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în prezenta tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a întregii conduceri de partid și de stat 
ieri a avut loc în Capitală, intr-o atmosferă de vibrant entuziasm,

MAREA ADUNARE POPULARĂ CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului^ Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și sta
tului au participat, sîmbătă după-amiază, la adunarea popu
lară organizată în Capitală cu prilejul zilei de 1 Mai — Ziua 
solidarității internaționale a celor ce muncesc.

Omagiind ziua de 1 Mal, întîmpi- 
nind-o cu bucurie si rodnice bilan
țuri. oamenii muncii, români, ma
ghiari. germani si de alte naționali
tăți, deopotrivă fii si făurari ai Româ
niei socialiste, si-au îndreptat gîndul 
plin de recunoștință spre gloriosul 
nostru partid comunist, pentru tot ce 
s-a înfăptuit si se înfăptuiește, sub 
conducerea sa încercată. în patria 
noastră liberă și înfloritoare, spre 
secretarul general al partidului, pen
tru activitatea neobosită, pentru dă
ruirea cu care se consacră împlinirii 
năzuințelor celor mai profunde ale 
clasei muncitoare, ale întregii noastre 
națiuni, de progres, bunăstare si fe
ricire. de pace, prietenie si colabora
re cu toate popoarele lumii.

Cu acest gînd fierbinte l-au Intîm- 
pinat numeroși locuitori ai Capitalei 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu încă 
din momentul sosirii în Parcul tine
retului. de-a lungul frumoasei espla
nade. pină la intrarea principală a 
Palatului sporturilor si culturii, care 
a găzduit marea adunare populară, 
organizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R.

Cu același gind. izvorit din dragos
te și încredere nețărmurită în partid 
și în secretarul său general, l-au In- 
tîmpinat si miile de particîpanti la 
adunare.

...Ora 17. Sosirea la tribuna ofi
cială a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
a celorlalți tovarăși din conducerea 
partidului si statului este salutată 
cu multă căldură si însuflețire.

Sub vasta boltă a sălii răsună pu
ternice urale și ovații. Se aclamă cu 
înflăcărare. îndelung. într-o simbolică 
și firească alăturare, numele partidu
lui și al secretarului său general — 
„Ceaușescu — P.C.R. “.

împreună cu secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in tribuna oficială iau loc 
tovarășul Manea Mănescu. tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Stefan 
Voitec, Emil Bobu. Cornel Burtică. 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Ion 
Dincă. Emit Drăgănescu, Janos Faze- 
kas. Ion Ionită. Petre Lupu. Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu. Leonte Răutu, 
Iosif Ugiar, Ilie Verdet. Ștefan Andrei, 
Iosif Banc, Ion Coman, Teodor Co
man, Mihai Dalca, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile 
Patilinet, Ion Ursu. Constantin Dăscă- 
lescu. Aurei Duma. Ion Stănescu.

Iau loc. de asemenea, vechi milf- 
tanti ai mișcării comuniste si munci
torești din țara noastră. Eroi ai Muri- 
cii Socialiste, reprezentanți ai unor 
organizații de masă, ai oamenilor 
muncii din mari întreprinderi bucu- 
reștene. ai vieții științifice și cultu
rale.

In sală se află membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat si ai 
guvernului, vechi militanți ai mișcării 
comuniste și muncitorești din tara 
noastră, conducători de instituții cen
trale. organizații de masă si obștești. 

A apărut volumul 13

oameni ai muncii din întreprinderile 
șl instituțiile bucureștene.

La adunarea populară participă re
prezentanți ai Consiliului Central al 
Sindicatelor din Bulgaria. Mișcării 
Sindicale Revoluționare din Cehoslo
vacia, Centralei Oamenilor Muncii din 
Cuba. Federației Sindicatelor Libere 
Germane. Consiliului Central al Sin
dicatelor din R. P. Mongola. Consi
liului Central al Sindicatelor din Pp- 
lonia. Consiliului Central al Sindica
telor din Ungația. Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.g., 
Comitetului Executiv al Federa
ției Sindicatelor din R.S. Vietnam, 
Confederației Generale a Muncii 
din Franța. Confederației Gene
rale Italiene a Muncii. Uniunii Ge
nerale a Muncitorilor din Algeria. U- 
niunii Naționale a Muncitorilor din 
Angola. Congresului Sindicatelor din 
Africa de Sud. Federației Egiptene 
a Muncii. Confederației Ecuadoriene 
a Organizațiilor de Clasă (C.E.D.O.C.) 
si Confederației Oamenilor Muncii 
din Ecuador (C.T.E.). Congresului Sin
dicatelor din Ghana. Federației Ge
nerale a Muncitorilor din Iordania, 
Federației Generale a Sindicatelor din 
Irak. Sindicatelor din Mozamljic, 
Consiliului Național al Uniunii Oa
menilor Muncii din Mauritania. Con
siliului Național al Uniunii Oameni
lor Muncii din Mexic. Sindicatului 
National din Învățămînt din Mexic 
și Sindicatului Muncitorilor Feroviari 
din Mexic. Federației Sindicatelor 
Palestinene, Confederației Generale 
a Muncii din Peru. Federației Gene
rale a Sindicatelor din Siria. Confe
derației Naționale a Muncitorilor din 
Senegal. Uniunii Naționale a Oame
nilor Muncii din Tanzania. Congre
sului Sindicatelor din 'Zambia. Con- 
(Continuare în pag. a H-a)

NICOLAE CEAUȘESCU:
„România pe drumul construirii 

societății socialiste 
multilateral dezvoltate11

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul

Președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a primit, sîmbătă' di
mineața. pe Hans Voss, ambasadorul 
Republicii Democrate German?' la 
București, in vizită, de rămas bun, în

R. D. Germane
legătură , cu încheierea misiunii sale 
In tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire; care s-a desfășurat intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Ambasadorul
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a primit sîmbătă. 30 apri
lie. pe ambasadorul Republicii Arabe 
Egipt Ia București. Hassan A. Da- 
wood, la cererea acestuia.

R. A. Egipt
Cu acest prilel. ambasadorul Re

publicii Arabe Egipt a transmia 
tovarășului Nicolae Ceausescu un 
mesai din partea președintelui Re
publicii Arabe Egipt. Anwar EI Sadat

,Viața Ideologică, atît de Intensă și 
de bogată, a tării consemnează un 
Important eveniment — apariția vo
lumului al 13-lea din seria de Opere 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu : 
„România pe drumul construirii so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate".

Ca și celelalte lucrări apărute în 
ultimii ani. noul volum — incluzînd, 
în peste 700 pagini, expuneri, cuvîn- 
tări. articole, interviuri, mesaje din 
perioada mai-decembrie 1976 — con
stituie rodul gîndiril materiallst-dia- 
ldctice profund 
creatoare a secre
tarului general al 
partidului, o ex
presie a vastei si 
multilateralei sale 
activități teoreti
ce și practice des
fășurate în con
ducerea partidu
lui si statului. 
Importanta orien
tărilor și direcții
lor fundamentale 
de acțiune tra
sate. caracterul 
atotcuprinzător și 
diversitatea te
matică. numărul 
mare si densitatea în timp a lucrări 
lor — toate reliefează rolul determi
nant al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în elaborarea si aplicarea politicii in
terne si externe a partidului. Prin în
tregul său conținut, volumul pune in 
lumină. în mod deosebit de pregnant, 
trăsăturile specifice modului de a 
gindj și acționa al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — strînsă și nemijlocită 
legătură cu viața, cu masele popu
lare, principialitate marxist-Ieninistă, 
previziunea științifică, simbioza rea
lismului lucid cu spiritul novator 
ostil Oricăror dogme și osificări teo
retice, capacitatea de discernămînt a 
cerințelor vieții, elaborarea cuteză
toare de răspunsuri și soluții pe de
plin conforme necesităților de pro
gres ale societății.

Ca un fir roșu, lucrările sînt stră
bătute de înalta grijă pentru aplica
rea riguroasă. în toate domeniile vie
ții economico-sociale. a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea. a Programului 
partidului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comunism.

Volumul înscrie în această privință 
importante precizări teoretice, teze 
noi. rezultate din soluționarea crea
toare. în spiritul marxism-leninismu- 
lui, a noilor probleme ridicate de e- 
voluția socială, internă și internațio
nală cit și o mare bogăție de indi
cații practice, menite să asigure în
deplinirea în condiții optime a sarci
nilor stabilite de Congres.

Tn mod firesc, problemele privind 
creșterea în ritm cit mai rapid a e- 
conomfei naționale se află la. loc de 
frunte si în sumarul acestui volum.

riale si a consumurilor specifice, re
alizarea integrală și la termen a in
vestițiilor. Indicațiile și recomandă
rile. sarcinile și sublinierile configu
rează un ansamblu concret, pentru 
toate ramurile economiei naționale, 
care evidențiază căile si modalitățile 
de acțiune în vederea obținerii unei 
Înalte eficiente economice, condiție 
esențială pentru atingerea obiec
tivului itabilit de Congresul al 
XI-lea — apropierea nivelului de 
dezvoltare economică a României ds 
acela al țărilor avansate economic.

Preocupări- 
le oentru dezvol
tarea economiei, 
a bazei tehnico- 
materiale sînt co
relate indisolubil 
cu cele privind 
ridicarea nivelu
lui de trai mate
rial si spiritual al 
populației. cu 
multiplele aspec
te ne care te com
portă — perfec
ționarea modali
tăților de înfăp
tuire a retribuției 
în spiritul princi
piilor eticii si e- 

chității socialiste, dezvoltarea con
strucției de locuințe. îmbunătățirea 
aprovizionării, a asistentei sanitare 
etc. Volumjjl se constituie, astfel, ca 
o nouă si expresivă mărturie a 
profundului • umanism al politicii par
tidului al cărui tel suprem este o- 
mul. bunăstarea si fericirea lui.

O pondere importantă ocupă în vo
lum problemele activității politico-l- 
deologîce și cultural-educative pentru 
dezvoltarea conștiinței socialiste, pen
tru. formarea omului nou — compo
nentă organică și latură esențială a 
operei de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate Se cu
vine menționată tn acest sens, in 
primul rînd. expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. la Con
gresul educației politice șl al culturii 
socialiste, strălucit document al mar
xismului creator, care, dezvoltind o- 
rientările stabilite de Congresul al 
XT-lea al partidului și trașînd liniile 
directoare menite să îmbogățească 
conținutul muncii educative, a fost
(Continuare in pag. a V-a)

Un eveniment de seamă al vieții noastre 
ideologice, o contribuție remarcabilă 

la stimularea spiritului creator, 
propriu gindirii și practicii revoluționare

ilustrind încă o dată. în mod pregnant, 
atenția centrală și preocuparea stă
ruitoare a partidului nostru, a secre
tarului general al partidului pentru 
dezvoltarea bazei materiale a socia
lismului. ca factor motrice al pro
gresului social. Cuvîntările rostite la 
consfătuirile de lucru de la C.C. al 
P.C.R.. între care cele consacrate ac
tivității in domeniul proiectării și 
construcțiilor industriale. în domeniul 
cercetării și proiectării tehnologice, 
la consfătuirea cu primii secretari ai 
comitetelor județene de partid și alte 
cadre de conducere. Ia Plenara C.C. 
al P.C.R din noiembrie 1976. precum 
si la ședința comună a C.C. a) PC.R. 
și Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, abordează, pe 
baza analizei aprofundate a realită
ților din economie, o gamă complexă 
de probleme pe care le ridică rea
lizarea cincinalului, în mod deosebit 
aspectele calitative — promovarea 
progresului tehnic, creșterea produc
tivității muncii, valorificarea supe
rioară a materiilor prime și materia
lelor, reducerea cheltuielilor mate

Desen de Traian V4SA1

Primăvară de luptă 
și certitudini

O clipă nu ne-am îndoit de fru
musețea și de prea plinul acestei 
primăveri, deși începutul ei timpu
riu ne-a pus la grea încercare. Am 
trăit și trăim, astfel, o primăvară 
a probei de foc. din care ieșim st 
mai puternici.

