și serele de la Bărcănești; 
ferma de vaci de la Băicoi, ferma 
de păsări de la Movila Vulpii, pre
cum și plantația pomicolă de Ia Mă
gurele din județul Prahova.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni, 3 mai, George Macovescu. mi

nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, a primit 
pe Milian Komatina, adjunct al se
cretarului federal pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia. în ca
drul întrevederii, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească. au fost discutate aspecte ale 
relațiilor bilaterale și s-a realizat un 
schimb de vederi asupra unor pro-

• SPORT • SPORT • SPORT e SPORT • SPORT • SPORT e SPORT • SPORT • SPORT

CAMPIONATE, COMPETIȚII, CLASAMENTE

a 
în 
de

niei a învins echipa Spaniei cu 16—7 
0-3).

Clasamentul competiției : 1. Franța
— 15 p ; 2. Italia — 13 p ; 3. România
— 11 p ; 4. Polonia — 6 p: 5. Olanda — 
6 p ; 6. Spania — 5 p. Ultimul meci 
al competiției : Polonia — Spania.

ca Iași. Univ. Cluj-Napoca — Dina
mo, F.C. Bihor — C.F.R., Sportul 
stud. — S.C. Bacău, Jiul — F.C. Con
stanța, 
Olimpia

Univ. Craiova
— F.C. Argeș.

A.S.A..

Cîștigătorii 
„Crosului tineretului"

Finalele celei de-a IX-a ediții 
„Crosului tineretului", desfășurate 
Capitală, cu participarea a 480
concurenți reprezentând toate județe
le și Bucureștiul, au fost cîștigate de 
următorii sportivi (pe categorii de 
virstă) : 15—16 ani. Mariana Aparas- 
chivei (Bacău, liceul „Vasile Alecsan- 
dri") și Mihail Văsuică (Arad, Liceul 
electrotehnic) : 17—19 ani. Ana Anuș- 
ca (Alba, frezor Ia I.A.M.U.-Blaj) si 
Marcel Roșea (București. Grupul șco
lar electrotehnic) ; peste 19 ani. 
Eleonora Sava (Neamț, muncitoare la 
C.F.S. Săvinești) și Marin Tricu (Olt, 
muncitor la I.O.B. Balș).

în clasamentul general al întreceri
lor, primul loc l-a ocupat reprezenta-

FOTBAL — Divizia A
Etapa a XXVI-a : C.F.R. 

Constanța 1—1 (0—0),
Univ. Craiova 2—0 (1—0), 
F.C.M. Reșița 2—2 (0—1), 
Jiul 2—0 (1—0), Olimpia 
stud. 0—0, A.S.A. — F.C.
(1—1). F.C. Argeș — Politehnica Iași 
2—1 (1—0), Politehnica Timișoara — 
Rapid 5—1 (1—0), S.C. Bacău — Univ. 
Cluj-Napoca 1—0 (0—0).

— F. C.
Dinamo —

U.T.A. —
Steaua — 
— Sportul 
Bihor 2—I

tiva Bueureștiului, urmată de cele 
județelor Alba și Galați.

ale CLAS AM ENTUL
Steaua 26 17 6 3 58—22 40

TENIS : România — Dinamo 
„Poli" Tim.

26
26

15
11

4
7

7
8

54—28
39—35

34
29

Austria 4—1 S. C. Bacău 26 12 4 10 29—28 28
Sportul stud. 26 11 6 9 33—33 28

întâlnirea din turul al treilea a) A.S.A. 26 12 3 11 34—33 27
„Cupei Davis", grupa europeană 
dintre echipele României și Austi

B, F.C. Argeș 26 10 7 9 27—31 27
riei F.C. Bihor 26 11 4 11 29—31 26

s-a încheiat cu scorul de 4—1. în F.C.M. Reșița 26 11 4 11 28—38 26
ultimele două partide : Năstase — „Poli" Iași 26 10 5 11 39—35 25
Kary, 6—3 7—5, 6—1 și Hărădău — F. C. Constanța 26 10 5 11 28—26 25
Feigl 7—5, 4—6, 0—6. 8—6, 7—5. Peiste Univ. Craiova 26 9 6 11 31—29 24
trei săptămîni, în sferturi de finală, Jiul 26 9 6 11 34—40 24
echipa României va întâlni echipa F.C. Olimpia 26 9 6 11 26—38 24
Angliei, la Nottingham. U.T.A. 26 10 3 13 32—42 23

Rapid 26 10 3 13 29—40 23
RUGBI : România — C.F.R. 26 6 8 12 20—33 20

.,U“ Cluj-Napoca 26 6 3 17 27—35 15

în ultima sa partidă din campiona
tul european F.I.R.A., echipa Romă-

Etapa viitoare (joi, 6 mai) : F.C.M. 
Reșița — Politehnica Timișoara, 
U.T.A. — Steaua, Rapid — Politehni-

Divizia B
a XXVI-a Seria I : S.C.Etapa

Tulcea — Cimentul 2—0, C.S.M. Bor- 
zești — F.C. Petrolul 1—0. Prahova — 
C.S. Botoșani 2—1. C.S.U. Galați - 
C.S.M. Suceava 5—0, Ceahlăul — Me
talul Plopeni 4—1. C.F.R. Pașcani — 
F.C. Brăila 2—1, Gloria — F.C.M. Ga
lați 0—0, Viitorul — Celuloza 1—0. 
Unirea — Victoria 1—1. în clasament : 
F.C.M. Galați — 37 p. urmată de F.C. 
Brăila — 33 p și C.S.U. Galați — 
32 p. Seria a H-a : Electroputere — 
F.C. Chimia 2—0. Minerul Motru — 
Chimia Tr. Măgurele, 4—0 Autobuzul 
Unirea 0—0. Metalul Mija — Steagul 
roșu 1—1, Nitramonia — S.N.O. 3—0. 
Metrom — Progresul București 1—2, 
Metalul București — Tractorul 4—0, 
C.S. Tirgoviște — Voința 5—0. F.C.M. 
Giurgiu — Dinamo 1—2. în
Progresul București — 37 
de C.S. Tirgoviște — 36 p 
și Steagul roșu — cite 35
III-a : Unirea Tomnatic — F.C. Șoi
mii 1—0, Gloria — Dacia 0—0, In
dustria sîrmei — C.F.R. Timișoara
1— 0. Gaz Metan — Minerul Moldova 
Nouă 1—0, Mureșul — F.C. Baia 
Mare 3—2, C.I.L. Sighet — Sticla 
Turda 2—0, Victoria Cărei — Rapid 
3—0, Victoria Călan — Metalurgistul
2— 0, U.M. Timișoara — Corvinul 
2—0. în clasament, Corvinul — 39 p. 
urmată de F.C. Șoimii — 66 p. Etapa 
viitoare — duminică 9 mai.

În cîteva rînduri
FOTBAL

Luni la amiază, la sediul federa
ției de fotbal a avut loc tragerea 
la sorți a întâlnirilor din optimile 
de finală ale „Cupei României". 
Jocurile vor avea loc la 16 iunie, 
pe terenuri neutre, care urmează să 
fie stabilite, și se vor desfășura după 
cum urmează : Universitatea Craio
va — U.T.A. ; A.S.A. — Universita
tea Cluj-Napoca ; F.C. Bihor — Le- 
tea Bacău ; Progresul București — 
Rapid București : F.LL. Orăștie — 
Steaua ; Jiul — C.S.U. Galati : F.C. 
Argeș — F.C. Baia Mare și Politeh
nica Timișoara — Sportul studen- 

' țese.

HOCHEI
disputate aseară la Pa- 
August din Capitală în 
republican de hochei pe

Meciurile 
tinoarul 23 
campionatul 
gheață : Dinamo — Dunărea Galați 
6—1 ; Steaua — S.C. Miercurea Ciuc 
8—2 (2—1, 3—1, 3—0).

clasament, 
p, urmată 
și Dinamo 
p. Seria a

BASCHET
Aseară s-a disputat în Capitală al 

doilea meci de baschet masculin din
tre formațiile Dinamo București și 
Levski-Spartak Sofia. Și această 
partidă a revenit dinamoviștilor. 
Scor 99—83 (49—42).

Selecționata feminină de baschet a 
României a cîștigat turneul interna
țional de Ia Halle. Baschetbalistele 
românce au obținut victoria în toa
te cele 4 meciuri susținute. In ulti
ma zi a competiției, echipa Româ
niei a învins cu scorul de 76—72 
(38—36) selecționata» Poloniei.

blcme internaționale de interes co
mun.

Au participat Cornel Pacoste, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. și Rajko Knezevici, însărcina
tul cu afaceri a.i. al R.S.F. Iugosla
via la București.

în aceeași zi, la Ministerul Afa
cerilor Externe au avut loc con
vorbiri de lucru între Cornel Pacoste 
și Milian Komatina.

★
Luni noaptea a plecat spre Nairobi 

delegația Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de Nicolae M. Nicolae, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Coope
rării Economice Internaționale, care 
va participa la a IV-a sesiune a 
Conferinței Națiunilor Unite pentru 
Comerț și Dezvoltare — U.N.C.T.A.D.

*
Luni a sosit în Capitală J. Burka 

Knapp, prim-vicepreședinte al Băn
cii Internaționale pentru Reconstruc
ție și Dezvoltare (B.I.R.D.), care e- 
fectuează o vizită în țara noastră.1

La sosire, pe aeroportul Otopeni; 
oaspetele a fost salutat de Ion Ru- 
șinaru, președintele Băncii pentru a- 
gricultură și industrie alimentară, și 
Mihai Diamanclopol, președintei® 
Băncii de investiții.

★

Cu prilejui apropiatei sărbători 
naționale a Israelului, la Casa de 
cultură a Institutului român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea a 
fost organizată luni, după-amiază, o 
manifestare culturală. Au participat 
reprezentanți ai T.R.R.C.S., Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură. Au fost de față Mor
dechai Avgar, însărcinat cu afaceri 
a.i. al Israelului la București, mem
bri ai ambasadei.

★
Biroul regional al Organizației 

Mondiale a Sănătății (O.M.S.) a or
ganizat, la București, o reuniune de 
lucru pe tema „Rolul laboratoarelor 
în lupta contra infecțiilor intraspita- 
licești".

Timp de cinci zile, specialiști din 
12 țări vor face bilanțul tehnicilor de 
laborator utilizabile in studierea in
fecțiilor de această natură. Totodată, 
vor fi abordate metodologiile folosite 
în diverse țări în vederea prevenirii 
și combaterii infecțiilor în cadrul 
spitalelor. Sint examinate, de aseme
nea, posibilitățile de colaborare inter
națională în acest domeniu.