1 Mal 1977 este cel de-al 33-lea 
Mai liber pe pămîntul românesc. 
Arminden a! confirmării sl ridică
rii pe o treaptă și mai înaltă, și mal 
plină de autoexigență, a tradițiilor 
noastre revoluționare. Este uh 
Arminden al victoriei depline asu
pra stihiei care s-a abătut peste 
noi la 1 martie și asupra grelelor 
ei urmări. Grele, dar nu de nebi
ruit. Căci un popor care de o trei
me de veac este deplin stăpîn in 
țara lui. trasîndu-și sub îndelung 
încercata conducere a Partidului 
Comunist Român contururile pro
priului său viitor deliberat si ho- 
tărît cu fermitate la scara întregii 
națiuni, s-a dovedit a ti de neîn
vins. Acea probă de foc. eroica mo
bilizare a tuturor energiilor națiu
nii sub conducerea secretarului ge
neral al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a Impus totala 
participare a clasei noastre munci
toare. a harnicei noastre tărănimi, 
a întregii noastre țări, a tuturor ce
tățenilor ei tn frunte cu comuniștii 
— români, maghiari, germani și de 
alte, naționalități — la fnfăptuirea 
a tot ceea ce laolaltă am hotărît î 
înaintarea neabătută a patriei noas
tre pe drumul socialismului si al 
făuririi comunismului, visul de aur 
al poporului român. Iar această 
hotărîre, ce nu putea fi clintită de 
nici o stihie, ne-a dictat declanșarea 
unui colosal efort de voință, a ace
luiași efort de voință care dintot- 
deauna a caracterizat clasa noastră 
muncitoare tn comportamentul ei 
fată de Istorie. Efort care, sub im
perativul momentului, a însemnat i

nici un pas pierdut în înaintarea 
noastră spre viitor, nici un dram în 
minus din ceea ce tie-am propus 
să dobindim. d spor în toate, un 
plus fată de noi înșine ca adevă
rată expresie a umanismului revo- ‘ 
luționar. a conștiinței socialist* cul
tivate de partid.

Acest al 33-lea 1 Mai liber este 
sărbătorit în anul cînd aniversăm 
centenarul cuceririi Independenței 
de stat a României, eveniment cru
cial în analele patriei. în lupta po
porului român pentru neatimare, 
pentru afirmarea sa liberă și dem
nă în rîndul tuturor națiunilor lumii. 
O treime din vîrsta acestui veac 
aparține socialismului. O treime in 
care România se arată, lumii de 33 
de ori mai puternică din punct 
de vedere economic — sl cin» 
oare ar putea calcula de cita 
ori este astăzi poporul român 
mai puternic din punct de ve
dere moral 1 — față de anul
de vîrf al dezvoltării tării noastre 
dinainte de eliberare. Este sărbă
toarea unui Arminden în cinste* 
căruia oamenii muncii din patria 
noastră și-au luat angajamente spo
rite oentru realizarea tuturor obiec
tivelor înscrise în planul de stat 
pus sub ..semnul revoluției tehnico- 
științifice. al creșterii productivită
ții muncii prin folosirea tuturor re
zervelor si posibilităților de care 
dispunem, a) calității, al înnoirii si 
modernizării producției, aî respectă
rii cu strfetete a proceselor tehno
logice prin utilizarea tntensivă. Ia 
întreaga capacitate a mijloacelor 
cu care sînt dotate întreprinderile, 
toate unitățile economice. Din con
știința dublei sale ipostaze, de pro
prietară si producătoare a tuturor 
mijloacelor de producție ți a tutu-
(Continuare in pag. a Il-a)
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MAREA ADUNARE POPULARĂ CONSACRATĂ ZILEI

Cuvîntul tovarășului Ion loniță
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

viceprim-ministru al guvernului
Mult stimat» tovarăș» Nicola» 

Ceaușescu.
Dragi tovarășe și tovarăși.
Stimați oaspeți de peste hotare.
Sărbătorim astăzi ziua de 1 Mal 

— ziua primăverii și a muncii, săr
bătoarea scumpă a clasei muncitoare, 
a întregului nostru popor, care con
struiește cu succes socialismul pe 
pamîntul României.

Totodată, poporul român sărbăto
rește ziua de 1 Mai împreună cu 
clasa muncitoare, cu forțele revolu
ționare și progresiste de pretutin
deni. ca zi a solidarității si a frăției 
muncitorilor din întreaga lume.

Anul acesta sărbătorirea zilei de 
1 Mai are loc în condițiile în care 
toti oamenii muncii din patria noas
tră — români, maghiari, germani si 
de alte naționalități — muncesc cu 
hotărîre. cu dăruire și eroism pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
pe anul 1977, a planului cincinal, 
pentru înlăturarea deplină a urmă
rilor cutremurului din 4 martie.

înfăptuind neabătut hotărîrile Con
gresului al XI-lea. Programul parti
dului, indicațiile cuprinse în recen
tele expuneri ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al parti
dului. la ședința comună a forurilor 
conducătoare de partid și de stat și 
la Congresul țărănimii, continuăm 
cu succes opera istorică de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, de înaintare a României 
spre comunism.

Sărbătorirea zilei' de 1 Mai în 
preajma aniversării unui veac de la 
cucerirea Independentei de stat a 
României și a 56 de ani de la crea
rea partidului poartă amprenta oma
giului pe care întreaga noastră na
țiune îl aduce eroilor neamului nos
tru. celor care, prin Jertfe de sînge. 
au înscris pagini glorioase în bogata 
cronică a luptelor duse de poporul 
român pentru eliberarea națională 
si socială, pentru independentă, pen
tru o viată demnă, suverană. (A- 
plauze puternice, îndelungi).

Angajați ferm în întrecerea socia
listă, oamenii muncii din industrie, 
agricultură, din celelalte domenii de 
activitate muncesc cu abnegație pen
tru îndeplinirea și depășirea sarcini
lor de plan. După cum se știe, anul 
1976 — primul an al actualului cinci
nal— în care planul producției indus
triale a fost realizat in proporție de 
101.9 Ia sută, cu o creștere de 11.5 la 
sută fată de 1975. a fost încheiat cu 
succes ; în agricultură s-a obtinut o 
recoltă de aproape 20 milioane tone 
cereale. Ca urmare a dezvoltării in
dustriei, agriculturii, celorlalte ra
muri ale economiei, au crescut veni
tul national, bunăstarea oamenilor 
muncii.

Cu toate dificultățile tntîmpinats 
ca urmare a cutremurului, în pri
mele trei luni ale acestui an planul 
producției industriale a fost îndeplinit 
în proporție de 103,1 la sută, iar al 
productivității muncii de 101.5 la 
sută. Se desfășoară in bune condi
ții lucrările agricole, oamenii mun
cii de la sate dînd astfel viată che
mării lansate de recentul lor for de
mocratic. Se depun eforturi susținute 
în construcții, transporturi. In dome
niul cercetării și științei, în toata 
sectoarele de activitate. Se îndepli
nește cu succes programul de ridi
care a nivelului de trai material și 
spiritual al poporului — telul suprem 
al politicii partidului nostru.

Pentru eforturile rodnice, pline da 
dăruire. închinate propășirii patriei 
noastre socialiste, permiteti-mi ca. 
în numele si din însărcinarea condu
cerii partidului, a secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
să adresez clasei muncitoare, țărăni
mii. intelectualității, tuturor oameni
lor muncii cele mai calde felicitări 
și urări de noi realizări în măreața 
operă de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate oe nă- 
mîntul României. (Aplauze pu
ternice).

Marile succese obținute pe calea 
făuririi vieții noastre noi se datoresc 
conducerii de către Partidul Comu
nist Român, care îsi îndeplinește cu 
cinste rolul istoric de conducător al 
întregului popor, unind eforturile 
clasei noastre muncitoare, țărănimii, 
intelectualității, ale tuturor oameni
lor muncii. în grandioasa operă de

înaintare a României Pe calea civi
lizației si progresului.

întreaga activitate de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate si înaintare a României spre co
munism. de refacere și construcție, de 
dezvoltare continuă a patriei, forța și 
dinamismul economiei noastre socia
liste, trăinicia de granit a noii orîn- 
duiri. succesele pe care tara noastră 
le-a obținut în toate domeniile sînt 
indisolubil legate de munca titanică 
desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, secretar general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România. (Aplauze pu
ternice. îndelungi ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R."). Națiunea ro- 
mînă omagiază cu înaltă prețuire și 
recunoștință activitatea sa neobosită 
în fruntea partidului si statului, ex
cepționala sa capacitate organizato
rică. spiritul de abnegație și patrio
tismul său revoluționar puse în sluj
ba înaintării cu pași siguri a societă
ții românești pe calea progresului și 
civilizației. (Aplauze puternice). în 
conștiința întregului popor român, 
pilda sa de dăruire și eroism dăi
nuie ca o flacără vie a cutezanței 
si tenacității revoluționare. ne 
călăuzește în activitatea pe care o 
desfășurăm neîntrerupt, cu și mai 
multă hotărîre. pentru construirea 
noii societăți. (Aplauze Îndelungi).

Stimați tovarăși.
Bilanțul rodnic al, ț-eajjzărilor ,cu . 

care poporul român, sub conducerea 
partidului, întimpină sărbătoarea in
ternațională a celor <5e rnuhcesc re
prezintă o bază trainică pentru con
tinuarea și amplificarea eforturilor în 
vederea sporirii producției, a accele
rării dezvoltării pe toate planurile. 
Numai astfel vom asigura creșterea, 
în continuare a nivelului de trai al 
poporului, ridicarea României in rtn- 
dul națiunilor dezvoltate, ne vom în
deplini înaltele îndatoriri patriotice 
ce ne incumbă pentru progresul și 
prosperitatea generațiilor prezente și 
viitoare.

în acest spirit, folosim prilejul a- 
cestei zile sărbătorești spre a adresa 
tuturor colectivelor de muncă din in
dustrie. agricultură, construcții, din 
domeniul învățămîntului. științei si 
ctilturii. tuturor oamenilor muncii din 
patria noastră, fără deosebire de na
ționalitate. chemarea de a-și mobi
liza toate forțele. întreaga energie si 
capacitate creatoare, de a nu precu
peți nici un efort în vederea realiză
rii exemplare a sarcinilor de plan pe 
acest an și pe întregul cincinal, a 
tuturor obiectivelor stabilite de Con
gresul al XI-lea. în toate unitățile 
economice să se întreprindă măsuri 
hotărîte pentru îndeplinirea exem
plară a sarcinilor de plan, creșterea 
într-un ritm înalt a productivității 
muncii, sporirea indicelui de utili
zare a mașinilor si utilajelor, promo
varea progresului tehnic în toate ra
murile economiei naționale, ridicarea 
calității produselor, reducerea sub
stanțială a consumurilor de materi
ale și a costurilor de producție. în 
fiecare unitate agricolă. în toate sa
tele trebuie să se acționeze cu fer
mitate pentru asigurarea creșterii 
continue a producțiilor vegetale și 
animale, sporirea contribuției acestui 
important sector al economiei națio
nale la realizarea hotărîrilor istorice 
ale Congresului al XI-lea al partidu
lui. (Vii aplauze). Să facem totul pen
tru înfăptuirea exemplară a măsurilor 
privind activitatea de investiții, in 
scopul recuperării oricăror rămîneri în 
urmă, realizarea la timp și chiar mai 
devreme a tuturor obiectivelor pro
ductive și a construcțiilor de locuințe, 
îndeplinirea consecventă a prevederi
lor de îmbunătățire continuă a con
dițiilor de viată materiale și spiri
tuale ale oamenilor muncii.

Stimați tovarăși.
întreaga politică a partidului sl sta

tului nostru se afirmă prin obiecti
vele si realizările sale ca o politică 
a libertății, demnității si bunăstării 
propriului popor și a tuturor po
poarelor lumii. (Aplauze puter
nice). în activitatea internațio
nală a României socialiste se aplică 
cu consecventă orientările principiale 
statuate de Congresul al XI-lea. în
scrise in Programul partidului, con

cluziile și indicațiile cuprinse în ma
gistrala analiză a evoluției vieții in
ternaționale făcută de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la recenta ședință 
comună a forurilor conducătoare de 
partid si de stat.

In spiritul acestor orientări, țara 
noastră dezvoltă relațiile de colaborare 
cu toate țările socialiste, cu țările In 
curs de dezvoltare, cu țările neali
niate. cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orînduire socială, parti
cipă activ la diviziunea internațio
nală a muncii, la schimbul mondial 
de valori. România depune eforturi 
statornice pentru înfăptuirea secu
rității și . colaborării pe continentul 
european, lichidarea subdezvoltării 
si instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice internaționale, bazate 
pe deplina egalitate și echitate, în
făptuirea dezarmării generale si ,în 
primul rînd a celei nucleare, pentru 
soluționarea în conformitate cu inte
resele popoarelor a marilor probleme 
ale contemporaneității.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
tara noastră dau cea mai înaltă apre
ciere rolului esențial și contribuției 
hotărîtoare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, președintele republicii, Ia 
elaborarea și transpunerea în viață a 
politicii noastre externe. (Aplauze pu
ternice, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R."). Rodnicele
întâlniri si contacte ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducători din 
tărîle: sociăliste. din țări în curs de 
dezvoltare, din alte țări" ale Itimfi, 
activitatea sa neobosită pentru afir
marea si consolidarea destinderii, 
cooperării si securității in Europa și 
în lume au adus o contribuție de cea 
mai mare însemnătate la promovarea 
relațiilor de prietenie cu celelalte 
popoare, au conferit o valoare deose
bită politicii externe a partidului și 
statului nostru, ridicind pe culmi 
necunoscute prestigiul și autoritatea 
internațională a României socialiste. 
(Vii aplauze).

Cu prilejul zilei de 1 Mai. parti
dul nostru comunist, clasa munci
toare și poporul român constructor 
al socialismului își exprimă solidari
tatea militantă cu partidele comu
niste și muncitorești, cu clasa mun
citoare și popoarele țărilor socialiste, 
țărilor în curs de dezvoltare, ale 
tuturor țărilor lumii, cu toate forțele 
progresiste, democratice și antiim- 
perialiste de pretutindeni. (Aplauze 
puternice). Partidul și statul nostru 
vor face totul, și de acum înainte, 
pentru a adinei și intări colaborarea 
internațională, unitatea și solidarita
tea forțelor păcii, libertății și progre
sului. (Aplauze îndelungi).

Dragi tovarăși.
Convingerea nestrămutată în forța 

și capacitatea partidului, a poporului 
nostru. în izvorul nesecat de progres 
ce rezidă în noua orînduire pe care 
o făurim stă Ia temelia încrederii 
noastre ferme că prin muncă tenace, 
bine organizată și entuziastă vom 
asigura traducerea în viață cu suc
ces a planului cincinal de dezvoltare 
economică-socială, creșterea continuă 
a nivelului de trai material și spi
ritual al maselor. înflorirea Româ
niei socialiste. (Vii aplauze).

Trăiască 1 Mai — Ziua solidarității 
Internaționale ă celor ce muncesc, 
ziua frăției muncitorilor de pretutin
deni 1 (Aplauze puternice, urale).

Trăiască Partidul Comunist Român 
— forța politică conducătoare a 
poporului nostru pe calea socialis
mului și comunismului. în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu ! (Aplauze puter
nice. urale : se scandează :
„Ceaușescu — P.C.R.").

Trăiască poporul român, construc
tor eroic și victorios al socialismului, 
trăiască și înflorească scumpa noas
tră patrie. Republica Socialistă 
România ! (Aplauze puternice).

Trăiască solidaritatea partidelor 
comuniste și muncitorești, a tuturor 
țărilor socialiste, a tuturor forțelor 
revoluționare, progresiste, democra
tice și antiimperialiste ! (Aplauze pu
ternice).

Trăiască pacea și colaborarea între 
toate popoarele ! (Aplauze puternice, 
prelungite, urale ; se scandează : 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Adunarea 
din Capitală

(Urmare din pag. I)
federației Muncitorilor din R.D.ț1. 
Yemen, Sindicatului Metalurgiștilor 
din Lisabona (Portugalia) și Sindica
tului Lucrătorilor Hotelieri din Sud 
(Portugalia). Uniunii Sindicatelor din 
Industria Alimentară. Hoteluri și Res
taurante din R.F. Germania. Federa
ției Sindicale Mondiale. Confederației 
Internaționale a Sindicatelor Arabe 
— C.I.S.A.

Sînt prezenți șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București, alțl 
membri ai corpului diplomatic, pre
cum și corespondenți ai presei străine.

Sala are un aspect sărbătoresc. 
Deasupra tribunei oficiale se află por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în drentul căruia este înscrisă urarea 
..Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general !“ 
Mari steaguri roșii si tricolore îsi în
gemănează faldurile.

Pe una din laturile sălii se găsesc 
portretele lui Marx. Engels. Lenin, 
sub care stă scris : „Trăiască unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor so-’ 
cialiste. democratice, antiimperialis
te !“.

De partea cealaltă a sălii. în fata 
tribunei oficiale, se află imaginea 
globului pămîntesc, pe meridianele 
căruia se poate citi urarea „Trăiască 
1 Mai !" încadrată de stemele Parti
dului Comunist Român si Republicii 
Socialiste România.

Deschizînd adunarea, tovarășul Ion 
Dincă, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar ai Comitetului municipal 
București al P.C.R.. primarul general 
al Capitalei, a spus :

Vă rog să-mi îngăduiți să folosesc 
acest prilej pentru a saluta, in nu
mele comuniștilor, al tuturor locuito
rilor Capitalei, cu deosebită stimă și 
profund respect, pe cel mai demn 
și stimat fiu al națiunii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. secreta
rul general a! Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România.

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului nostru care participă la a- 
ceastă adunare.

Exprimînd satisfacția pentru parti
ciparea la adunare a numeroși oaspeți 
de peste hotare, vorbitorul le-a adre- . 
sat un călduros salut, subliniind că 
prezenta lor constituie un simbol al 
trainicelor legături de prietenie și so
lidaritate internaționalistă pe care le 
au țara, poporul Si partidul nostru 
cu clasa muncitoare, cu forțele pro
gresiste și democratice, cu toate po
poarele lumii.

Despre semnificația zilei de 1 Mai 
a vorbit tovarășul Ion Ionită. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru 
al guvernului.

Adunarea se încheie într-o atmos
feră entuziastă, de puternică însufle
țire. Se aclamă, minute în șir. pen
tru partid și secretarul său general, 
pentru eroica noastră clasă muncitoa
re. pentru minunatul popor român, 
constructor al socialismului, pentru 
patria noastră liberă și mîndră. — 
Republica Socialistă România. Se 
scandează cu înflăcărare „Ceaușescu"- 
P.C.R.".

Ovațiile și uralele prelungite, am
bianta vibrantă in care ia sfirșit a- 
dunarea exprimă în mod grăitor uni
tatea de nezdruncinat a poporului în 
jurul partidului și secretarului său 
general, deplina concordantă între 
năzuințele națiunii și politica parti
dului, voința fermă a tuturor cetățe
nilor tării, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, de a-și con
sacra forțele înfăptuirii hotărîrilor 
Congresului ai XI-lea al P.C.R., a 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a României spre comunism, 
de a-și aduce o contribuție tot mal 
de preț la realizarea idealurilor de 
libertate și progres ale tuturor po
poarelor. la victoria socialismului și 
păcii în lume.

în continuare s-a desfășurat spec
tacolul festiv dedicat zilei de 1 Mai.

(Urmare din pag. I)

Adunări populare în tară
1 Mai, Ziua solidarității internațio

nale a celor ce muncesc. întîmpinată 
și in acest an de oamenii muncii, de 
întregul nostru popor cu succese deo
sebite în toate domeniile de activi
tate. a prilejuit desfășurarea a nu
meroase și entuziaste adunări popu
lare. organizate in municipii, orașe și 
centre muncitorești. în cămine cul
turale de Ia sate.

La adunări au luat cuvîntul prim- 
secretari și secretari ai comitetelor 
județene, municipale și orășenești de 
partid, președinți si vicepreședinți ai 
consiliilor populare locale, reprezen
tanți ai organelor și organizațiilor 
sindicale.

în încheierea adunărilor populare 
•u avut loc spectacole festive închi
nate partidului, marii sărbători a ce

lor ce muncesc, în cadrul cărora au 
evoluat formații artistice fruntașe 
participante la Festivalul national 
„Cîntarea României".

în telegrame adresate Comitetului 
Central al partidului. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sint exprimate. în 
numele comuniștilor, al tuturor oa
menilor muncii din tara noastră — 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități — sentimentele de dra
goste nemărginită și recunoștin
ță fierbinte față de partid și 
secretarul său general, pentru tot 
ce s-a înfăptuit șl se în
făptuiește în patria noastră, pentru 
activitatea sa neobosită ousă în sluj
ba Împlinirii celor mai scumpe idea
luri de libertate și Independentă na

țională. de progres, bunăstare si fe
ricire. de pace, prietenie și colaborare 
cu toate popoarele glooului. aspirații 
fundamentale ale clasei noastre mun
citoare. ale întregii națiuni române. 
. în telegrame se reafirmă cu putere 
hotărî rea nestrămutată a oamenilor 
muncii din toate colturile tării de a 
acționa neabătut, strîns uniți în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral. în vederea îndeplinirii exempla
re a mărețelor sarcini trasate de cel 
de-al XI-lea Congres al P.C.R.. de a 
face totul pentru a transpune în via
tă cutezătoarele idei ce stau la baza 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a României spre comunism.

(Agerpres)

ror bunurilor materiale șl spiritual» 
care ne întăresc brațul și inima, a 
izvorit opțiunea clasei noastre mun
citoare față de ziua de mîine a pa
triei, așa cum se află ea inscrisă în 
Carta viitorului României socialiste 
și comuniste — Programul adoptat 
la cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R

Marele forum a! țărănimii, întru
nit recent, cînd s-au împlinit șapte 
decenii de la răscoala din 1907 — 
una din cele mai mărețe și. tot
odată. cele mai tragice pagini din 
istoria luptei poporului român pen
tru libertate și dreptate socială — 
a mobilizat toate energiile satelor 
în bătălia pentru înfăptuirea unei 
agriculturi moderne, de mare ran
dament. pentru transformarea mun
cii pămîntului într-o, variantă a 
muncii industriale, pentru formarea 
In sinul oamenilor muncii de pe 
ogoare a conștiinței avansate, co
muniste. Prin proporțiile participă
rii. prin amploarea dezbaterilor și

„Un cînt fierbinte al muncii,
al zilei de-ntîi Mai“

încununînd în chip fe
ricit vibranta adunare 
populară, bogatul specta
col festiv consacrat zilei 
de 1 Mai ilustrează modul 
în care bucureștenii. în
treg poporul român. înțe
leg să sărbătorească atit 
prin remarcabile fapte de 
muncă, cit și prin artă 
patriotică, angajată. Ziua 
internațională a celor cs 
muncesc.