(Agcrprw#
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Timpul este înaintat, fiecare oră bună de lucru la cîmp 

este acum deosebit de prețioasă: 

semănatulporumbului 
P1NÂ LA ULTIMUL HECTAR

Atît in sud, cit șl în nordul țârii mecanizatorii depun eforturi susținute pentru a încheia grabnic semânatul porumbului

Producție sporită cu un consum mai mic de lemn

OLT
După o Întrerupere cauzată de 

ploi, însămînțările au fost reluate 
miercurea trecută. S-a lucrat in
tens mai ales în partea de nord, și 
în zonele platourilor din centrul ju
dețului Olt. Suprafața de porumb 
semănată pe ansamblul județului a 
ajuns la 72 000 ha. De altfel, un nu
măr de 30 cooperative agricole, prin
tre care cele din Milcov, Brebeni, 
Mărunței, Bălănești, Teslui, Comănița, 
au terminat această lucrare pe întrea
ga suprafață prevăzută. în prezent se 
desfășoară o amplă acțiune de în
trajutorare în cadrul consiliilor in- 
tercooperaiiste, urmînd ca aceasta să 
se extindă pe măsură ce semănatul 
se va încheia în cooperativele a- 
gricole de pe raza consiliilor 
Curtișoara, Botești, Scornicești, Stre- 
jești, Găneasa și Olari, unde înche
ierea semănatului este de acum o 
chestiune de o zi-două bune de lu
cru.

Desigur, aceste măsuri de întraju
torare sînt demne de evidențiat și 
vor contribui la recuperarea rămî- 
nerilor în urmă, datorate timpului 
nefavorabil. Respectarea însă a gra
ficelor zilnice de lucru, crearea u- 
nor condiții tehnice și organizatori
ce menite să asigure atingerea și 
chiar depășirea normelor de lucru 
pe fiecare utilaj sînt probleme ce 
cad în răspunderea directă a u- 
nităților agricole. Pentru că în- 
tr-un fel sau altui diferențieri
le la semănat între multe uni
tăți vecine nu pot fi explicate decît 
prin modul diferit în care au fost 
folosite mașinile agricole și timpul 
de lucru în cîmp, prin întîrzierile 
cu care unele cooperative au declan
șat semănatul. Iată de ce, la indi
cația comandamentului județean, or
ganele agricole au trecut la schim
barea din mers a graficelor de lu
cru pe unități, la prelungirea pro
gramului de lucru cu 2—5 ore pen
tru tractoriștii care lucrează la se
mănat și la pregătirea terenului, 
astfel încît în 2—3 zile semănatul 
porumbului să fie încheiat în toate 
unitățile agricole din județ.

Asupra eficienței acestor măsuri 
am putut să ne edificăm în multe 
din unitățile agricole vizitate. La 
cooperativa agricolă din Slatina, pe 
un teren greu și umed în care discu
rile și semănătorile se opreau la 
fiecare întoarcere pentru a fi cu
rățate de pămînt, cele 3 semănători 
și 6 discuri lucrează în flux încă de 
la primele ore ale dimineții. Și la 
Coteana, acum munca este bine or
ganizată. Spunem acum, pentru că 
nu același' lucru l-am fi putut spu
ne cu o săptâmînă în urmă cînd, la 
indicația specialiștilor din cooperati
vă, semănatul a început cu două zile 
mai tîrziu decît la vecinii lor din 
Milcov și Brebeni. Două zile bune 
de lucru, care la forța mecanică e- 
xistentă aici ar fi însemnat un a- 
vans de 200 ha, în locul unei res
tante de aproape 300 ha și pentru 
a cărei recuperare așteaptă să le vină 
în ajutor trei semănători și patru 
discuri.

Tot sub semnul întrajutorării se 
lucra și în cooperativele agricole de 
pe raza consiliului intercooperatist 
Drăgănești-Olt. Situațiile operative 
pe secții indică o depășire cu 3—4 
ha a normelor de lucru pe utilaje 
în toate cele 4 zile în care acestea 
au putut lucra din plin. La fel se 
procedează și în cadrul consiliilor in- 
tercooperatiste din sudul județului — 
Vișina, Corabia, Rusănești, Vlădila și 
Bucinișu — unde au fost trimise în 
ajutor 50 de semănători și 100 de 
discuri din stațiunile de mecanizare 
din partea de nord a județului. (Io
sif Pop, Emilian Rouă).

SUCEAVA
Mai mult ca în oricare altă parte 

a țării, în județul Suceava timpul 
neprielnic din luna aprilie a deter-* 
minat întîrzierea lucrărilor agricole 
și, îndeosebi, a însămîntării porum
bului, cultură care în acest an ur
mează să ocupe o suprafață de 25 000 
hectare. Pînă luni au fost însămîn- 
tate 8 300 ha, adică 28 la sută din 
prevederi. Pentru recuperarea întîr- 
zierilor la semănat, comandamentul 

județean a stabilit o serie de mă
suri, care vizează intensificarea rit
mului de lucru. în funcție de condi
țiile concrete din fiecare cooperativă 
agricolă s-a indicat folosirea la în
treaga capacitate a mijloacelor me
canice pe terenurile zvîntate pentru 
realizarea și depășirea vitezei la 
semănat. Am urmărit cum se acțio
nează concret pentru recuperarea în- 
tirzierilor în raza consiliului inter
cooperatist Liteni.

La cooperativa agricolă din Dol- 
hasca, pentru intensificarea semăna
tului se lucrează cu mijloacele me
canice grupate pe aceeași parcelă. în 
acest fel, toate operațiile pot fi exe
cutate în flux. Pentru evitarea pier
derii de timp cu deplasarea tractoa
relor de la un loc la altul, specialiș
tii urmăresc în permanentă starea te
renului, indentificînd parcelele unde 
se poate trece la semănat. Bine este 
organizată munca și la cooperativa 
agricolă din Liteni. Aici, pentru a se 
crea front de lucru semănătorilor, 
pregătirea terenului se face în tim
pul nopții.

De la tovarășul loan Rață, ingine- 
rul-șef al consiliului intercooperatist 
Liteni, aflăm că, pentru ca semăna
tul să se poată desfășura neîntre
rupt, în unitățile care au terenuri 
mai îndepărtate de secțiile de me
canizare — cum este cooperativa a- 
gricolă Roșcani — aprovizionarea cu 
motorină a tractoarelor se face di
rect pe cîmp cu ajutorul cisternelor. 
„Actionînd în acest fel — aprecia in- 
ginerul-șef — avem garanția că în 
3—4 zile vom termina semănatul po
rumbului".

Am insistat asupra modului cum 
este organizată munca în unitățile a- 
gricole din raza consiliului intercoo
peratist Liteni, deoarece în acest fel 
trebuie să se procedeze și în alte 
locuri pentru ca semănatul porum
bului să se încheie în cel mai scurt 
timp. Este vorba, în primul rînd, de 
cooperativele agricole din raza con
siliilor intercooperatiste Bosanci, 
Rădăuți, Salcia și altele, care, pină 
luni, au însămînțat cu porumb mai 
puțin de 10 la sută din suprafețele 
planificate. (Gheorghe Parascan).

Trei lucruri ne-au reținut de la 
început atenția la COMBINATUL 
DE PRELUCRARE A LEMNULUI 
DIN DROBETA TURNU -SEVERIN, 
în primul rînd, notăm unul dintre 
obiectivele cuprinse în angajamen
tele asumate în acest an în între
cerea socialistă : realizarea peste 
prevederile de plan a unei produc- 
ții-marfă în valoare de 1,5 milioane 
lei. în al doilea rînd, trebuie remar
cat faptul că întregul spor de pro
ducție se va obține Pe seama creș
terii productivității muncii. Și, în 
al treilea rînd, relevăm că deși în 
acest an producția-marfă va spori 
simțitor, totuși, volumul de masă 
lemnoasă necesar producției va fi 
substanțial mai mic decît cel din 
anul trecut. Evident, între cele trei 
elemente există o strînsă legătură ; 
ele ilustrează pregnant preocupările 
colectivului de aici pentru creș
terea continuă a producției și. îndeo
sebi, a eficientei economice.

Cum acționează colectivul combi
natului pentru înfăptuirea acestor 
obiective ? Ce rezultate au fost ob
ținute pînă acum în întrecerea socia
listă ? Localizăm investigațiile în- 
tr-un sector de bază al combinatului 
— secția de placaj și furnire, care de 
mai multi ani se situează pe primul 
loc în întrecerea socialistă. Ca și în 
perioada ce a trecut din acest an. 
Să-i dăm mai întîi cuvîntul șefului 
de secție, ing. Ion Maxim :

— Pentru îndeplinirea exemplară 
a planului și a angajamentelor luate 
în întrecere am stabilit din timp un 
program de acțiune temeinic, menit 
să asigure valorificarea superioară a 
tuturor rezervelor de care dispunem. 
Trebuie să precizez că la elaborarea 
acestui program au participat toți 
lucrătorii secției, că măsurile pe 
care le cuprinde sînt rodul gîndirii 
colective, concretizînd, în fapt, pro
punerile celor care lucrează nemij
locit în producție.

La întreprinderea „7 Noiembrie"-Craiova

Pe fluxul de montaj-tractorul cu nr. 600

La tînăra întreprindere producă
toare de tractoare„7 Noiembrie"- 
Craiova se depun eforturi susținute 
pentru realizarea angajamentelor a- 
sumate în întrecere. Merită mențio
nate în primul rînd preocupările per
severente pentru modernizarea teh
nologiilor de fabricație, creșterea e- 
ficienței economice și reducerea nor
melor de consum. Pe această bază 
a fost posibilă realizarea pe prime
le patru luni ale acestui an a unei 
producții globale suplimentare în va
loare de aproape 3 milioane lei. A- 
tenția cadrelor tehnice din intreprin-

— Practic, cum a procedat, în 
acest sens, conducerea secției ?

— Am pornit de la programarea 
judicioasă a producției pe zile, de
cade și luni, pe sectoare de activi
tate și locuri de muncă, de la asi
gurarea cunoașterii amănunțite a 
sarcinilor de plan de către toți lu
crătorii secției. Pe această bază, fie
care formație de lucru și sector de 
producție în parte, reevaluîndu-și cu 

La Combinatul de prelucrare a lemnului 
din Drobeta Turnu-Severin

răspundere posibilitățile, și-au stabi
lit angajamentele în întrecere, au 
venit cu soluții concrete pentru în
făptuirea lor.