...Imensa scenă, decora
tă sărbătorește, ește ilumi
nată feeric. Deodată, din 
sute de piepturi, răsună 
frumosul imn, aproape 
centenar, „Marș de 1 
Mai", de’ Ciorian Porum- 
bescu. Melodia si versuri
le sale veșnic tinere, 
care au mobilizat de-a 
lungul timpului generații 
întregi de muncitori opri
mați, și-au îmbogățit în
cărcătura istorică în anii 
luminoși ai socialismului 
cu noi și prețioase sem
nificații. Exprimînd ideile 
nobile și puternicul suflu 
revoluționar ale Întregului 
spectacol, se fac auzite 
versurile : E f Mai ! Azi 
tara, grădină roditoare. / 
In flori de faptă-mbraci 
tțț: jnțjneîi,: viu alai, / in- 
țreaga națiune, ifi strai de 
Sărbătoare. t Rostește cu 
mindrie. cu drag si înflă
cărare. / Un imn fier- 
binte-al muncii, al tilel 
de-ntii Mai !

Conceput ca un mozaic 
ilustrativ al timpului e- 
roic pe care îl traver
sează patria, momentul 
Următor subliniază, prin 
versuri de expresivă vi
goare. prestigiul de care 
se bucură tara noastră pe 
toate meridianele lumii:

Deschidere spre lume 
/ Deschidere spre vre
me .'... / Deschidere spre 
oameni !... / Spre tari, po
poare, state !... / In steaua 
prinsă-n fruntea înaltei 
noastre steme / Stă scris 
temeinic : Pace si Solida
ritate !

într-o atmosferă de

caldă vibrație, acest prim 
moment poetic se încheie 
cu un cald omagiu în
chinat partidului, secre
tarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
omul înțelept care acțio
nează fără preget pentru 
ca marea familie a uma
nității să trăiască în pac» 
și înțelegere.

Este din nou rîndul co
rurilor să iradieze atmos
fera cu vigoarea și elanul 
unui cîntec de masă.

Acest cîntec. purtînd ca 
titlu o sublimă alăturare 
de cuvinte — „Slăvim 
Republica, «lăvim Parti
dul !“ — evocă cei dinții 
ani ai construcției, ani în 
care, sub conducerea parti
dului. poporul român a pus 
temeliile durabile ale noii 
înfățișări a patriei. Dună 
un medalion de vechi cîn- 
tece revoluționare ale 
muncitorimii române. în 
scenă irump grupuri de 
dansatori. în costume de 
epocă, purtînd Însemne 
ale breslelor, care reali
zează o policromă compo
ziție alegorică : Hora 
muncitorilor. Sînt evoca
te astfel. în acordurile u- 
nei armonioase melodii de 
la sfirșitul secolului tre
cut. serbările de Armin
deni ale muncitorimii ro
mâne — vechi si activ 
bastion al luptei proleta
riatului mondial. Mișcarea 
coregrafică degajă opti
mismul robust si vitalita
tea fiilor clasei muncitoa
re. îndîrjirea lor de a mi
lita neabătut pentru o 
viată mai bună si mai 
demnă.’ pentru triumful 
cauzei nobile a idealurilor 
socialismului.

De la rememorarea ce
lor dintîi serbări de 
1 Mai. se face treptat 
trecerea către un alt 
1 Mai. cel din anul 1939. 
Este un moment în care 
verbul poetic capătă ca
dența unor pași hotăriți, 
un moment care evocă 
înălțarea o» cerul con

științei progresiste a pa
triei a unui tînăr revo
luționar care avea să 
devină un strălucit om 
politic si încercat condu
cător. tovarășul Nicola» 
Ceausescu.

Din cuprinzătoare» con
stelație de cîntece revo
luționare se desprinde cel 
intitulat ..Avem o tară 
cum strămoșii și-au vi
sat", care transfigurează 
artistic semnificația ma
relui moment aniversar al 
acestui an : împlinirea a 
100 de ani de la cucerirea 
independentei noastre de 
stat, eveniment de o im
portantă excepțională pen
tru evoluția României 
moderne.

în versuri de aleasă 
simțire sînt evocate a- 
poi momentele grele pe 
care le-a trăit recent tara, 
modul în care întregul 
nostru popor. în frunte 
cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a acționat cu 
dirzenie. eroism si ome
nie pentru a Înlătura cît 
mai grabnic urmării» 
seismului.

Urmează momentul core
grafic „Construim", inspi
rat din muru® £ avîntatâ, 
plină de dăruire a întregii 
națiuni. Grupuri de dan
satori îmbrăcați în salo
pete aduc în sală, prin 
reprezentări figurative, 
forfota șantierelor, pasiu
nea și elanul cu care cla
sa muncitoare. în strînsă 
alianță cu țărănimea și 
intelectualitatea, trans
pune în viață hotărîrile 
Congresului al XI-lea al 
partidului de edificare a 
României viitorului, țară 
socialistă înfloritoare.

Prin rîndurile acestor 
grupuri pătrund treptat, 
aducind prospețimea și 
grația tezaurului nostru 
folcloric, dansatori în fru
moase costume populare. 
Grăitoare contopire a 
muncii și artei. întruchi
pată plenar în desfășura
rea Festivalului național

„Cîntarea României". »- 
cest moment devine ca
drul pentru interpretarea 
de către coruri a cîntecu- 
lui „Imn țării mele".

Nu s-au stins bine acor
durile acestei melodii și 
asistăm la dezlănțuirea 
unui veritabil șuvoi de 
dansuri populare cuprin
se în tabloul folcloric „În
frățirea". Tumultuoasa re
vărsare a dansurilor, re- 
prezentînd specificul ma
rilor zone folclorice ale 
țării, prezintă în mod 
simbolic unitatea de mo
nolit a tuturor fiilor pa
triei : români, maghiari, 
germani și de alte națio
nalități.

După un recital de mu
tică populară românească, 
pe scenă se desfășoară o 
imensă alegorie coregra
fică în care s-au prins 
toate grupurile de dansa
tori, ca un simbol al în
frățirii dintre toți oa
menii muncii, dintre toți 
cetățenii țării. Se recită 
versurile: Ne angajăm 
prin muncă să facem vi
itorul, / Așa cum e in 
slova mărețului Congres, / 
Așa cum tuturora ne este 
înțeles, / Așa cum îl do
rește fierbinte-ntreg po
porul !

Apoi, în fluturare de 
«teaguri și eșarfe multi
colore. glasurile artiștilor 
si ale întregii asistente se 
întîlnesc în intonarea im
nului de luptă al mun
citorilor de pretutindeni : 
Internaționala.

Mulțimea ovaționează 
din nou pentru partid, 
pentru «ecretarul său 
general. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.".
Aceeași atmosferă vi
brantă o regăsim la ie
șirea din sala Palatului 
sporturilor și culturii. 
Aici, secretarul genera] al 
partidului este salutat din 
nou cu multă căldură, cu 
urale si ovații nesfîrșite 
de mii de bucuresteni.

(Agerpres)

însemnătatea hotărîrilor adoptate, 
marele forum al țărănimii consti
tuie, totodată, un moment important 
In procesul de adîncire a democra
ției socialiste in patria noastră. Est» 
semnul epocii, rodul „mirabilei se
mințe" pusă de partidul comuniști

rilor socialiste, creșterea avîntuluî 
forțelor revoluționare, antiimperia
liste și progresiste de pretutindeni 
în lupta pentru socialism, pace și 
progres social. Lucrările recentei 
ședințe comune a C.C. el P.C.R., 
Marii Adunări Naționale. Consiliu

Primăvară de luptă și tertitudini

lor In conștiința tuturor oamenilor 
muncii, liberi și stăpîni pe desti
nele lor, chemați la conducerea so
cietății socialiste.

1 Mai 1977 prilejuiește și o pu
ternică reafirmare a solidarității 
noastre internaționale cu oamenii 
muncii din toate țările lumii, înre
gistrarea plină de bucurie a mari
lor schimbări petrecute în dezvol
tarea lumii contemporane. în rapor
tul mondial de forțe, succesele ță

lui Suprem al Dezvoltării Econo
mice și Sociale și activului central 
de partid și de stat au subliniat 
eforturile statornice ale României 
pentru transpunerea în viată a pre
vederilor Actului final de la Hel
sinki. ca un tot unitar și Indivizibil, 
pentru înfăptuirea securității si co
laborării pe continentul european, 
subliniind necesitatea intensificării 
luptei popoarelor pentru lichidarea 
cubdezvoltării și instaurarea unei

noi ordini economice internațional» 
bazate pe deplină egalitate și echi
tate.

„Vom acționa și în viitor, con
secvent — rostea tovarășul Nioolae 
Ceaușescu ca într-un angajament 
solemn al clasei noastre muncitoare, 
al întregului nostru popor la lupta 
popoarelor pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune — 
pentru lărgirea continuă a raportu
rilor cu partidele comuniste și mun
citorești, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului, ale deplinei ega
lități în drepturi și respectului re
ciproc, pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
pe o bază nouă".

...Arminden 1977. Bun venit, de
plină primăvară 1 Aici ti-e leagă
nul, aici ți—e pămîntul. Căci nică
ieri nu calci mai mindru decît ln- 
tr-o țară liberă, independentă și 
înfloritoare, printre cei ce muncesc 
încrezători în viitorul comunist spre 
care îi conduce marele și iubitul 
strateg al luptei pentru fericire — 
Partidul. \
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AICI, LA NOI, CONDUCE CLASA MUNCITOARE
aici, în România socialistă 
aici, in uzinele țării 
aici, la fiecare loc de muncă

■ PESTE 153000 DE REPREZENTANȚI AI MUN
CITORILOR ȘI CADRE DE CONDUCERE 
fac parte din consiliile oamenilor muncii

■ PESTE 5 000000 DE OAMENI AI MUNCII 
au participat la adunările generale desfășurate la 
începutul acestui an

■ AU LUAT CUVÎNTUL PESTE 360000
■ APROAPE 180000 DE PROPUNERI au îmbogățit 

programele de lucru ale întreprinderilor industriale, 
agricole, de construcții, de cercetare și proiectare

„In condițiile în care masele muncitoare sînt stăpîne pe forțele de 
producție, pe toate bogățiile naționale, creăm o democrație de tip nou, 
radical diferită de democrația burgheză bazată pe exploatarea și asuprirea 
majorității poporului. In acest sens am creat cadrul organizatoric pentru 
participarea oamenilor muncii la conducerea întregii activități economice 
și sociale. In toate întreprinderile și instituțiile funcționează consilii ale 
oamenilor muncii, la toate nivelurile societății există organe de conducere 
colectivă",

NICOLAE CEAUȘESCU

Luni, 25 aprilie, era zece... A început ședința lărgită a Consiliului oamenilor muncii de la „23 August"

La întreprinderea „23 August** din Capitală, ca pretutindeni pe întinsul țării
Marele colectiv, in virtutea prerogativelor democrației socialiste,

„Toți decidem,

ALEGE
(I

Luni. 25 aprilie 1977. ora 10. La întreprinderea „23 Au
gust" din Capitală a început ședința lunară a consiliului 
oamenilor muncii. Participă 21 din cei 27 de membri (lip
sesc motivat șase, 
aleși ai angajaților). 
mitetului de partid, 
studiul importantei 
terea gradului de 
fiilor. Referatul se 
lografiate la un rînd. ___ _ ________  _____ ___
Este esența extrasă dintr-o vastă investigație la care au 
participat colective alcătuite din cîte Cinci oameni din 
fiecare secție, deci 85, și care au discutat, practic, cu 
toată uzina. Pe durata a 30 de zile de lucru. Unele dintre 
ideile noi, descoperite pe parcursul investigației, s-au și 
aplicat. înainte de a deveni decizie.

Nu e numai o impresie că la ședința aceasta participă 
întreaga masă de muncitori și tehnicieni ai uzinei, 
multe mii de angajați, ci o realitate : aici, pe masa de 
lucru a consiliului, se află ceea ce au gîndit — pentru 
bunul mers al uzinei, pentru valorificarea întregului po
tențial productiv — toți cei care acum se află, ca întot
deauna, la mașinile lor, în neîntreruptul proces al muncii. 
Aceaștă largă și efectivă participare la conducerea tre
burilor întreprinderii este. în fapt, forța pe care o vă
dește în practică activitatea consiliului — el însuși, prin 
structura sa. o emanație a marelui colectiv.

S-a discutat cu aprindere, o oră și jumătate, răstimp 
In care s-a auzit de nenumărate ori : „adunarea generală“,_ 
„hotărîrea adunării generale"... Era fireasca raportare a' 
întregii activități la forul suprem al conducerii colective 
care a însărcinat consiliul oamenilor muncii să ducă la 
îndeplinire hotărîrile sale. Extrasă din procesele verbale 
din acest an ale adunărilor generale ale angajaților sau 
ala reprezentanților lor din fiecare atelier, din fiecare 
secție și pe toată uzina, o cifră ne vorbește de la sine 
despre democrația muncitorească, despre larga participare 
la conducere, despre4»'forța învestiturii atribuite acestui 
consiliu : în 114 adunări generale și 20 de adunări ale 
reprezentanților s-au făcut nu mai puțin de 1 136 de pro
puneri privind Îmbunătățirea activității generale a în
treprinderii.

Ședința ne-a oferit astfel tabloul impresionant ’ al îm
plinirii unor mari răspunderi. Al exercitării unor înalte 
prerogative democratice. Pentru că membrii consiliului 
poartă pe umerii lor învestitura voinței a mii și mii de 
oameni și răspund direct pentru modul în care își duc la 
îndeplinire mandatul muncitoresc.

nici unul însă din reprezentanții 
Mai participă membrii biroului co- 
ai colectivului care a coordonat 
probleme puse în discuție: creș- 
utilizare a mașinilor și instala- 

află pe masă: patru file dacti- 
plus 30 de diagrame, grafice, tabele.

GHEORGHE GABOR, maistru, șef de atelier. în secția 
uzinaj-locomotive: j.La o 
liului. t___ —--  --------
prinderii, m-a contrazis.
știam precis că oamenii . .
puteau să greșească. A doua zi. conducerea uzinei a cer
cetat lucrurile la fata locului, s-a constatat că aveam 
dreptate și s-au luat pe loc măsurile care se impuneau. 
Sursa cea mai bogată în idei este deci activitatea noastră 
de zi cu zi. La o altă ședință a consiliului., cind sșș discu
tau problemele cheltuielilor la mia'- de lei producție, 
am fost eu criticat aspru pentru diversele fenomene de ri
sipă din cadrul secției, față de care arătam cu degetul 
spre alții. M-am întors înapoi, am informat conducerea 
secției și a fost rîndul nostru să dovedim prin fapte că 
respectiva critică era pe deplin întemeiată".

...Bogăția faptelor si a Ideilor care se află pe masa de 
luCru a acestui organism de conducere colectivă este 
— după cum ne-o demonstrează realitatea — rodul unei 
ample Investigații a opiniilor exprimate de marele colec
tiv. Cei peste 15 000 de angajați ai întreprinderii își spun 
cuvintul în adunările lor generale și, prin acești expo
nent!, participă plenar în cadrul de maximă răspundere 
și eficientă pe care-l oferă democrația muncitorească.

ju-viuvilvc: „La o ședință, președintele consi-
tovarășul Mircea Drăgulin, directorul între-

N-am cedat, pentru că
cu care m-am sfătuit nu

CONTROLEAZĂ,

CRITICĂ,

ÎNFĂPTUIEȘTE

GINDEȘTE

Șl ACȚIONEAZĂ
...Idei. idei. idei... Fiecare ședință a consiliului oameni

lor muncii din Întreprindere este o densă vehiculare da 
idei, de cunoștințe, de soluții, o concentrare a competenței, 
îi privim atent pe participanți. Fără să le punem cîtușî 
de puțin la îndoială calitățile, ne întrebăm totuși: de 
unde, din ce rezervor bogat se hrănesc cu atîtea idei și 
cu o atît de minuțioasă cunoaștere a realităților uzinei?

Șl astfel, ne-am adresat cîtorva dintre membrii consi
liului oamenilor muncii cu întrebarea „Cum se nasc ideile 
pe care le lansați in consiliu ?“

„Mai lntîi ar trebui să știți cine participă la aceste 
ședințe" — ni s-a sugerat. „Cum. cine participă ? Firește, 
membrii consiliului". Ni s-a răspuns : „Nu numai. Practic, 
participă mii de oameni, toată uzina..."

MARIAN AVRAM, muncitor în secția prese-compresoa- 
re : „Se înțelege că nu sînt numai ideile mele. Trăiesc și 
muncesc între oameni care au ideile, propunerile lor. Așa 
Incit ceea ce spun eu în consiliu este, în fapt, o emanație 
a colectivului din care vin. Nu mă bizui niciodată numai 
pe ceea ce observ și cunosc eu. din experiența locului 
meu de muncă, ci mă consult cu toți. Spre exemplu, luna 
trecută, în consiliu știam că se va analiza, intre altele, 
protecția muncii. Am mers aproape din om în om și-am 
adunat păreri, situații, propuneri. Așa am putut să-mi 
dau seama că referatul prezentat în ședință era sărac, 
superficial, nerealist. Și am înfățișat situația reală de la 
noi. Cu idei și soluții".HRISTACHE ANTONACHE, maistru, Erou al Muncii 
Socialiste, secția forjă : „Nu este zi să nu bat cu piciorul 
toate locurile de muncă din secție. La fiecare pas găsești 
întotdeauna cîte ceva care doare, care arde. Stau de vorbă 
zilnic cu cel puțin 20—30 de oameni._ lămurim Împreună 
tot ce putem 
unde cuvîntul 
este, de fapt, 
eu le spun ce 
apar alte idei, 
și rezolvate".

>
Care este, în fond, esența. participării reale, efective 

actul de conducere ? Negreșit, aceea ca observațiile, criti- 
cile. propunerile să-și afle neintirziat rezonanta cuvenită, 
să conducă la rezolvările necesare. E un fapt care a pă
truns puternic în conștiința clasei noastre muncitoare, 
chemată să-și spună cuvîntul, să critice, să decidă in nu
mele dreptului și datoriei de clasă conducătoare, in nu
mele responsabilității sale politice și sociale. Iar cind mi
lioane de muncitori au conștiința necesității participării 
lor active la actul conducerii, a manifestării unei atitu
dini responsabile, ofensive față de tot ceea ce privește 
întreaga colectivitate socialistă, ne găsim pe cel mai auten
tic și mai fertil tărim al democrației socialiste.

Se știe însă, critica nu este, pentru cei vizați, lucrul cel 
mai plăcut de pe lume. Și — de ce nu î doar se mai 
cunosc ici-colo și asemenea cazuri — cei care critică s-ar 
putea tenie de eventuale urmări, stingheritoare, ale actului 
lor... temerar. Nu se tem, totuși. De ce ? Să-i întrebăm.

PETRE SIMA, sudor în secția prese și compresoare:
— Da, în ultima adunare generală am criticat. L-am 

criticat pe șeful secției, pe președintele sindicatului, pe 
șeful de atelier. I-am criticat pentru că aveam aici unele 
greutăți în ce privește disciplina tehnologică și aprovizio
narea ritmică cu piese. Ceea oe înseamnă că nu-și făceau, 
cum trebuie, datoria.

— S-au supărat 1
— N-am simțit. Dimpotrivă, după cîteva rîls. ctnd si

tuația s-a remediat, a venit la locul meu de muncă șe
ful secției și m-a întrebat zîmbind dacă am observat vreo 
schimbare. Avem și o gazetă de perete unde toate criti
cii® și propunerile noastre se afișează Împreună cu măsu
rile hotărite de către conducerea secției pentru reme
diere. Dacă o critică a fost nejustă sau o propunere a fost 
nerealistă se spune și asta acolo, cu toate explicațiile ne
cesare. Mi se pare că așa e drept și bine.

Ia

ANDREI URSU, lăcătuș montator, aceeași secție :
— Sigur că am criticat. Vă «pun exact st ce anume, 

pe puncte. Unu: atitudinea îngăduitoare a unor condu
cători ai locurilor de muncă față de actele de indisciplină. 
Doi: risipa de energie electrică ce se face din neglijenta 
unor tovarăși ne care i-am numit. Trei : aportul scăzut al 
unor cadre inginerești de la noi din secție și din uzină 
la rezolvarea unor probleme tehnologice care ne dau încă 
de furcă. Patru : nerespectarea graficelor de colaborare cu 
alte secții și cu alte întreprinderi. Am criticat și .ministe
rul. Problema asta a preluat-o pe urmă și tovarășul Ma
rian. Avram, reprezentantul nostru in consiliul oamenilor 
muncii, și a supus-o în. dezbaterea consiliului.

— Și-ați pățit ceva ?
— Nu, dar tot n-ar fi contat. Trebuie să respectăm prin

cipiile.
— Alte urmări ?
— Păi, a început să se rezolve ba una. ba alta...
HORIA TUDORACHE, rectificator, secția motoare :
— Ei. da. am criticat, și foarte tare, conducerea între

prinderii pentru situația proastă pe care o aveam aici pri
vind mijloacele de transport Era în adunarea generală.

— Vi s-a reproșat această critică ?
— Poate în lipsa mea să fi spus cineva, ceva. Mie._ în 

față, nu mi-a reproșat nimeni nimic. Iar la o săptămînă 
după asta ne-au sosit în secție două autostivuitoare, 
adică exact ce ne trebuia. Știți cum e cu critica? Condi
ția e să fie reală. Și s-o spui în față. Și să nu urmărești 
avantaje, personale, adică să nu faci din critică o chestie 
meschină. Dacă respecți aceste reguli, n-are nimeni ce 
să-ți reproșeze.

EUGEN SILBERȘTEIN, maistru principal, secția uzlnaj 
locomotive :

— La ultima adunare generală a angajaților l-am cri
ticat pe un tovarăș inginer-șef. Mi s-a părut că se ocupă 
mai cu părtinire de alte secții, in vreme ce noi rămîneam 
cu niște probleme nerezolvate.

— Ce-a urmat, după ședință ?
— După ședință a venit în secție și ne-a spus : „Iată, 

chiar acum mă ocup de problemele voastre, ca să nu mai 
trăiți cu impresia că țin mai mult cu alții"...

— Deci, nici o reprimare ?
1 — Atmosfera de la nod nu permite așa ceva.

Orice comentarii despre cum funcționează critica si auto
critica intr-un asemenea colectiv, despre garanțiile demo
crației muncitorești ni se par de prisos.

Ce spun despre conducerea colectivă :
Directorul întreprinderii, ing. MIRCEA DRAGULIN
O hotărire luată în consiliul oamenilor muncii are o ou 

totul altă autoritate decit cea mai fermă dispoziție dată 
pe cale administrativă. De ce ? Pentru că noi. ca membri 
ai consiliului, avem în spatele activității noastre ■ uriașa 
forță a mii de oameni care gîndesc și ne încredințează 
ideile, observațiile, voința lor. Pe de o parte s-ar părea 
că-i mai simplu pentru noi. Nu ? E ușor să conduci cind 
ți se oferă mii de păreri și soluții. Dar. în același timp, 
este extrem de greu. Pentru că ne incumbă o foarte mare 
răspundere față de voința maselor, pentru valorificarea in
tegrală a acestei gîndiri colective. în aceste condiții, pen
tru noi. cei din conducerea operativă a întreprinderii, ra
portarea fiecărui gest la voința exprimată de colectiv și 
consultarea înțelepciunii lui devină legea numărul unu.

Secretarul comitetului de partid, CAROL DINA
Făcînd 6 retrospectivă a ședințelor consiliului oamenilor 

muncii, aș sublinia un fapt: la multe dintre acestea au 
participat șl membrii biroului comitetului de partid. Aces
te ședințe comune subliniază, după părerea mea. u.n as
pect esențial : caracterul politic al conducerii democratice 
a întreprinderii. A conduce, astăzi, nu înseamnă numai 
a acționa în cunoștință de cauză, ci în egală măsură si a 
convinge, iar aceasta nu se poate face decît prin meto
dele specifice muncii politice. Iată de ce milităm ea mem
brii consiliului oamenilor munciL toți factorii de decizie 
din conducerea întreprinderii să acționeze permanent ca 
adevărați conducători politici mereu printre oameni și îm
preună cu el, Intrucît aceasta este adevărata garanție * 
unei conduceri profund democratice, revoluționare.