în continuare, șeful secției aduce 
în sprijinul afirmațiilor sale nume
roase dovezi practice. Ne vom opri 
doar la un singur exemplu, care de
monstrează însă, pe deplin, efectele 
pozitive ce le generează atragerea 
tuturor lucrătorilor Ia rezolvarea pro
blemelor producției, materializarea 
operativă a soluțiilor tehnice și or
ganizatorice. Astfel, nu de mult, 
venind in întimpinarea unor cerințe 
stringente ale producției, - maistrul 
mecanic Gheorghe Codrea și mai
strul electrician Ion Cioabă au pro
pus realizarea cu forțe proprii, prin 
autoutilare, a unui nou tip de ma
șină de ștanțare a furnirelor. Au 
gîndit soluțiile constructive și au 
trecut Ia fapte. Acum, secția dispune 
de patru asemenea mașini, ceea ce 
contribuie Ia creșterea substanțială 
a productivității muncii și la redu
cerea cheltuielilor de întreținere cu 
50 000 lei anual. Stimulați de faptul 
că soluțiile lor sînt analizate cu 
atenție și transpuse în viată cu 

dere, a organizației de partid este 
îndreptată spre perfecționarea pro
ducției de tractoare — produsul de 
bază al întreprinderii — precum și 
spre accelerarea ritmului de execu
ție. Astfel, în aceste zile va ieși de pe 
fluxul de montaj cel de-al 600-lea 
tractor cu încărcător hidraulic reali
zat la Craiova de la începerea fa
bricației de serie. în fotografie, un 
aspect de la ultimele pregătiri îna
intea expedierii unui nou lot de 
tractoare cu încărcător hidraulic 
TIH-445. (Nicolae Băbălău). 

promptitudine, cel doi maiștri au 
propus și lucrează în prezent la rea
lizarea unui sistem electropneuma
tic de acționat a foarfecelor pentru 
croirea furnirelor umede. Finalizarea 
acestei soluții tehnice va contribui 
la obținerea unei economii anuale 
de 200 000 lei și la eliminarea im
portului unor piese de schimb.

Este demn de remarcat că elanul 
și entuziasmul în întrecere ale colec

tivului sînt însoțite de intense efor
turi pentru organizarea științifică a 
producției și a muncii. în esență, 
această acțiune vizează două obiec
tive : modernizarea fluxurilor de fa
bricație și mecanizarea unor operații 
de prelucrare și a transportului in
tern. Eficiența acestei acțiuni ? Ca
pacitatea de producție a sectorului 
de fabricație a furnirului, bunăoară, 
a sporit cu 2 milioane mp furnir pe 
an. Tot aici, fi rin reamplasarea ju
dicioasă a utilajelor, în spațiul rămas 
liber a fost creat un sector de îmbi
nare a furnirului pentru fabrica de

în lunile mai și octombrie la Bucureștî 

Doua manifestări economice 
internaționale de prestigiu

în acest an, capitala tării noastre 
va fi gazda a două manifestări eco
nomice internaționale de prestigiu : 
Tirgul internațional de primăvară 
„TIBCO *76", aflat la a treia ediție, 
și ediția a patra a Tîrgului interna
țional Bucureștî. Aceste mari tîrguri, 
intrate de-acum în tradiție, vor con
stitui o nouă și convingătoare ex
presie a politicii partidului și statu
lui nostru de dezvoltare a colaboră
rii și cooperării economice și teh- 
nico-științifice cu toate țările socia
liste, cu celelalte țări ale lumii, pe 
baza principiilor independenței, ega
lității depline în drepturi și avanta
jului reciproc. în legătură cu aceste 
manifestări de amploare, ing. Remus 
Brad, directorul întreprinderii de 

' tirgurj și expoziții din București, 
ne-a făcut următoarele precizări:

„TIBCO ’76“, care se va desfășura 
între 8 și 15 mai, va marca o nume
roasă participare din partea expo
zanților români și străini. Din țara 
noastră vor expune pe o suprafață 
de circa 14 000 mp întreprinderi da 
comerț exterior din cadrul Ministe
rului Industriei Ușoare, Ministerului 
Industriei Chimice. Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini. 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare, CENTROCOOP. UCECOM.

în standurile celor 22 de întreprin
deri de comerț exterior românești 
vor fi prezentate cele mai noi rea
lizări ale industriei noastre din do
meniul mașinilor și utilajelor pentru 
industria textilă, de confecții, piele 
și încălțăminte, de sticlă, porțelan și 
faianță, ale producției de articole 
metalice de uz casnic, utilaj comer
cial, mobilier și accesorii pentru tu
rism. Mii de produse de larg con
sum, alimentare și nealimentare, a- 
paratură medicală și de laborator, 
aparate electrice și electrotehnice, 
autoturisme, biciclete și motorete, 
produse chimice aflate în profilul 
tematic de expunere al Tirgului in
ternațional de primăvară vor întregi 

mobilă. în prezent, sînt în plină des
fășurare lucrările celei de-a doua 
faze de dezvoltare a capacității de 
producție. Prin extinderea halei, do
tarea acesteia cu noi mașini și me
canizarea transportului interfazic,’ 
producția acestui sector va spori cu 
alte 2 milioane mp furnir pe an. 
Deosebit de eficiente se anunță a fi 
și lucrările de modernizare și meca
nizare a producției din cadrul secto
rului de fabricație a placajului.

O asemenea modalitate de organi
zare a întrecerii mobilizează ener
giile creatoare ale întregului colectiv 
pentru obținerea unor rezultate cît 
mai bune în producție, iar angaja
mentele sînt traduse cu succes în 
viață. Astfel, comparativ cu angaja
mentul pe acest an de a realiza 
peste plan 100 000 mp furnir estetic 
și 100 mc placaj cofrag, în primul 
trimestru producția suplimentară se 
ridică la aproape 23 000 mp furnir 
estetic și 68 mc placaj cofrag — 
sporuri de producție obținute în to
talitate pe seama creșterii producti
vității muncii, în condițiile economi
sirii unor importante cantități de 
lemn, valorificării superioare a aces
tuia.

Ilie ȘTEFAN 
Virgil TĂTARTT '

șl diversifica oferta Industrie! noas
tre la export prezentată cu acest 
prilej, ceea ce credem că se va re
flecta în mod pozitiv asupra ^ '•'mi
zării exportului României socialiste.

Corespunzător prestigiului interna
tional de care se bucură, la „TIBCO 
’76“ și-au anunțat participarea, în 
cadrul unor pavilioane naționale, 
expozanți din Bulgaria, Cehoslova
cia, R. P. Chineză, Cuba, Egipt, R. D. 
Germană. R. F. Germania, Grecia, 
Iran, Irak, Portugalia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică. La un pavilion va fi re
prezentată Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei. De asemenea, și-au 
anunțat pină acum prezența un im
portant număr de firme individuale 
din Austria, Cipru, Elveția, Franța, 
R. F. Germania, Japonia, Italia, Iu
goslavia, Nigeria, precum și nu
meroși specialiști și oameni de afa
ceri din lumea întreagă. Toate acestea 
ne demonstrează că Bucureștiul s-a 
impus ca un loc favorabil stabilirii 
unor fructuoase contacte, unor im
portante și eficiente tranzacții pentru 
dezvoltarea relațiilor economice re
ciproc avantajoase.

în toamnă, Complexul expozițional 
va fi gazda Tîrgului internațional 
București — a cărui a patra ediție se 
va desfășura între 16 și 25 octombrie 
— oglindă fidelă a potențialului eco
nomiei naționale, a capacității de ex
port a industriei românești în ramuri 
dintre cele mai moderne, a posibili
tăților' României de intensificare a 
schimburilor și cooperării economice 
internaționale.

Alături de standurile Republicii So
cialiste România vor fi prezente alte 
20 de țări ale lumii, sute de firme 
de prestigiu de peste hotare.

Interesul major față de această edi
ție a Tîrgului internațional Bucu
rești este exprimat și de faptul că ma
joritatea spațiilor de expunere — 
aproape 80 mii mp — au și fost so
licitate pînă la această dată de par
ticipant!.

Dan CONSTANTIN

(Urmare din pag. I)
tara noastră avea să-1 îndeplinească 
cu cinste și neabătut.

Pornind de la identitatea aspira
țiilor și telurilor fundamentale ale 
poporului român și ale celorlalte po
poare din aria geografică apropiată, 
mișcarea revoluționară din tara noas
tră a acordat o mare atenție întăririi 
solidarității de luptă și a colaborării 
frățești cu mișcările revoluționare și 
muncitorești din țările vecine. Strînse 
legături au existat între mișcarea 
muncitorească din România și cea din 
Rusia. Acestea și-au găsit expresie 
în sprijinul acordat de socialiștii 
români mișcării revoluționare ruse la 
transportarea de materiale de pro
pagandă prin tara noastră, cît și în 
legăturile directe cu Plehanov, iar 
mai tîrziu cu V. I. Lenin. Mișcarea 
socialistă din România, masele mun
citoare s-au manifestat puternic în 
sprijinul revoluției burghezo-demo- 
cratice ruse din 1905, ridieîndu-și 
ferm glasul împotriva crimelor gu
vernului țarist, după cum răscoalele 
țărănești de la noi, din 1907, au fost 
întîmpinate cu simpatie de revolu
ționarii din Rusia. Mărturie semni
ficativă a spiritului de solidaritate de 
care era pătrunsă mișcarea muncito
rească din țara noastră a constituit-o 
în aceeași perioadă sprijinul moral 
și material acordat marinarilor revo
luționari de pe crucișătorul „Po
temkin", debarcați la Constanța.

Puternice legături internaționaliste 
au existat, de asemenea, între socia
liștii români și bulgari. Este binecu
noscut faptul că multi revoluționari 
bulgari de frunte, prigoniți în tara 
lor, au găsit în România adăpost și 
prieteni adevărati, în mijlocul căro
ra și-au putut continua activitatea și 
elabora planurile de acțiune pentru 
eliberarea propriei lor patrii.

în toți acei ani au fost stabilite și 
dezvoltate relații internaționaliste cu 
partidele socialiste din Germania, 
Franța, Italia, Belgia, Anglia, Aus- 
tro-Ungaria, Polonia și alte țări, iar 
în paginile presei muncitorești au 
fost relevate numeroasele acțiuni de 
solidaritate ale mișcării muncitorești 
din România în sprijinul bătăliilor de 
clasă desfășurate de oamenii muncii, 
atît de pe continentul nostru, cît și 
din cele mai îndepărtate zone ale lu
mii.

Susținînd cu fermitate interesele de 
clasă ale maselor muncitoare din 
propria țară și de pretutindeni, lupta 
acestora împotriva exploatării și asu
pririi, mișcarea muncitorească din 
România a militat, totodată, cu ace
eași hotărire împotriva politicii de 
război a cercurilor imperialiste, în 
sprijinul libertății și independenței 
popoarelor, al cauzei generale a pă
cii. O pildă grăitoare în această pri
vință o găsim în paginile de cronică 
ce reflectă acțiunile desfășurate în 
preajma și in timpul primei confla
grații mondiale, împotriva războiului 

imperialist. Situîndu-se în rîndurile 
partidelor de stînga, Partidul Social- 
Democrat din România s-a pronunțat 
cu hotărire împotriva acestui război 
și s-a aflat printre inițiatorii impor
tantelor conferințe internaționale de 
la Zimmerwald, din toamna anului 
1915, și de la Kienthal, din 1916.