Mihai CARANFIL 
Dumitru TIRCOB
Foto : S. CRISTIAN

toți răspundem**
ROMULUS DRAGOESCU, muncitor la Com

binatul siderurgic din Reșița, membru în consi
liul oamenilor muncii : Fac parte din generația 
de siderurgiști mai vechi ai Reșitei. Am apucat, 
de fapt; si vremea patronatului, cind noi. mun
citorii. nu eram întrebați si nu aveam cuvint in 
treburile de conducere. Astăzi, cum să vă spun, 
tot muncitor sint. dar ce mare deosebire ! Fap
tul că participăm efectiv la deciziile privind 
munca si viata noastră spurie totul despre cum 
trăim si muncim, despre demnitatea noastră.

ECATERINA JULAKI, firăreasă, întreprin
derea textilă Arad : Fiecare angajat cunoaște 
acum, pe lingă problemele specifice ale locului 
de muncă, și situația de ansamblu a întreprinde
rii. Este firesc și necesar. Prin aceasta se reali
zează conducerea efectivă de către muncitori a 
destinelor întreprinderii in care ei tint singurii 
fi adevărata stăpini.

ARCADIE SCHVARTZ, maistru, Combinatul 
siderurgic Hunedoara : Anul trecut t-au creat la 
noi consilii ale oamenilor muncii ti în uzinele 
din combinat. Odată cu aceasta, conducerea co
lectivă s-a adîncit : analizele făcute in adunări
le generale sint mai profunde, iar activitatea da 
control ei îndrumare a consiliului oamenilor 
muncii, mai concretă, mai eficientă.

VERONICA HAGAU, turnător-formator la 
întreprinderea mecanică Alba Iulia : Adunarea 
generală te critică și te laudă după merit, fie
care iei spune organizat opinia, votează cu con
știința răspunderii de adevărat stăpin. Noi pro
punem, noi hotărim, noi purtăm răspunderea 
pentru că noi conducem. Tar fiecare vot repre
zintă un angajament muncitoresc.

TEMISTOCLE FRANGACHE, Combinatul de 
prelucrare a lemnului Bacău : De cinci ani de 
cind sint membru al 
muncii. îmi amintesc 
hotărire neîndeplinită din 
difii strict obiective, 
s-au îndeplinit integral, 
efectul controlului strict 
in adunările generale, in 
Membrii consiliului oamenilor muncii sint puși 
să dea seama asupra modului cum iși îndepli
nesc mandatul muncitoresc. Democrația im
plică controlul nemijlocit asupra îndeplinirii 
hotăririlor colectivului.

lămuri. Ce nu — rămîne pentru consiliu, 
meu are greutate tocmai pentru că acesta 
cuvîntul tovarășilor mei de muncă. Apoi 
s-a hotărît și, din acest dialog permanent, 
alte inițiative, probleme ce se cer analizate „Trebuie sâ fiu bine pregătit pentru ședință"

(Marian Avram, muncitor, membru în C.O.M.)
„Hotărîrile temeinice se pregâtesc studiind atent problemele 
tiecărui Joc de munoă" (Eugen Silberștein, maistru principal)

Ing. Lucia Costescu, prezentă la 
ședință în calitate de membră a 

biroului comitetului de partid.

întregul
noastre socialiste

oamenilor 
o linguri 
unor con- 

hotăririle

Aurel Mlncu, turnâtor, șef de echîpă.

consiliului 
doar de 

cauza 
In rest. 
Este, fără îndoială, 

exercitat de colectiv, 
activitatea de zi cu zi.

IOAN CREȚU, turnător. întreprinderea me
canică Alba Iulia. membru în Comitetul 
oamenilor muncii: Cind intru in secție 
după o ședință a consiliului sînt asaltat 
de intrebări. Ce s-a hotărit in legătură 
cu... ? La fiecare întrebare sînt dator cu un răs
puns temeinic,’ concret, susținut de fapte pre
cise. Acesta este controlul colectivului. Nu pofi 
nici să răsufli!

Ing. GUNTER GROSS, întreprinderea „Inde
pendența" Sibiu : Nu există hotăriri care să fie 
„pierdute pe drum". In temeiul legalității so
cialiste, al democrației muncitorești, toate ho- 
tăririle sint afișate la fiecare loc de muncă și 
cuprind specificații exprese cu privire la modul 
de rezolvare, cu termene și responsabilități pre
cise. E un mecanism pe care-l facem să func
ționeze exact, asa cum funcționează 
mecanism al democrației

Gheorghe 
de atelier.

Gabor, maistru, șef 
membru în C.O.M,

Hrlstache Antonache, mais
tru, Erou al Muncii Socialiste

K -lJo

Gheorghe Buruc, muncitor, șef de 
echipâ, Erou al Muncii Socialiste
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ACEASTA Țl-E ClNTAREA, ȚARA MEA
Nemuritoare ființă 

Acum, și de-a pururi, nemuritoare ființă 
E Patria, Poezie ! Aceasta mi-o spune polenul, 
Strat blind, de jăratec, peste lucruri punînd. 
O dulce și grea biruință, în braf și-n privirea 
Umbroasă, tot de Ia Patrie vine. Șl-o mai 

irumoasă 
Lumină, pe iruntea noastră, nicicind nu ne-a 

pus 
Coroană de lucrătoare, neostenite albine.

Nemuritoare e Patria, cum singele, iără istov 
Izvorînd, din milenarele neamului nostru 

gradine.

Om de la om ne-am aprins. Poezie, vis de la 
vis, 

Gind de la gînd, pe această gură de rai 
Cu munții rotați, Stele și luceteri, de pază 

vieții, 
Aici, in Carpați, cu ochiul — adincă lintină. 
Spre tainele lumii deschis. Ce necuprins !

Ce comoară 
De suilet, în suiletul Patriei arde 1 Punem 

ochiul 
Pe ochiul ei și vedem, prin ceas, mai departe.

Bucuriile tale, rănile tale, Patrie, în singe, 
aprinse ni-s 

Stea lucrătoare e mina — poduri zidind pe sub 
nori. 

Lucrătoare sint apele, purtind în cîntecui lor 
— Hori. 

Biruitoare și-nalte, spre tine, nl-s, Patrie, 
punțile, 

Incandescente — trudele, bolțile, porțile, 
frunțile...

Aici noi ne naștem, aici ne petrecem, intru 
cuprindere — nunțile.

Să iii fără Patrie, iără mumă aceasta 
Înseamnă să iii l 

Mai poți să crezi atunci că ești viu printre vii f 
Mai poți umbla vertical pe pămînt f Mai poți 

să respiri ? 
Din iubirile tale. Patrie, se ivesc nepieritoarele 

noastre iubiri. 
Lasă-ne, întru viață șl moarte să le fim.

Patrie, miri 1 
Să plutim pe cîntecui ciocîrllel, păsării din 

veac, cenușii...

Cine are o Patrie — are in piept o inimă 
pururea vie. 

Cine are o Patrie — duce In inima iul vie, 
pururea soare. 

Tu ești Patria mea, tu ești visul meu,
viafa mea, Romănie, 

Timpla ta vie — timpla mea este, pradă 
zăpezilor, nemuritoare.

Petre GHELMEZ

Țară de dor
>»•J atol a

Din lut și dor, olarii au irâmîntat 
Conturul unui spațiu ondulat. 
Cu rotunjimi de cer și de fecioare 
Ne-au pus pe buze murmur de izvoare } 
întorși in mit, magii primordiale 
Ne preschimbară brazii în cavale. 
Desfereci nd din sipete măiastre 
Doina — zestrea seminției noastre. 
De se ivea vreun umblet de păgîn 
Pe-această palmă de pămint străbun, 
Se prefăceau cavalele în spade 
Și-1 izgoneam pe cel venit să prade. 
Apoi, la lumina griului, scriam 
Hronicul zidirii — acestui neam. 
Sau înălțăm clopotnițe subțiri 
Străluminați de lupte și iubiri.
Poefi de dor — pe timpla vreunul munte. 
Noi învățam izvoarele să cînte 
Si-atunci, cu amiros de grîu și de secară. 
Cîmpiile rodeau a doua oară.

Ionel AMAR1UȚE1 
muncitor, cenaclul „Ritmuri' — Deva

Statornicie
Lăuntrică, statornică necesitate : 
Să-nvingi urgii, ce-i rău și ce-i nedrept, 
Cu-mpotrivirea propriului tău piept. 
Cit inima, vibrînd. In piept îți bate.

Lăuntrică, statornică necesitate t 
Om pentru oameni să rămîi mereu. 
Același, și la bine și la greu. 
Flacără demnă în umanitate.

Lăuntrică, statornică necesitate t 
Să îi slăvim și clipa și vecia, 
Cum din străbuni ne-nvață Romănia, 
Supremă, pentru noi, identitate.

Cornellu ȘERBAN

Desen de Constantin PILIUȚA

Refacere
Cu piepturi și cu brațe, noi înălțat-am zidul 
Să ștergem amintirea dezastrului cumplit. 
La luptă și la muncă mai aprig ne-am unit, 
Avînd în iruntea noastră, neobosit,

PARTIDUL 1

Si-nconjurat de stimă și dragoste fierbinte, 
Prezent la datorie alături de popor. 
El, flacără a vieții, viteaz conducător, 
văpaie de lumină, al tării Președinte !

„Să construim !“, întîiul bărbat al țării 
cheamă. 

Cu mlinile-ncleștate pe schelele de fier, 
Neînfricați urca-vom sub limpedele cer, 
Ca-n veci, copiii noștri să nu mai aibă teamă.

Am fost semeți și mîndri, sîntem și fi-vom 
mîine, 

'Așa ne știm, romănii, mereu biruitori!
De-i tristă primăvara, vor crește totuși flori... 
Pămlntul ăsta darnic rodi-va iarăși pîine !

C. BOLEA
medic primar — Vaslui

teatre
DUMINICA 1 MAI

• Teatrul Național București (sala 
mare) ; Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) : îmblinzty- 
rea scorpiei — 19,30 (sala Atelier) : 
Poezie și dans — 19.
• Opera Română : Boema — 19.
• Teatrul de operetă : Secretul lui 
Marco Polo — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei) : Răceala — 
11, Tineri căsătoriți caută cameră — 
19,30.
• Teatrul Mic : Viața e ca un vagon ?
— 10,30, Mania posturilor — 15, Nu 
■intern îngeri — 19,30.
• Teatrul de comedie : Jocul dragos
tei și al întîmplării — 19.30.
• Teatrul GiuIești : Da sau Nu —
19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Scrisori 
pe portativ — 11, Dictatorul (premi
eră) — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria) : Lasă supărarea-n hol
— 19, (Grădina Boema) : Deschis pen
tru renovare — 19,30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Adam șl 
Eva — 10, Eu sint tatăl copiilor —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : „13 + 1 (o 
istorie cu Harap Alb)“ — 17.
• Circul București : Cu circul nu-1 de 
glumit — 10; 16; 19,30.
• A.T.M. (la sala Teatrului de come
die) ; Excursia — 10,30.

LUNI 2 MAI
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chirița — 10, Cyrano 
de Bergerac — 19,30, (sala mică) ; 
Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul de operetă : Silvia — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Grădina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 11, A 12-a noapte 
—19.30.
• Teatrul Mic : Nu «Intern tngerl —
19.30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Victoria) : Lasă supărarea-n hol
— 19, (la Grădina Boema) : Deschis 
pentru renovare — 19.30.
• Teatrul evreiesc de stat : Dictato
rul — 19,30.
• Teatrul „I. Creangă* : Subiectul 
aparține tuturor — 20.
• Teatrul Țăndărică (la Casa priete
niei româno-sovietice) : Șoricelul șl 
păpușa — 10.
• Circul București : Cu circul nu-1 
de glumit — 19.30.

cinema
DUMINICA 1 MAI

• Oaspefl de seari : SCALA — 8,15; 
11,15; 13.15; 16; 20.15. CENTRAL —

8,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20,15. GLO
RIA — 9; 10,45; 12.30; 14,15; 16; 18; 20.
• Trei zile șl trei nopți : SCALA — 
18.
• Zilele filmului pentru tineret — Cl- 
prian Porumbescu — 15,30; 18, Amin
tiri din copilărie — 8,30: 11.30; 13,30 t 
DOINA.
• Cinci detectivi ta miezul nopții : 
LUCEAFĂRUL — 9: 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20,30. FESTIVAL — 8,15: 11.30; 
13,45: 16; 18,15; 20,30, la grădină —
19.30, FAVORIT — 8: 11.15; 13,15: 15.30; 
17.45: 20.
• Două dioptrii de prezbitism : VIC
TORIA - 9.30: 11,30: 13.30; 16: 18: 20.
• Hollywood, Hollywood : FEROVIAR
— 8.30; 10,45; 13; 15.30: 18; 20.30. ME
LODIA — 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15;
20.30, MODERN — 8; 11.15: 13.30; 16; 
18.15: 20.30.
• Parada surprizelor i TIMPURI NOI
— 8; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Așii înălțimilor : EXCELSIOR — 8; 
11.15; 13.30: 15.30: 17.45; 20, AURORA
— 9: 11,15: 13.30: 15,45; 18: 20. fla
mura — 8; 11,13; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Pe aripile viatului : PATRIA — 
9.30; 14; 18,30.
• Zilele filmului danez : O bătălie 
de neuitat : EFORIE — 8: 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30.
• Sfirsitul legendei : GRIVITA — 8; 
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 
8; 11.13: 13.30: 16; 18.15; 20,30.
• Podul fetelor : BUZEȘTI — 9; 
11,15: 13.30: 16: 18.15: 20.15. progre
sul — 16; 18; 20.
e Căluțul cocoșat t BUCEGI — 8.30;
13.15.
• Copil de suflet : BUCEGI — 11.15; 
15.30; 17.45; 20.
• Mihal Viteazul (ambele serii) — 
9,45. Bomba blondă — 18,30. Dineu la 
ora 8 - 20,30 : CINEMATECA.
• Misterul Iul Herodot : DRUMUL 
SĂRII - 16; 18; 20. MUNCA - 10; 12; 
14; 16: 18; 20.
• Cartea junglei : LIRA — 8: 11; 18; 
13. Frază neterminată — 17; 18.30.
• Conversația : COTROCENI — 8; 
11,15; 13.30: 15.45: 18; 20,15.
• Cuibul salamandrelor : FEREN
TARI — 8: 11,15: 13.30: 15.45: 18; 20, 
PACEA — 8; 11.15; 13.30; 13.45; 18;
20.15.
• Nu mai fac : FLOREASCA — 8; 
11; 13.
• Paravanul : FLOREASCA — 15,30; 
17.45; 20. COSMOS — 8; 11.15: 13.30; 
15.45: 18: 20.15.
• B.D. la munte și la mare : CIU
LEȘTI — 9: 11: 13.15: 15.30: 17,45: 20.
• Ptine șl ciocolată : VIITORUL — 
9; 11: 13; 15.30; 17.45: 20.
• Șatra : MIORIȚA — 8: 11; 18; II; 
17.15: 19.30.
• Pe aici nu se trece : POPULAR — 
15.45: 18: 20,15.
• Solitarul de la Fortul Humboldt :
FLACARA — 9.30: 11.30! 13.30; 16;
18; 20.
• Lumea circului : ARTA — 10; 13; 
16; 19.

LUNI 2 MAI

• Meciul secolului t SCALA — 9.30; 
11,30: 13,30: 16; 20.15.
• Decada filmului romănesc 1 Cuibul 
salamandrelor : SCALA — 18
• Ruslan șl Liudmila 1 EFORIE — 
8; 12; 16: 10.
• Diavolii din Spartivento > LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15;
20.30, la grădină - t9.30. PATRIA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15.
• Cinci detectivi ta miezul nopții ■
FESTIVAL — 9,15; 11.30; 13.45; 16;
18.15; 20,30, ta grădină — 19.30. FERO
VIAR — 9; 11,15; 13.30: 16; 18,15: 20.30, 
MODERN — 9: 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20.30,
• Parada surprizelor : TIMPURI NOI
— 9; 11.13; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Așii înălțimilor : VICTORIA — 
8.45; 11; 13.15: 15,30; 18; 20.30. MELO
DIA — o; 11.15; 13.30; 16; ia.15: 20.30.
• Oaspeți de seară s GRIVITA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45: 18: 20.15. TOMIS — 
9: 11,15: 13.30; 16: 18.15: 20.30. fla
mura — 9: 11,15; 13.30: 15.45; 18: 20, 
CENTRAL — 9,15: 11.30: 13.45; 16; 18; 
20. DOINA — 15.30: 17.45; 20.
• Amintiri din copilărie t DOINA — 
8.30: 11.30; 13.30.
• Hollywood, Hollywood : EXCEL
SIOR — 9: 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20.30, 
GLORIA — 9: 11,30; 15.30; 18: 20.15
• Cuibul salamandrelor : BUZEȘTI 
9: 11,15; 13.30: 16; 18.15; 20.15. MIO
RIȚA - 9: 11: 13.15: 15.30: 17.45: 20.
• Rocco șl frații săi (ambele serii)
— 10.30. Umbrela Sfîntului Petru — 
14. Cei doi timizi — 16,15, Rapacitate —
18.30, Boccaccio ’70 — 20 30 : CINE
MATECA.
• Cei șapte magnifici : CASA FILMU
LUI (sala Dinamo) — 15.45; 18; 20.15.
• Sflrșitui legendei : GIULEȘTI — 
9; 11; 13.15: 15.30; 17.45: 20. AURORA
— 9: 11,15; 13.30: 15.45: 18:. 20.
• Podul fetelor : BUCEGI — 9: 11; 
13; 15.30: 17.45; 20.
• Copil de suflet : LIRA — 9: 11: 13; 
15.30: 18: 20.15.
• Două dioptrii de prezbltism t DRU
MUL SARI! - 16: 18; 20.
• Richard al III-lea t FLOREASCA — 
9: 12: 15,30: 18.30.
• O bătălie de neuitat : FERENTARI
— 9; 11.15: 13.30; 15.45: 18; 20.
• Misterul lut Herodot : COTROCENI
— 10: 12: 14: 16: 18: 20.
• Lumea circului : VOLGA — 9: 12; 
16: 19.
• Haiducii Iul Șaptecal : PACEA — 
10; 12: 14: 16: 18: 20.
• Mafia albă : VIITORUL - 9: 11,15; 
13.30: 15.45: 18 : 20.
• Roșcovanul I POPULAR - 16: 18; 
20.
• Africa Express : COSMOS — 9; 
11,15: 13.30: 15 45: 18: 20.
• Rtul de aur : MUNCA - 9.45; 
11.45; 13.45: tB.43: 18: 20.15.
• Adevăratul curaj : FLACARA — 9;
11.15: 13,30: t5.45: 18: 20.15.
• Un suris, o palmă, un sărut : ARTA
— 9: 11,15: 13.30: 15.45: 18: 20.15.
« Paravanul : PROGRESUL - 16; 
18: 20.

Centenarul 
Independenței
Deschisă-i în inimi heraldica poartă. 
Să treacă eroii — model de virtute —, 
Feciori secerați de-o năpraznică soartă 
Cînd steag tricolor împlîntau pe redute. 
Sint multi cei ce poartă cununa de laur; 
Un Peneș, un Valter, un Șonțu... Cîți slnt... 
Mîndrește-te, țară, românul e taur 
Si pavăză vie meleagului siînt.
Pe clmpul de jertfe, belșug de culoare. 
In fiece Mai bujorii răsar,
Dar astăzi, mai mîndră, corola de soare 
E flacără vie — bujor centenar.

Mihai lon-CETlNA
Buftea

Glasul eroului 
necunoscut 

Vîntișor din nopți cu stele, 
Du-te spune Țării mele 
Căci Ia Plevna sub cetate 
Îmi slnt oasele-ngropate. 
Spune tu cu grai deschis 
C-am murit, dar nu învins t 
Am murit la datorie, 
ApărîndA-i sfînta glie 
Și-am murit cu arma n mină 
Pentru Patria Romină ; 
Pentru a mea națiune 
Liberă să tie-n lume.
Singele ce l-am vărsat, 
Jertfă Țărfi eu l-am dat t 
C-am murit nu-mi pare rău 
Apărînd leagănul său. 
Dar odat-aș mai ti vrut. 
Glia scumpă să sărut. 
Să sărut glia cu dor, 
Apoi liniștit să mor;
Că în Țara mea cea dragă 
Siînt e tot iiru de iarbă ; 
Sfîntă este ori ce piatră 
Din a Țării mele vatră. 
Du-te, dragă vîntișor, 
In liniștea serilor, 
Colo-n Țara mea cea dragă, 
Ce-am iubit-o viața întreagă. 
ȘUI sărută mult și bine, 
Glia sfîntă pentru mine.

Emilia 1ERCOȘAN 
poet țăran, Șilindia — Arad

Tinerețe
Lumina vieții mele, mlădie prin alun, 
Te-ntîmpin, tinerețe, cu tot ce am 

mai bun.

Hulubi, cocoși și stele tot zornăie-n 
meleag, 

Te-ntîmpln, tinerețe, cu tot ce am 
mai drag.

Cînd flori se-ntind în grabă 
pînă departe, hăt, 

Te-ntîmpin, tinerețe, c-o floare 
de omăt.

Mai oblojind din rana ce ne-a lăsat 
urgia, 

Te-ntîmpin, tinerețe, cu dalta 
și mistria.

Te-ntîmpin, tinerețe, mă bucur 
și mă doare 

Și sun prelung din tulnic, a pîine 
și a sare...

Irina A1RINE1
elevă, Școala generală nr. 76 — București
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SPORT • SPORT • SPORT • SPORT»

TENIS t „Cupa Davis'*

ROMÂNIA -
După numai trei partide, echipa 

României s-a si calificat în sferturile 
de finală ale grupei europene A. 
Cuplul român Năstase—Tiriac este 
prea bun și are prea multă expe
riență. astfel că tinerii belgieni Ste- 
vaux—De Muynk au fost învinși în 
numai trei seturi : 6—2, 6—1. 6—4. 
Ion Tiriac și Ilie Năstase, după 
cîteva momente de nesincronizare. in 
setul întîi. au jucat în continuare 
din ce in ce mai precis, iar scorul

BELGIA 3-0
string din ultimul set poate ft pu» 
mai degrabă pe seama dorinței pe
rechii române de a schimba cîteva 
mingi in plus. Fapt util, desigur, 
dată fiind importanta partidei de 
dublu pentru soarta meciului Româ
nia — Cehoslovacia, meci care »e 
va desfășura la București tntra 8 
îi 8 mai.

Astăzi, de Ia ora 14. se vor Juca 
»i celelalte două partide de simplu 
din întilnirea România — Belgia.