O pagină remarcabilă în analele 
manifestărilor internaționaliste ale 
mișcării noastre muncitorești a fost 
înscrisă în perioada Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie și a făuririi 
primului stat socialist — evenimente 
memorabile care au inaugurat în is
toria omenirii epoca revoluțiilof pro
letare. a trecerii de la capitalism la 
socialism. Victoria muncitorilor și ță
ranilor din Rusia a fost salutată cu 
entuziasm de către oamenii muncii 
din România. Totodată, numeroși fii 
ai poporului nostru au participat ne
mijlocit, cu arma în mînă, atit la des
fășurarea revoluției, cît și la luptele 
pentru apărarea tînărului stat prole
tar împotriva dușmanilor interni și 
externi.

în același spirit, oamenii muncii 
din tara noastră și-au manifestat. în 
1919, solidaritatea cu revoluțiile pro
letare din Ungaria, Germania ca și cu 
toate ridicările la luptă ale detașa
mentelor muncitorimii din diferite 
țări, desfășurate in perioada respec
tivă.

Crearea, în mai 1921, a Partidului 
Comunist Român a marcat ridicarea 
pe o treaptă superioară a activității 
revoluționare a clasei muncitoare din 
țara noastră, înscriindu-se fca un mo
ment de răscruce în dezvoltarea Ro
mâniei. Tradițiile internaționale ale 
vechii noastre mișcări muncitorești 
au fost preluate și integrate organic 
de P.C.R. Avînd un adine fundament 
istoric, ele s-au consolidat și îmbo
gățit de-a lungul deceniilor, ideile 
solidarității internaționale cu lupta 
mișcărilor muncitorești și revoluțio
nare de pretutindeni dovedindu-se o 
permanență de neclintit a tuturor ce
lor 55 de ani de existentă a partidu
lui. Este o realitate de netăgăduit că 
lupta fermă pentru interesele funda
mentale ale pdporului român și, in 
același timp, credința nestrămutată 
in principiul internaționalismului pro
letar — așa cum a fost gindit de 
Marx și Engels — au constituit și 
constituie laturile cardinale ale în
tregii activități a partidului nostru.

Acțiunile de solidaritate cu insu
recția populară antifascistă bulgară 
din 1923 ; mișcările de protest îm
potriva terorii din Italia după (instau
rarea dictaturii fasciste ; acțiunile de 
înfierare a întemnițării și executării 
militanților sindicali Sacco și Van
zetti în S.U.A. ; condamnarea fermă 
a agresiunii fasciștilor italieni împo
triva Abisiniei ; acțiunile în apărarea 
marilor fii ai popoarelor bulgar și 
german — Gheorghi Dimitrov și 
Ernst Thălmann ; participarea revo
luționarilor români la luptele pentru 
apărarea Spaniei republicane sînt 

numai cîteva din marile noastre ma
nifestări internaționaliste din perioa
da respectivă.

Totodată, partidul și proletariatul 
din România au găsit în simpatia șl 
solidaritatea de care s-au bucurat din 
partea partidelor clasei muncitoare, 
a forțelor progresiste de peste hotare 
îmbărbătare și sprijin in momente 
dintre cele mai grele din zbuciumata 
istorie de luptă a mișcării noastre 
revoluționare. Acest sprijin frățesc a 
fost resimțit cu deosebire în timpul 
grevelor muncitorilor ceferiști și ti
pografi din 1888, al răscoalelor țără
nești din 1907, al represiunilor de la 
Galați din 1916 și de la-București din 13 
decembrie 1918, al grevei generale din

Glorioasele tradiții internaționaliste 
ale mișcării muncitorești, revoluționare 

din țara noastră, ale Partidului Comunist Român
1920. al procesului din Dealul Spirii 
din 1922, al eroicelor lupte din ia
nuarie—februarie 1933 etc. De altfel, 
aceste lupte din anul 1933. desfășurîn- 
du-se în condițiile cînd în Germania 
fusese instaurat odiosul regim hitle- 
rist, au afirmat, odată cu revendică
rile îndreptățite ale muncitorilor ce
feriști și petroliști, o poziție hotărită 
împotriva ascensiunii nazismului, în- 
scriindu-se astfel printre primele 
mari acțiuni ale proletariatului mon
dial împotriva fascismului.

în perioada ce a urmat, tradițiile 
internaționaliste ale mișcării noastre 
muncitorești s-au îmbogățit cu am
ple acțiuni desfășurate de partid, 
împreună cu celelalte forțe democra
tice, progresiste, în contextul luptei 
generale a popoarelor împotriva pri
mejdiei fascismului și a războiului 
imperialist. în toate marile momen
te ale luptei revoluționare, dar mai 
ales în perioada luptei împotriva 
fascismului. s-au organizat nu
meroase acțiuni comune ale co
muniștilor și socialiștilor, încununa
te prin realizarea, în aprilie 1944, a 
Frontului Unic Muncitoresc. Prin ca
racterul și obiectivele sale, mișcarea 
antifascistă din România a avut atît 
un caracter profund patriotic, națio
nal, cît și un pronunțat caracter in
ternaționalist. înfruntînd teroarea și 
represiunile din anii grei ai ilegalită
ții, forțele revoluționare și democra

tice din România, acționînd împotri
va primejdiei fascismului din pro
pria tară, și-au adus totodată o largă 
și generoasă contribuție la lupta an
tifascistă a popoarelor de pretutin
deni.

Mulțl dintre noi își amintesc de 
acțiunile viguroase desfășurate de 
forțele revoluționare și democratice 
din țara noastră, acțiuni la care au 
participat largi mase populare, per
sonalități politice și culturale, frun
tași ai vieții publice, împotriva poli
ticii antisovietice a reacțiunii din 
țară și de peste hotare, însuflețirea 
cu care au militat pentru prietenia 
și colaborarea cu U.R.S.S., împotriva 
pregătirilor războiului antisovietic, 

iar, mai tîrziu, împotriva agresiu
nii asupra primului stat socialist, 
împotriva ocupantilor hitleriști, a 
mașinii de război nazisto-antonesci- 
ene, fii dintre cei mai buni ai po
porului român jertfindu-se în aceas
tă luptă.

în acești ani de grea cumpănă 
pentru întreaga omenire, comuniștii, 
socialiștii, patrioții români și-au ri
dicat ferm glasul în sprijinul popoa
relor Iugoslaviei, Poloniei, Ceho
slovaciei. Albaniei, Greciei. Austriei 
și ale celorlalte țări cotropite de hi
tleriști.

Numeroși patrioțl români și-au 
înscris cu cinste numele în panteonul 
luptei antifasciste, participînd în miș
cările de rezistentă din Franța. Bel
gia, Iugoslavia etc.

Odată cu înfăptuirea actului isto
ric de la 23 August 1944 și răsturna
rea dictaturii militaro-fasciste. Româ
nia s-a alăturat ferm coaliției anti
hitleriste. Angajîndu-se cu toate re
sursele umane și materiale de care 
dispunea în războiul antifascist — 
război în desfășurarea căruia Uniu
nea Sovietică a avut un rol hotărî- 
tor — armata română a luptat cu 
eroism, alături de glorioasa armată 
sovietică, dînd grele jertfe pentru 
eliberarea deplină a teritoriului na
țional al patriei. Răspunzînd cu în
suflețire chemării internaționaliste a 
partidului, armata noastră și-a pur

tat cu vitejie steagurile de luptă 
dincolo de hotarele patriei, pînă la 
înfrîngerea definitivă a celui de-al 
Ill-lea Reich ; 170 000 de ostași ro
mâni și-au vărsat sîngele cu conști
ința că, prin sacrificiul lor, au con
tribuit la eliberarea țărilor vecine 
— Ungaria și Cehoslovacia — la ma
rea cauză a eliberării popoarelor de 
șub tirania fascistă. Aceasta a înscris 
o strălucită pagină de glorie în is
toria României și, totodată, una din 
cele mai luminoase pagini in anale
le tradițiilor noastre internaționaliste.

Anii ce au urmat au marcat în
ceputul unei noi epoci în istoria pa
triei — a unei epoci de împlinire a 
idealurilor de dreptate socială și na

țională, pentru care au luptat și 
s-au jertfit atîtea generații do îna
intași, a realizării aspirațiilor funda
mentale ale poporului român de li
bertate, independentă și progres.

înfăptuirea. în februarie 1948, a 
unității politice, ideologice și orga
nizatorice a clasei muncitoare, prin 
unificarea Partidului Comunist Ro
mân eu Partidul Social-Democrat și 
făurirea partidului revoluționar unic 
marxist-leninist, a fost o necesitate 
obiectivă pentru dezvoltarea cu suc
ces a revoluției, pentru mobilizarea 
și unirea intr-un singur șuvoi a tu
turor energiilor poporului în opera 
de edificare a socialismului. în ace
lași timp, tradițiile noastre interna
ționaliste au căpătat noi dimensiuni, 
dezvoltîndu-se pe o treaptă superi
oară, manifestîndu-se plenar, inter
naționalismul fiind ridicat la rangul 
de politică de stat.

în elaborarea și aplicarea politicii 
noastre internaționaliste, ca și a în
tregii orientări a activității partidu
lui și statului pe arena internaționa
lă, o contribuție hotărîtoare o aduce 
secretarul general al P.C.R., tovară
șul Nicolae Ceaușescu. a cărui perso
nalitate proeminentă și ale cărui e- 
forturi neobosite în slujba celor mai 
înalte idealuri de libertate, inde
pendență națională, pace și progres 
ale popoarelor au adus și aduc 
României socialiste un mare și bine

meritat prestigiu în lume. Vasta acti
vitate a secretarului general al parti
dului, numărul foarte mare de întîl- 
niri avute atît la București cit și 
peste hotare, cu reprezentanți ai 
partidelor comuniste, partidelor so
cialiste și social-democrate, ai altor 
partide și mișcări democratice, ai al
tor forțe care se pronunță pentru 
progres și înțelegere internațională, 
s-au înscris, prin concluziile pe care 
le-au evidențiat, prin pozițiile co
mune subliniate, ca tot atîtea con
tribuții la tnarea cauză internațio- 
nalistă a unității mișcării comuniste 
.și muncitorești, a forțelor mondiale 
antiimperialiste.

în noile .condiții ale evoluțiilor is
torice atît pe plan intern, cît și in
ternațional, însuși conceptul de in
ternaționalism — ca ideologie și po
litică a marxism-leninismului — și-a 
îmbogățit conținutul, și-a amplificat 
sensurile ca și formele specifice, aria 
și forța de manifestare.

Solidaritatea internaționalistă cu 
toate forțele înaintate ale contempo
raneității reprezintă una din orien
tările fundamentale neabătute ale 
Foliticii externe a partidului nostru, 

n acest spirit, așa cum e cunoscut, 
partidul nostru acordă o atenție deo
sebită, permanentă întăririi continue 
a relațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală cu partidele comuniste 
și muncitorești din toate celelalte 
țări socialiste ; partidul nostru mili
tează consecvent pentru amplificarea 
raporturilor de prietenie și solidari
tate cu partidele comuniste și munci
torești de pe toate meridianele, cu 
toate forțele care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru idealurile 
libertății, independenței naționale, 
păcii și progresului social.

Solidaritatea noastră cu mișcările 
de eliberare din diferite țări și-a gă
sit în anii din urmă o sugestivă ex
presie în ajutorul concret acordat 
luptei eroice a poporului vietnamez, 
în sprijinirea fermă a cauzei tutu
ror popoarelor Indochinei, ca și a 
altor popoare din Asia și Africa, în 
susținerea hoțărîtă a luptei poporului 
portughez pentru doborirea fascismu
lui și făurirea unei Portugalii noi, 
libere și democratice, in sprijinul ac
tiv acordat mișcărilor de eliberare 
din Mozambic, Angola, Guineea-Bis- 
sau și celelalte colonii portugheze 
care și-au cucerit de curînd indepen
denta.

Aceeași politică de solidaritate se 
reflectă în raporturile tot mai strîn
se ale României cu noile state in
dependente, contactele, întîlnirile și 
convorbirile avute în ultimii ani de 
conducătorul partidului și statului 
nostru cu numeroși șefi de state din 
Africa, Asia, America Latină. im
portantele documente semnate cu 
aceste prilejuri avînd un rol esen
țial atît în evoluția pe o treaptă su
perioară a relațiilor bilaterale, cît și 
în amplificarea colaborării reciproce 
pe arena internațională.

Tinînd seama de imperativul uni
tății tuturor forțelor care acționea
ză pentru cauza păcii și progresului, 
P.C.R. își lărgește continuu relațiile 
cu partidele socialiste și social-de- 
mocrale, subliniază necesitatea co
laborării dintre mișcările comuniste 
și socialiste ; P.C.R. pornește de la 
experiența istorică a necesității uni
tății de acțiune a clasei muncitoare, 
de la faptul că întărirea colaborării 
și unității de acțiune și luptă a co
muniștilor și socialiștilor este o pre
misă esențială pentru înfăptuirea u- 
nor largi și profunde transformări 
democratice, progresiste, pentru a- 
părarea cauzei păcii. Totodată, 
partidul nostru își amplifică ra
porturile cu toate organizațiile șl 
mișcările politico-sociale progresiste, 
antiimperialiste. O semnificativă ex
presie a amplorii acestor relații a 
oferit-o însuși Congresul al Xl-lea 
al P.C.R., la care au participat nu 
mai puțin de 139 de delegații și re
prezentanți ai unor partide și or
ganizații politice din 104 țări.

Pornind de la adevărul istoric că 
edificarea cu succes a noii orînduiri 
în propria țară, cu dublul ei efect 
— înflorirea patriei socialiste și, 
prin aceasta, întărirea forțelor gene
rale ale socialismului — reprezintă 
principala îndatorire, națională și 
internațională, a fiecărui partid și a 
fiecărui popor din țările care înain
tează pe calea vieții noi, P.C.R. sub
liniază mereu corelația legică, indi
solubilă a patriotismului și interna
ționalismului, faptul că între inte
resele naționale și internaționale 
există o deplină unitate dialectică. 
Unitate pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a exprimat-o atit de plas
tic și de grăitor prin cuvintele : „Nu 
poți fi internaționalist dacă nu îți iu
bești propria națiune, dacă nu lupți 
pentru eliberarea ei, pentru făuri
rea națiunii noi, socialiste și comu
niste. Tot astfel nu poți să fii un 
hun luptător pentru interesele na
țiunii talc dacă nu acționezi cu fer
mitate pentru dezvoltarea colaborării 
cu celelalte națiuni, pc baza depli
nei egalități în drepturi și respectu
lui reciproc".

S-a spus despre Congresul al XI- 
lea al partidului că, prin conținutul 
problemelor internaționale abordate, 
al documentelor și hotărîrilor adop
tate în acest sens, el a constituit un 
„Congres al unității", o tribună de 
la care a răsunat o puternică chema
re adresată popoarelor de a-și strîn- 
go rîndurile în lupta pentru idealu
rile libertății și independenței na
ționale, ale păcii și progresului so
cial. pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune. Sub semnul a- 
celeiăși înflăcărate chemări interna
ționaliste celebrăm în aceste zile a- 
niversarea glorioasă a Partidului 
Comunist Român, forța conducătoa
re a societății noastre socialiste, con
tinuatorul celor mal nobile tradiții d« 
luptă, purtătorul celor mai înalt» 
aspirații ale poporului român.
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în prezența a numeroase personalități politice,
la Tel Aviv a avut loc prezentarea volumului
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TEL AVIV 3 (Agerpres). —La Am

basada Republicii Socialiste România 
din Tel Aviv a avut loc prezentarea 
cărții „CEAUȘESCU AL ROMÂ
NIEI", apărută în Editura Milva din 
capitala israeliană, sub îngrijirea zia
ristei Hannah Zemer. Volumul este 
dedicat politicii interne și externe a 
țării noastre, personalității remarca
bile și activității prodigioase a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pusă in 
slujba intereselor poporului român, 
a idealurilor înțelegerii, păcii și coo
perării internaționale.

La recepția care a avut loc cu acest 
prilej au participat Yigal Allon, vice- 
prim-ministru și ministru al aface
rilor externe, Victor Shem Tov, mi
nistrul sănătății, Meir Talmi, secre
tar general al Partidului Mapam, 

-Yitzhak Korn, președintele Asocia
ției de prietenie Israel-România, 
membri ai parlamentului. Au parti
cipat, de asemenea. Emile Turna, 
membru al Biroului Politic al Parti
dului Comunist din Israel, șeful sec
ției internaționale, Abraham Leven- 
braun, membru al Comitetului Cen
tral al P.C. din Israel, deputat, pre
cum și alte personalități ale vieții 
publice.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, 
vicepremierul Yigal Allon a arătat că 
atit el, cit și ceilalți conducători 
israelieni salută inițiativa publi
cării în limba ebraică a volumului 
„Ceaușescu al României", apreciind 
că lucrarea, care reprezintă „biogra
fia unui mare conducător al unui 
mare popor", va fi citită de un mare 
număr de oameni, de toți cei care 
vor să înțeleagă prezentul și viitorul 
României, și va contribui la mai 
buna cunoaștere în Israel a politicii 
țării noastre. Referindu-se la per
sonalitatea șefului statului român, 
vicepremierul israelian a arătat că 
„este o mare fericire cînd o națiune 
care luptă pentru viitorul ei poate 
să-și găsească cel mai potrivit con
ducător, in momentul cel mai ne
cesar".

Prezentînd eartea, Hannah Zemer 
a spus că încearcă o satisfacție deo
sebită pentru editarea unei cărți în 
limba ebraică despre România și 
conducătorul ei, pe care a scris-o în

dorința de a contribui , la o mai bună 
înțelegere reciprocă între popoarele 
român și israelian. Referindu-se la 
dezvoltarea continuă a relațiilor ex
terne ale României, vorbitoarea a 
subliniat că la baza acestor relații 
stau principiile formulate și traduse 
în practică de către președintele 
Nicolae Ceaușescu — respectarea in
dependenței și suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc. Conducerea Româ
niei — a spus ea — a fost constant 
fidelă acestor principii și le-a trans
pus în practica politicii sale externe 
cu o admirabilă înțelepciune 
curaj. Această conduită politică 
adus României respect profund și 
admirație pe plan internațional.

Yitzhak Korn, președintele Asocia
ției de prietenie Israel-România, a e- 
vidențiat semnificația apariției volu
mului, subliniind faptul că pre
ședintele român s-a impus pe plan 
internațional ca o personalitate care 
luptă cu curaj pentru independența 
țării sale, constituind un exemplu pe 
care istoria va ști să-1 aprecieze la 
justa lui valoare.

în cuvîntul său, ambasadorul 
român, Ion Covaci, a mulțumit vor
bitorilor pentru cuvintele pline de 
căldură rostite la adresa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a României și a 
exprimat convingerea că apariția a- 
cestei cărți va contribui la o mai 
bună cunoaștere a realizărilor 
porului român în dezvoltarea 
laterală și accelerată a țării 
politicii sale externe.

*
Editarea unei noi cărți 

România și președintele ei 
țară din Orientul Apropiat — 
adaugă numărului impresionant de 
astfel de lucrări apărute în țări si
tuate în cele mai diferite regiuni geo
grafice ale lumii — constituie o nouă 
și elocventă dovadă a interesului larg 
manifestat pe plan mondial față de 
înfăptuirile și experiența poporului 
român in edificarea unei vieți noi, 
libere și prospere, a prestigiului înalt 
de care se bucură țara noastră, șeful 
statului român pe arena interna
țională.

Și
a

po- 
multi- 
sale, a

despre 
într-o 

care se

încheierea seminarului internațional

„DESPRE ROLUL NEALINIAȚILOR lNTR-0 LUME
IN SCHIMBARE"

DELHI 3 (Agerpres). — După cum 
s-a mai anunțat, seminarul interna
țional „Despre rolul nealiniaților 
jntr-o lume in schimbare", desfășu
rat la Delhi în prezența a peste 30 
de delegați din 17 state, a examinat 
activitatea desfășurată de mișcarea 
nealiniaților în condițiile actuale, 
problemele securității internaționale 
și ale destinderii, precum și diferite > 
aspecte economice ale politicii de 
nealiniere. Documentele finale ale 
reuniunii fac o apreciere generală a- 
supra etapei actuale de dezvoltare 
și asupra rolului mișcării nealinia
ților. Subliniindu-se. în ce privește 
întărirea continuă a mișcării neali- 
niaților, necesitatea ca mișcarea să 
fie deschisă, cu respectarea princi
piilor de bază ale politicii nealinierii, 
se fac propuneri concrete privind 
unele inițiative și acțiuni noi.

Documentele reuniunii exprimă 
sprijinul acordat eforturilor în direc
ția dezarmării și creării de zone ale 
păcii și securității, subliniază necesi
tatea acordării de noi ajutoare miș-

cărilor de eliberare din toate regiu
nile lumii.

In domeniul colaborării economice, 
la seminar și în actele finale ale 
reuniunii s-a stabilit că dezvoltarea 
comerțului trebuie să fie cit mai 
bine coordonată cu planurile de dez
voltare industrială din țările neali
niate și se apreciază că există posi
bilități neutilizate pentru ajutorarea 
economică și tehnică reciprocă. Parti- 
cipanții au hotărît editarea în co
mun a unei reviste a țărilor neali
niate, în paginile căreia să fie pro
movate teoria, politica și practica 
mișcării nealiniaților ; această re
vistă ar urma să se înființeze pe 
lingă Biroul de coordonare al țărilor 
nealiniate, de la New York. A fost 
făcută, de asemenea, propunerea de 
a se înființa un birou comun de in
formații, în atribuțiile căruia să in
tre informarea și popularizarea poli
ticii de nealiniere atit a opiniei pu
blice din propriile țări, cit și a celei 
din țările care nu fac parte din 
mișcarea nealiniaților — informează 
agenția Taniug.

„Mu ne interesează din te trăiește, 
ne interesează doar plata datoriilor"

„Cum să vă plătesc 
dacă 
slujba 
școala de calificare ? 
Nu cred că e drept. 
De ce să plătesc pen
tru ceva ce nu mi s-a 
dat ? Sînt om sărac, 
șomer și am de între
ținut trei copii și ne
vastă, 
făcînd 
pentru 
într-o 
decît aceea 
am avut-o și a tre
buit s-o părăsesc fiind 
concediat, voi obține 
o slujbă. Cînd colo, 
sînt 
din 
iar 
vă 
lari, 
unde 
dacă n-am slujbă ?...“.

Această 
adresată 
ducației 
Unite de 
minquez, 
orașul Californian Ro
semead, „este una din 
variațiunile pe aceeași 
temă care se referă la 
situația a mii și chiar 
zeci de mii de ameri
cani" — scrie „WA
SHINGTON POST".

’ Despre ce este vor
ba ? Numeroși cetă
țeni, negăsindu-și de 
lucru pe piața brațe
lor de muncă, acum 
supraaglomerată de 
circa 7.5 milioane șo
meri, au încercat să 
dobîndească o nouă 
calificare pentru a-și 
spori șansele de rean
gajare. In acest scop, 
s-au adresat unor școli 
de meserii care, potri
vit reclamelor lansate 
cu mare zarvă prin ra
dio, televiziune și pre- 
s^, „garantează recali
ficarea în meserii cu 
mare căutare pe piața 
muncii, precum și pla
sarea absolvenților în 
producție. Nu plătiți 
pe loc nici un ban, ci 
semnați doar o cerere 
de împrumut în valoa
re de 1 200 dolari, pe

n-am obținut 
garantată de

Am sperat că 
această scoală, 
a mă califica 
altă meserie 

pe care

nevoit să trăiesc 
asigurări sociale, 

dv. îmi cereți să 
plătesc 1 200 do- 

Spuneți-mi de 
să vă plătesc

scrisoare, 
Oficiului e- 
al Statelor 
George Do- 
domiciliat în

care-i veți achita, în 
rate, după absolvire". 
După semnare, cererile 
sînt trimise Oficiului 
educației, care, debi- 
tîndu-i pe semnatari, 
alocă sumele solicitate 
școlilor de calificare 
respective.

„După absolvirea 
școlilor de recalificare 
— relatează ziarul a- 
mintit — multi con
stată insă că noua me
serie nu are nici o va
loare. De cele mai 
multe ori, cursurile 
urmate au fost de un 
nivel atit de scăzut 
incit, de fapt, nu sînt 
calificați pentru sluj
bele promise ; alte ori, 
meseriile in care s-au 
calificat nu mai au 
căutare pe piața mun
cii. Deși continuă să 
rămină șomeri, acești 
oameni sint urmăriți 
pină in pinzele albe 
pentru a-și plăti îm
prumutul".

Potrivit unui_ raport 
întocmit 
federală pentru pro
blemele 
din 15 000 de cursanți 
care au început „Școa
la Weaver" din orașul 
Kansâs, specializată în 
calificarea de personal 
aviatic de bord, doar 
2 000 au absolvit și 
din aceștia numai 102 
au fost angajați de

de Comisia

comerciale,

companiile aeriene. 
Toți cei 15 000 sînt 
însă obligați să-și plă
tească împrumuturile 
acordate de stat. „De 
ce totuși statul a a- 
probat aceste împru
muturi.
n-a fost capabilă să 
ne dea
luni de muncă si stu
dii ?“ — scrie Richard 
C. Mason din Dallas, 
într-o scrisoare adre
sată Oficiului educa
ției.

în aceste condiții, 
mii de cetățeni șomeri 
care trăiesc din aju
toare sau caritate pu
blică sint siliți 'să plă
tească periodic cite 3 
sau 5 dolari pentru a- 
chitarea împrumuturi
lor. „Noi, a declarat 
Gene Kelly jr„ șeful 
Serviciului de recupe
rare a împrumuturilor 
din New York, ne con
ducem după principiul 
că dacă datornicul 
trăiește, Chiar dacă e 
șomer, înseamnă că 
totuși face de undeva 
rost de bani. Pe noi 
nu ne interesează din 
ce trăiește, ne intere
sează doar să ne res
tituie ceea ce dato
rează".

dacă școala

nimic după

C.ALEXANDROAIE

Partidului Comunist Român
SOFIA 3 — Corespondentul Ager

pres transmite : In orașul Pernik, im
portant centru metalurgic al R.P. 
Bulgaria, a avut lob o adunare con
sacrată aniversării a 55 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român. 
Au participat Boris Manov, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Pernik al P.C.B., alți reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
numeroși muncitori din întreprinde
rile orașului.

Despre însemnătatea acestui eve
niment a vorbit ambasadorul țării 
noastre la Sofia, Trofin Simedrea.

VARȘOVIA 3 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La întreprin
derea „Luptătorii revoluției din 1905",

din Lodz, a avut loc o adunare 
festivă consacrată celei de-a 55-a 
aniversări a creării Partidului Comu
nist Român, la care au participat re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, muncitori din între
prinderile orașului. Despre semnifi
cația evenimentului a 
sadorul țării noastre 
Aurel Duca.

Cu același prilej, la
de cultură din Lodz s-au desfășurat 
„Zilele culturii românești". In acest 
cadru s-au deschis expoziția consa
crată realizărilor poporului român, o 
expoziție de carte românească și au 
fost prezentate programe de filme 
documentare.

DELHI 3 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Președintele Indiei, 
Fakhruddin Aii Ahmed, a primit luni 
pe ambasadorul României la Delhi, 
Petre Tănăsie.

Cu acest prilej, ambasadorul român 
a transmis președintelui Indiei, din 
partea președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, un mesaj în care-i adre

sează urări de sănătate, precum și 
de prosperitate poporului indian.

Mulțumind pentru mesaj, preșe
dintele Fakhruddin Aii Ahmed l-a 
rugat pe ambasadorul român să 
transmită președintelui României, 
din partea sa, urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul român.

vorbit amba
la Varșovia,

Casa centrală

R. P. UNGARĂ

Omagiu eroilor români
BUDAPESTA 3 — Coresponden

tul nostru transmite : Cu prilejul 
aniversării independenței de stat a 
României și a victoriei asupra fascis
mului, loan Cotoț, ambasadorul 
României la Budapesta, a depus, luni, 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor români din Debrecen, în semn 
de omagiu adus militarilor români 
care și-au jertfit viața pentru elibe
rarea Ungariei de sub dominația 
fascistă.

în cursul aceleiași zile, ambasado
rul român a depus, de asemenea, o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor români din Hajduboszormeny.

Convorbire 
româno-braziliană

BRASILIA 3 — Corespondentul 
nostru transmite : Vicepreședintele 
Braziliei, generalul Adalberto Pereira 
dos Santos, l-a primit pe Corneliu 
Mănescu, președintele Grupului ro
mân din Uniunea Interparlamentară, 
care face o vizită în Brazilia.

Cu acest prilej a fost evocat eu 
satisfacție cursui ascendent al rela
țiilor româno-braziliene, înregistrat 
In urma vizitei oficiale efectuate In 
Brazilia de președintele Nicolae 
Ceaușescu.

A fost de față ambasadorul Româ
niei In Brazilia, Nicolae Ghenea.

Opțiunile interne si externe ale Algeriei
SINTETIZATE ÎN „CARTA NAȚIONALA"

ALGER 3 — Corespondentul Ager
pres transmite : In Algeria a început 
o largă dezbatere populară privind 
anteproiectul „Cartei naționale" — 
document fundamental care defineș
te opțiunile ideologice, politice, eco
nomice, sociale și culturale ale aces
tei țări.

„Carta națională" afirmă. In esență, 
că „socialismul în Algeria este ire
versibil" și își propune consolidarea 
independenței naționale, instaurarea 
unei societăți eliberate de exploata
rea omului 
omului și 
subliniază, 
sociale ale revoluției algeriene sînt 
„muncitorii, țăranii, militarii, tinere
tul și elementele patriotice revolu
ționare", adăugind că alianța acestor 
forțe se va face sub conducerea unui 
partid de avangardă.

Carta- afirmă că statul socialist al- 
gerian se bazează pe proprietatea co
lectivă a mijloacelor de producție ; 
el organizează producția și reparti
ția produsului național și se afirmă 
astfel ca elementul primordial al în
tăririi economiei și ansamblului ra
porturilor sociale.

„Carta națională" consideră însuși
rea limbii naționale arabe „ca un ele
ment esențial al identității cultura
le a poporului algerian". subliniind 
ca o necesitate imperioasă dezvol
tarea educației și culturii, a științe
lor. tehnologiei, precum și lupta îm
potriva analfabetismului, generali
zarea învățămîntului de nouă ani.

Revoluția agrară dezvoltarea 
cooperativelor și a celorlalte forme 
de gestiune socialistă din acest sec
tor — este considerată drept un e- 
lement conștient al edificării socia
liste a țării.

„Carta națională" consacră un capi
tol politicii externe, afirmînd că „op
țiunea Algeriei pentru o societate so
cialistă fondată pe independenta na
țională, dreptate socială, egalitate in

de către om, promovarea 
libera sa dezvoltare. Ea 
de asemenea, că forțele

Pentru tu
v

sa
„Ceea ce se întîm- 

plă acum reprezintă o 
nouă lovitură a patro
natului împotriva
muncitorilor, cărora 
nu le rămîne nimic 
altceva decît să con
tinue lupta". Cuvinte
le nu aparțin, cum 
s-ar putea crede, la 
prima vedere, vreunui 
lider sindical sau unui 
muncitor ; ele au apă
rut zilele trecute în 
cotidianul parizian 
„France Soir". La ce 
se referă ele anume? 
La un episod care 
preocupă intens opi
nia publică franceză : 
trei ani după acțiunea 
spectaculoasă a colec
tivului de la fabrica 
de ceasuri „Lip" din 
Besanțon, această în
treprindere se află 
din nou in centrul a- 
tenției opiniei publice 
franceze.

...Aprilie 1973. 
semn de protest 
potriva intenției 
tronatuiui de a închi
de fabrica, muncitorii 
de la „Lip" ocupă în
treprinderea și orga
nizează producția pe 
cont propriu. Acțiunea 
a avut un larg ecou în 
Franța, ca și in nu
meroase alte țări ale 
lumii. Ziariști și re
porteri de televiziune, 
sindicaliști și sociologi

In 
îm- 
pa-

Italia se pregătește de alegeri
Scrutinul a fost fixat

ROMA 3 — Corespondentul Ager- 
pres transmite : Alegerile parlamen
tare anticipate se vor desfășura în 
zilele de 20 și 21 iunie a.c. Această 
hotărîre a fost adoptată de Consiliul 
de Miniștri italian în cursul zilei de 
luni, după ce în seara zilei de 1 mai 
președintele republicii, Giovanni 
Leone, a semnat decretul de dizol
vare anticipată a parlamentului. îm
preună cu alegerile pentru reînnoi
rea celor două camere ale parla
mentului se vor desfășura și alege
rile administrative, cu excepția lo
calităților. care au o populație mai 
mică de 5 000 de locuitori. In ca
drul acestor alegeri administrative 
urmează să fie reînnoite, printre al
tele, Consiliul regional al Siciliei, 
consiliile municipale ale orașelor 
Roma, Genova, Bari, precum și ale

pentru 20 și 21 iunie
altor localități. Noua Cameră a De- 
putaților și noul Senat urmează să 
se întrunească la 5 iulie a.c.

In cursul acestei săptămîni au fost 
convocate la Roma direcțiunile tu
turor partidelor politice pentru a-și 
stabili platforme electorale și pentru 
a fixa criteriile de formare a listelor 
de candidați în vederea alegerilor.

Intr-un interviu acordat ziarului 
„II Messaggerro", secretarul general 
al P.S.I., Francesco de Martino, a 
afirmat că propunerea politică a 
Partidului socialist pentru perioada 
postelectorală este aceea a „unei 
cotituri politice foarte profunde". El 
a declarat că partidul său scontează 
pe realizarea unei largi majorități 
capabile să poată înfrunta proble
mele dramatice ale momentului.

DE PRETUTINDENI
• COVORUL DE CĂR

BUNE AL IAKUȚIEI. Este 
suficient să dai un pic pămîntul 
la o parte și, de îndată, apare 
stratul de cărbune strălucind în 
reflexe negre-albăstrui. Un căr
bune de cea mai bună calitate, 
cocsificabil, aflat în imense can
tități în Iakuția. In această re
giune, pînă nu de mult aproa
pe inaccesibilă, au fost desco
perite, la mică adîncime, ză
căminte evaluate la 40 miliarde 
tone. In actualul cincinal vor 
începe aici lucrările de construc
ție a complexului de producție 
teritorial al Iakuției de sud. care 
va valorifica această inestima
bilă bogăție.

ROMA

CREȘTE FORȚA PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN
ROMA 3. — Corespondentul Ager

pres transmite : Partidul Comunist 
Italian numără In prezent 1 738 701 
membri. în primele luni ale aces
tui an, 147 571 de oameni ai muncii 
au solicitat să intre în P.C.I.

Subliniind succesele obținute
campania de preschimbare a carne
telor de partid și de noi înscrieri, un 
comunicat al Secretariatului P.C.I. 
relevă că sporirea forței partidului 
reprezintă o nouă expresie a politicii

tn

drepturi a tuturor cetățenilor țării și 
lupta împotriva subdezvoltării de
termină concepția politicii sale ex
terne. bazată pe lupta împotriva co
lonialismului, neocolonialismului și 
imperialismului, pe ajutorul necon
diționat acordat tuturor popoarelor 
în lupta lor pentru eliberare națio
nală, pe lupta neobosită pentru o 
nouă ordine economică în lume și 
raporturi internaționale garantlnd 
dreptul tuturor statelor de a parti
cipa la reglementarea marilor pro
bleme ale timpului nostru". Carta 
subliniază, de asemenea, că „Alge
ria. țară în curs de dezvoltare, este 
solidară cu lupta tuturor popoarelor 
din Asia, Africa și America Latină 
pentru eliberarea lor politică, con
solidarea independenței și dezvol
tarea lor economică și socială, neali
nierea constituind o direcție politică 
constantă a Algeriei".

*1 acțiunii juste a P.C.I. In fața cri
zei In continuă agravare șl a peri
colelor care derivă din aceasta, ma
rea forță a P.C.I. — subliniază co
municatul — constituie o garanție 
pentru întreaga mișcare democratică 
și pentru înseși perspectivele țării. 
Acest fapt trebuie să constituie un 
stimulent pentru o amplă angajare 
a tuturor energiilor partidului în 
lupta pentru dezvoltarea și reînnoi
rea democratică a Italiei.

„Sînt necesare eforturi susținute pentru 
instaurarea unei noi ordini economice internaționale**

O declarație a șefului statului Mali
BAMAKO 3 (Agerpres). — Intr-o 

alocuțiune radiodifuzată, șeful statu
lui malian și președintele guvernu
lui, Moussa Traore, a declarat că ine
galitatea, arbitrarul și dezordinea 
care caracterizează relațiile comer
ciale internaționale actuale sînt deo
sebit de nefavorabile pentru țările 
în curs de 
acest fapt,

dezvoltare. Pornind de la 
a spus Moussa Traore, ță-

rile lumii a treia trebuie să lupte 
pentru crearea unei noi ordini econo
mice internaționale, fără de care toa
te eforturile lor in vederea dezvol
tării vor fi zadarnice.

Cu același prilej, președintele a 
reafirmat sprijinul țării sale față de 
lupta popoarelor din Zimbabwe, Na
mibia și Africa de Sud împotriva co
lonialismului, rasismului și pentru a- 
bolirea apartheidului.

• CROITOR ELEC
TRONIC. O firmă niponă 
specializată In fabricarea de u- 
tilaj pentru industria textilă a 
pus la punct o mașină electro
nică aptă să realizeze anual 
500 000 de modele de îmbrăcă
minte, conforme cu ultimele e- 
xigențe ale modei. Pentru fie
care model, mașina elaborează 
schema optimă de așezare a ti
parului în vederea economisirii 
materialului la croit. Instalația 
electronică are, desigur, o pro
ductivitate cu totul ieșită din 
comun, dacă ne gîndim că cele 
mai mari firme de confecții din 
lume lansează anual în Jur de 
maximum 2 000 de modele. Se 
speră astfel, pe bună dreptate, 
că acest „croitor" va reuși să sa
tisfacă chiar și cele mal fante
ziste exigențe în materie de 
modă.

• PLATFORMA DE 
FORAJ POLARĂ. 0 plat- 
formă de foraj care Întrunește 
totodată calitățile unui spărgă
tor de gheață a fost construită 
în Canada, aflîndu-se în pre
zent, în perioada de testare, în 
apele din nord-vestul continen
tului american. Cu ajutorul noii 
Insule plutitoare, capabilă să-și 
croiască drum printre banchize 
de mare grosime, explorarea 
va fi posibilă în tot cursul anu
lui. In condiții de îngheț rela
tiv, platforma poate atinge vi
teza de 9 km/h.

agențiile de presă
Manifestări ale prieteniei. 

In localitatea Nea Smirni, suburbie a 
Atenei, au avut loc, între 29 aprilie 
și 2 mai, manifestări culturale ale 
prieteniei, la care au luat parte re
prezentanți ai unor municipalități 
din state balcanice și arabe. Din țara 
noastră a participat primarul orașu
lui Buhuși, Mihai Gheorghiță. An
samblul „Bistrița", care a deschis 
manifestările pe stadionul „Panio- 
nios" din localitate, a prezentat un 
bogat program de cîntece și dansuri 
populare românești.

Comunicatul comun pu_ 
blicat la încheierea vizitei oficiale 
în Iran a președintelui Senegalului, 
Leopold Sedar Senghor, relevă iden
titatea de opinii între cele două țări 
asupra unor probleme internaționale 
actuale, precum și hotărîrea comună 
de a continua cooperarea în vederea 
rezolvării acestora. Documentul face 
cunoscută hotărîrea celor două state 
de a-și extinde relațiile reciproce în 
diferite domenii de activitate. Cu 
prilejul vizitei șefului statului sene- 
galez, la Teheran a fost încheiat un 
acord de cooperare economică, prin 
care Iranul va contribui la realizarea 
unor proiecte de dezvoltare economi
că a Senegalului.

transmit
0 sesiune ministeriala 

consacrată cooperării economice din
tre Egipt, Iugoslavia și India se des
fășoară la Cairo. în intervențiile de 
pină acum ale delegaților s-a relevat 
importanța colaborării bl și multila
terale a statelor nealiniate în dez
voltarea economică și socială a fie
cărei părți. Examinînd ansamblul 
problemelor economice de interes re
ciproc, reprezentanții Iugoslaviei, 
Egiptului și Indiei la lucrări au re
afirmat hotărîrea țărilor lor de a-și 
aduce contribuția la instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale.

ceasurile de la „Lip"
nu se oprească

au venit la Besanțon 
pentru a urmări, la 
fața locului, eveni
mentul. Din toate col
țurile Franței au sosit, 
pe adresa muncitori
lor. telegrame de soli
daritate și ajutoare 
în bani, în numeroase 
orașe au avut loc pu
ternice manifestații 
de sprijin. Intre timp, 
fabrica lucra în plin, 
desfăcindu-și cu suc
ces produsele. După 
lungi tratative, în 
1974, s-a părut că s-a 
găsit o soluție. Mun
citorii au acceptat un 
nou director, care a 
preluat conducerea 
întreprinderii.

Noua conducere ad
ministrativă, sprijinită 
de muncitori, s-a lo
vit însă de rezistența 
tot mai 
cercurilor 
Presa 
referit 
forme 
subtile 
den te 
facerii 
respective. Apoi, 
tr-o nouă fază, cercu
rile patronale, pe mo
tivul că ‘ ' 
derea a 
rentabilă, 
îndepărtarea 
rului numit, înlocuirea 
acestuia, după care 
au dispus sistarea

puternică a 
patronale, 

franceză s-a 
la adevărate 

de boicot, mai 
sau mai evi- 
împotriva des- 

ceasornicelor 
în-

întreprin- 
devenit ne- 
au impus 

directo-

S.U.A.: Cozi nesfîrșite în fața birourilor de plasare
Fotografie din revista „Newsweek"

broducției, lntențio- 
nînd să procedeze la 
toncedierea muncito
rilor. Ca urmare, în 
ziarele franceze din 
aceste zile se pot în- 
tilni titluri ca : „De 
ce nu mai merg cea
surile de la «Lip»", 
„La «Lip» ceasornice
le s-au oprit" etc.

în legătură cu si
tuația creată, unul din 
conducătorii salaria- 
ților a declarat : 
vede că cercurile 
tronale nu pot 
lecția 
dat-o 
aceea 
nume să dispară. De 
un timp, produsele 
noastre nu se mai văd 
în vitrinele magazi
nelor. Dar pentru mi
lioane 
Franța 
«Lip» 
presia 
științe 
ceea, 
mine altceva 
cut decît să 
lupta".

Intr-adevăr, 
convinși că întreprin
derea poate fi renta
bilă și că închiderea 
ei nu constituie decît 
un act de represalii, 
cei aproape 1 000 de 
muncitori au reluat 
lupta. Hotăriți să-și 
apere și de data a- 
ceasta 
muncă, 
grevă.

Noile 
muncitorilor 
„Lip" se 
pe fundalul unei pu
ternice agitații socia
le. Potrivit cuvintelor 
de ordine ale marilor 
centrale sindicale, au 
avut loc greve în toa
te sectoarele econo- 
nice, ce au culminat 
ie 1 Mai, la Paris, cu 
o amplă demonstrație 
împotriva șomajului 
și scăderii continue a 
nivelului de trai, pen
tru 
lor

pe care 
’Lip* — și 
vor ca ;

„Se
i pa- . 

uita 
le-a

i de 
acest

de oameni din 
și străinătate, 

a devenit ex- 
unei noi con- 
sociale. De a- 
nu ne 

de 
reluăm

ră- 
fă-

fiind

au
Hotărî ți 

data 
locurile de 

ei au declarat

acțiuni ale 
de la 

desfășoară

apărarea drepturi- 
oamenilor muncii.

G. DASCALU

Președintele Tanzaniei,
Julius Nyerere, a sosit ’uni la Bonn, 
într-o vizită oficială de trei zile la 
invitația președintelui Walter Scheel. 
Șeful statului tanzanian, care efec
tuează un turneu printr-o serie de 
țări din nord-vestul Europei, va a- 
vea, la Bonn, convorbiri cu cance
larul Helmut Schmidt și cu președin
tele Partidului Social-Democrat, Willy 
Brandt, 
laterale 
ționale.

Incendiul declanșat, duminică, 
la bordul submarinului britanic cu 
propulsie nucleară „Warspite", anco
rat în portul Crosby din apropiere de 
Liverpool, a fost stins fără a se pro
duce scurgeri radioactive. Trei mem
bri ai echipajului, care au suferit 
intoxicații din cauza fumului dens, 
au fost internați la spitalul din Li
verpool.

în legătură cu relațiile bi- 
și unele probleme interna-

Un acord bulgaro-alge- 
tîail Priv’n<^ cooperarea dintre cele 
două țări în domeniul agricol a fost 
semnat Ia Sofia, informează agenția 
B.T.A.

După preliminariile din 
TexaS Pre?edinteIe Gerald Ford 
dispune de un avans confortabil în 
vederea obținerii învestiturii Parti
dului Republican, deși a fost înfrînt 
în acest stat. Ford are asigurat spri
jinul a 283 de delegați, față de 236 — 
cit are fostul guvernator al Califor
niei. Ronald Reagan. în rîndul can- 
didaților democrați. situația se pre
zintă astfel : fostul guvernator al 
statului Georgia, Jimmy Carter — 
447 delegați ; Henry Jackson — 196 ; 
Morris Udall — 175 ; George Wa
llace — 113.

COHCJIRS. Ea au început
lucrările primului Congres al Cen
tralei oamenilor muncii a revoluției 
peruane (C.T.R.P.). Participă 1 000 de 
delegați reprezentînd organizațiile a- 
filiate la această importantă centrală 
sindicală națională, care încă de la 
înființarea sa și-a exprimat adeziu
nea la postulatele revoluției peruane. 
In capitala peruană s-au încheiat 
lucrările primei întîlniri a oamenilor 
muncii din sectorul proprietății so
ciale. Președintele republicii, Fran
cisco Morales Bermudez, a adresat 
participanților la reuniune un mesaj 
în care se relevă rolul important al 
sectorului proprietății sociale în în
făptuirea procesului de prefaceri 
inițiat în Peru.

Negocierile desfășurate ia 
Bruxelles între reprezentanții Pieței 
comune și ai țărilor din Africa, Ca- 
raibe și Pacific (A.C.P.) semnatare 
ale Convenției de Ia Lome consacra
te stabilirii prețului zahărului achizi
ționat de C.E.E. s-au încheiat fără a 
se fi ajuns la 
două părți.

R^publsca Bangladesh va 
stabili la Karaci o misiune comer
cială destinată promovării schimbu
rilor economice cu Pakistanul, potri
vit acordului dintre cele două țări 
semnat la Islamabad. în vederea 
realizării aceluiași obiectiv, una din 
principalele bănci comerciale din 
Bangladesh, Rupali, va deschide o 
filială la Karaci și ulterior și în alte 
orașe pakistaneze.

un acord între cele

Cutremur. Un puternlc c«tre- 
mur de pămînt s-a produs, duminică 
după-amiază. în Chile. Epicentrul 
mișcării seismice a fost localizat la 
aproximativ 300 kilometri nord de 
capitala țării.

Situația din Liban
BEIRUT 3 (Agerpres). — La Bei

rut au continuat luni să se desfă
șoare lupte, îndeosebi în zona por
tului. Un număr de rachete au că
zut asupra aeroportului internațional 
din Beirut, avariind o parte din clă
direa aeroportului și o secțiune a 
pistei principale de 
traficul de 
rupt.

Totodată, 
noaptea de 
luptele din 
au provocat, potrivit agențiilor de 
presă, moartea a 106 persoane numai 
la. Beirut. De la anunțarea, vinerea 
trecută, a amînării cu o săptămînă 
a alegerilor prezidențiale, in capitala 
libaneză s-au înregistrat 211 morți și 
213 răniți.

In acest timp au continuat nego
cierile pentru realizarea consensului 
privind problema alegerii unui nou 
șef al statului.

Anglia afectată de secetă
— Datele 
fi prezen- 
în Marea 
o proble-

zbor. Totuși,
avioane nu a fost între-

tirurile de artilerie din 
sîmbătă spre duminică și 
cursul zilei de duminică

LONDRA 3 (Agerpres). 
unui raport special ce va 
tat guvernului relevă că 
Britanie seceta a devenit 
mă cu serioase implicații. Raportul 
relevă că. de la începutul acestui an, 
precipitațiile s-au situat la un ni
vel foarte scăzut, existînd, pentru 
prima dată în ultimii 250 de ani, pe
ricolul izbucnirii unor incendii în pă
duri. De asemenea, raportul sublinia
ză consecințele acestui fenomen pen
tru agricultură și industrie, precizînd 
că. în cazul în care situația va ră- 
mîne neschimbată, există posibilita
tea raționalizării consumului de apă 
al populației. întregul _sol al țării, a 
declarat un expert al 
țional al apelor, este 
imens burete uscat.

Publicația „Sunday 
levă că seceta se datorează unor mo
dificări climaterice care au antrenat 
descreșterea nivelului calotei arctice.

Consiliului na- 
asemenea unui

Telegraph" re-

• „LA GAZZETTA" 
Rossini este, desigur, una din
tre operele care au avut un 
destin ciudat : compusă în pe
rioada cea mai fecundă a ma
relui compozitor italian și pre
zentată în premieră în 1816 la 
Teatro dei Florentini din Nea- 
pole, a fost după aceea. în mod 
inexplicabil, dată uitării. Parti
tura ca și libretul (scris după 
o piesă de Goldoni) au fost so
cotite pierdute de către muzi
cologi. Iată însă că, după ani 
de căutări, Hans Gabor, direc
tor al „Kammeroper" din Vie- 
na, a reușit să descopere, în 
Italia, partitura operei. La 160 
de ani de la premieră, opera 
„La Gazzetta" va fi prezentată 
din nou, de către ansamblul 
„Kammeroper", la 7 iunie, în 
cadrul „Săptămînilor muzicale 
vieneze".

• GENEROZITATE. Re- 
cent, conducerea clubului spor
tiv scoțian F.C. Dumbarton a 
făcut un gest ce părea, la pri
ma vedere, de o generozitate 
ieșită din comun. Susținînd un 
meci, din cadrul semifinalei 
Cupei Angliei, împotriva echi
pei „Hearts of Midlothian" din 
Edinburgh, ea a invitat „să a- 
siste, în mod gratuit, pe toți cei 
ce au fost prezenți pe stadion 
la ultima semifinală din cadrul 

' cupei, la care a participat e- 
chipa". Statisticienii au stabilit 
că, într-adevăr, F.C. Dumbarton 
a ajuns o dată pînă în semifi
nale, dar aceasta s-a întîmplat 
în... 1897.

• A DOUA BĂTĂLIE 
DE LA HASTINGS. Cu 
peste nouă secole în urmă (la 
14 octombrie 1066), ducele nor
mand Wilhelm — supranumit a- 
poi Cuceritorul — i-a învins pe 
anglo-saxoni în istorica bătălie 
de la Hastings, devenind rege 
al Angliei. Astăzi, localnicii des
fășoară o largă campanie pen
tru a păstra nealterate caracte
risticile terenului unde a avut 
loc marea bătălie. Acesta — în
tins pe 230 de hectare și cuprin- 
zînd ruinele unei mînăstiri, 
parcele de culturi și pădure, un 
lac, un restaurant, un loc de 
parcaj etc. — se află în pro
prietatea unei familii, care, ne- 
maiputînd face față cheltuielilor 
de întreținere și impozitelor, a 
hotărît să-1 pună în vînzare, în 
acest scop urmînd să aibă loc 
o licitație, la Londra, în luna 
iunie. Prin campania inițiată în 
regiune se urmărește ca istori
cul loc să devină bunul unei 
organizații naționale, evitîndu-se 
fărimițarea lui în loturi ori a- 
chiziționarea de către amatori 
străini.

• LUMINEAZĂ CA SĂ 
NU FIE VĂZUȚII Lumines- 
cența, calitate pe care o posedă 
anumite viețuitoare acvatice, nu 
este nicidecum un lux al natu
rii. Menținerea acestei calități 
în decursul evoluției dovedește 
că îndeplinește o funcție anu
me — evidentă la peștii ce tră
iesc în zone abisale întunecoase. 
Pentru peștii din apele de su
prafață, străbătute de lumină, 
care, de asemenea, au organe lu- 
minescente, doi oameni de știin
ță americani, R.E. Young și 
C.F. Roper, au furnizat recent o 
interesantă explicație : în cazul 
acestora, luminescența îndepli
nește o funcție de camuflaj. 
Plasate în special pe partea ven
trală a corpului, organele lumi- 
nescente fac ca peștii ce înoată 
împotriva luminii (ce vine de 
sus) să fie mai greu reperați de 
dușmani. Aceasta ar putea fi, 
de altfel, și o explicație a cu
lorii în general mai deschise pe 
care peștii o au pe pîntece.
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