AZI. PE STADIONUL GIULEȘTI

CAMPIOANA EUROPEANĂ LA RUGBI,
ECHIPA ROMÂNIEI, INT1LNEȘTE ECHIPA ITALIEI
Echipa reprezentativă de rugbi a 

României joacă astăzi ultimul meci 
din cadrul campionatului european, 
întilnind pe stadionul Giulești din 
Capitală echipa Italiei. Neînvinși 
pînă în prezent. rugbiștii români 
sint virtuali cîștigători ai campiona
tului european, ca urmare' a victo-

Mîine, la București

riilor obținute în jocurile eu echi
pele Spaniei, Poloniei. Marocului șl 
în partida decisivă cu redutabila re
prezentativă a Franței, disputată în 
toamna anului trecut tot pe stadio
nul Giulești șt clștigată de echipa 
română cu scorul de 15—11

FINALELE „CROSULUI TINERETULUI"
Finalele pe țară ale tradiționalei 

competiții sportive de masă „Crosul 
tineretului” se vor organiza la Bucu
rești, la pavilionul expozițional din 
„Piața Scinteii”. în ziua de 2 mai. de 
„Ziua tineretului”, cu care prilej se 
va sărbători si împlinirea a 55 de 
ani de la crearea U.T.C. șt a 20 de 
ani de la crearea U.A.S.C.R. Progra
mul manifestărilor polisportive orga
nizate de C.C. al U.T.C.. împreună 
cu ceilalți factori, la complexul ex- 
pozitional „Plata Scinteii”. cuprinde, 
cu începere de la ora 9.30 : finalele 
„Crosului tineretului”, finalele „Crosu
lui Independenței”, „Crosul veterani
lor”, concursul de ciclism (circuitul de 
viteză), concursul de motociclism 

♦viteză, concursul „Trec detașamen
tele cînttnd” si festivitatea de pre- 
mrere a cîstigătorilor întrecerilor.

In legătură cu desfășurarea acestor 
acțiuni, la care sint înscriși aproxi
mativ 1 400 tineri, precizăm : la star

tul fiecărei probe a finalei „Crosului 
tineretului' vor participa cite 80 ti
neri. ocupanții locurilor I—II la eta
pele județene ; la fiecare categoria 
a „Crosului Independenței" vor par
ticipa cite 40 pionieri (dstigătorii 
locurilor I la etapele județene) ; la 
„Crosul veteranilor” vor participa 
foști campioni europeni, balcanici si 
naționali. Virsta minimă a partici- 
panților. 45 ani ; concursurile de ci
clism si motociclism viteză dotate cu 
„Cupa a 55-a aniversare a Uniunii 
Tineretului Comunist" se vor orga
niza pe circuitul amenajat In incinta 
pavilionului expozițional EREN din 
„Plata Scinteii”. La aceste Întreceri 
vor participa cel mai buni tineri ci
cliști si motociclisti din tară, inclusiv 
componenții loturilor naționale de 
juniori si seniori.

în continuarea programului spor
tiv. de la ora 17. în parcul Herăstrău 
va avea loc „Carnavalul tineretului*'.
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FAPTUL DIVERS 1
Omagiu lui Peneș Curcanul
Crls Pintea a de

prins meșteșugul mo
delării lutului, lemnu
lui si marmurei incă 
din anii liceului făcut 
la Bîrlad. Apoi a con
tinuat să invete de la 
bătrînii satelor Banca 
și Viisoara. unde a 
fost învățător. Acolo a 
creat primul bust in
titulat „Ostasul necu
noscut”. De atunci a 
executat și alte lucrări, 
reprezentînd chipuri 
de eroi ai neamului, 
în fotografia alăturată, 
neobositul artist ama
tor (astăzi restaurator 
de artă la Muzeul ju
dețean Vaslui) a fost 
surprins lucrînd la 
bustul lui „Peneș 
Curcanul”. Lucrarea 
este expusă acum în 
«ala „Peneș Curcanul” 
de la expoziția jude
țeană omagială dedi
cată eroicului an 1877.

Ursul păcălit de măr
Strașnică pățania lui Moș Martin 

petrecută in livada unui cetățean 
din Valea Sadului, județul Gorj. ti 
cășunase ursului pe ograda 0- 
mului. prin care dădea mereu 
iama, devastind-o. Văzind că nu-i 
chip să scape de musafirul ne
poftit. și vrind să-l sperie, cetățea
nul a întins in mărul cel mai fru
mos un laț de sirmă bine meșterit. 
In primul „rond" de noapte. Moș 
Martin s-a cățărat frumușel in pom, 
ca intr-un post de observație, dar, 
cind sd coboare... haț! — lațul i-a 
prins o labă. In zori, se adunase

lingă pom lume ca la... urs. Ion 
Morărescu. un vinător curajos și 
iscusit, s-a urcat intr-un buldo
zer cu cabină și mărul a fost 
doborit la pămint împreună cu 
ursul — așa cum se vede in ima
gine. Următoarea operație a fost 
nu mai puțin ingenioasă: vinătorul 
a luat o secure, i-a atașat o coadă 
lungă de vreo 3 metri și, din ca
bina buldozerului, a reușit să taie 
lațul care prinsese laba ursului. 
Scăpat din strinsoare, acesta a 
fugit spre pădure. De atunci n-a 
mai trecut pe la grădină.
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Noroc bun!
Sală de apel la ex

ploatarea minieră Le
șul Ursului. In citeva 
minute, sala devine 
neîncăpătoare. Emoțio
nat. maistrul Gbera- 
sim Solcan a făcut 
pentru ultima oară
prezenta... ortacilor
săi. Aooi a predat
„ștafeta" unui alt
meșter.

Maistrul Solcan ie-
șea la pensie. A fost
felicitat. îmbrățișat, l.a 
despărțire. oamenii 
i-au adresat tradițio
nalul ..Noroc bun !“, 
după cum sl el i-a 
urat, de pe acum, ne
poțelului său. dottn- 
du-l cu tradiționalele 
cască si lampă... pe 
măsura lui.

,,Autoservire*4
Instantaneu surprins zilele acestea 

de către fotoreporterul nostru, 
Sandu Cristian, pe una din arterele 
Capitalei. „Dacă tot aveți de vorbit, 
am să fac și eu un chef de po
mină" — vrea să spună gestul voi
nicului (sau frumoasei) din căru
cior.

Plop... longeviv
Se știe că, în general, plopul nu 

se numără printre arborii cu viață 
lungă. Și totuși, există și excepții. 
Pe malul Izei, in grădina morii din 
Sighetu Marmației, se află un plop 
negru care a fost înregistrat ca 
monument al naturii. S-a stabilit 
cu exactitate că are o vîrst.ă de 
peste... 200 de ani ! în ce privește 
grosimea, vă lăsăm să o apreciați 
singuri după fotografia realiza
tă de Petru Aoșan din Bala Mare.

Scorbură cu flori
In peregrinările Iui 

prin tară, fotoreporte
rului nostru Sandu 
Cristian i-a apărut in 
cale si această ima
gine mai puțin obiș
nuită. Pe un trunchi 
uscat de copac — care 
abia se mai tine in pi
cioare — a apărut un 
superb buchet de flori. 
Proaspete și frumoase, 
florile ii conferă mul
tisecularului arbore • 
nouă — șl inedită — 
tinerețe. Impresionant 
gestul miilor de turiști 
care se opresc si ad
miră originala sim
bioză. fără ca unul si 
rupă o floare...

Rubrică redactată de Petre POPA 
cu sprijinul corespondenților „Scinteii”
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Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale Domnului ZI AUR RAHMAN
Președintele Republicii Populare Bangladesh

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Republicii 
Democratice Sudan, vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate, fericire personală și de succes în activitatea consacrată dezvoltării 
și propășirii poporului sudanez prieten.

îmi exprim încrederea că relațiile bune statornicite între țările noastre 
se vor dezvolta tot mai puternic. în spiritul convorbirilor și înțelegerilor 
pe care le-am convenit la București și Khartum, corespunzător intereselor 
popoarelor român și sudanez, ale cauzei păcii și colaborării internaționale, 
pentru edificarea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă rog să primiți, excelență, viile mele mulțumiri pentru felicitările și 
bunele urări pe care mi le-ați adresat cu ocazia aniversării zilei de naștere a 
maiestății sale regina.

ANKER JOERGENSEN
Primul ministru al Danemarcei

Cu prilejul numirii dumneavoastră ca președinte al Republicii Populare 
Bangladesh, doresc să vă transmit ................   '
de succes.

Exprim convingerea că în viitor 
tenie și colaborare dintre Republica 
Iară Bangladesh și se va întări conlucrarea dintre țările noastre pe tărîmul 
vieții internaționale, ceea ce corespunde intereselor popoarelor noastre, al 
cauzei păcii și înțelegerii între națiuni, luptei pentru o nouă ordine eco
nomică în lume.

calde felicitări si cele mai bune urări
se vor dezvolta bunele relații de prie- 
Socialistă România si Republica Popu-

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

GENEVA

t
::S'

Cronica zilei

încheierea sesiunii
Comitetului de dezarmare

Delegația română a acționat cu consecvență 
pentru adoptarea unui program cuprinzător de dezarmare

Manifestări consacrate 
centenarului

Independenței de stat 
a României

Ministrul afacerilor externe al Da
nemarcei, K. B. Andersen, a adresat 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. o telegramă de mulțumi
re pentru felicitările transmise cu o- 
cazia Zilei naționale a Danemarcei.

★
Sub auspiciile Consiliului Culturii 

și Educației Socialiste, simbătă sea-

ra a avut loc la Teatrul „Ion Crean
gă" spectacolul de pantomimă pre
zentat de Helfrid Foron din R. F. 
Germania. Au asistat reprezentanți ai 
C.C.E.S1.. Ministerului Afacerilor Ex
terne. oameni de artă și cultură.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. F. Germania la Bucu
rești.

(Agerpres)

Un eveniment de seamă al vieții noastre ideologice, 
o contribuție remarcabilă la stimularea spiritului
treater, propriu gîndirii•• și practicii revoluționare

GENEVA 30 (Agerpres). — La Ge
neva s-au încheiat lucrările sesiunii 
de primăvară a Comitetului 
dezarmare.

Sesiunea a adoptat o serie 
hotărîri privind îmbunătățirea 
drului organizatoric de desfășurare a 
activității comitetului. S-au hotărît, 
astfel, principiile de bază ale creării 
unor grup» de lucru pentru nego
cierea mai multor teme concrete de 
dezarmare. întocmirea raportului co
mitetului către Adunarea Generală a 
O.N.U. pe o bază mai democratică, 
extinderea conținutului comunicatelor 
de presă ale ședințelor plenare si 
distribuirea sistematică a documen
telor comitetului tuturor state’or. 
inclusiv celor care nu sînt membre 
ale acestui organism.

Delegația română a luat parte 
activă la lucrările sesiunii. în spiri
tul documentelor de partid si de stat, 
delegația a promovat poziția tării

WASHINGTON
(Urmare din pag. I)
au ati drept Program 
act ,tăți a partidului și 
educație socialistă 
dicare a nivelului 
cultural al tuturor 
tății noastre.

Volumul vădește 
parea consecventă 
general al partidului pentru asigu
rarea tuturor premiselor necesare 
dezvoltării culturii socialiste, creației 
literar-artistice cu un profund mesaj 
umanist, 
relevată __ _____
active a maselor la viața 
tuală a țării — un exemplu edifi
cator constituind în acest sens în
treaga desfășurare a Festivalului na
țional „Cîntarea României" — strălu
cită manifestare a hărniciei, talen
tului și virtuților creatoare ale po
porului nostru, expresie elocventă a 
politicii culturale a partidului.

Atenția deosebită acordată de se
cretarul general al partidului pregă
tirii ideologice a cadrelor, a tuturor 
comuniștilor își găsește o 
sie în cuvîntările rostite 
tuirea pe țară a cadrelor 
niul științelor sociale și 
tulul de partid și U.T.C. sau cu pri
lejul inaugurării noului edificiu al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", me
nite să orienteze această pregătire 
spre însușirea în spirit creator a mar- 
xism-Ieninismului, spre o cît mai te
meinică cunoaștere a politicii parti
dului, a problemelor concrete ale 
dezvoltării economico-sociale a țării.

Cuvîntările rostite la adunarea.-ac-, .. 
tivului de comandă și de partid de 
bază din armată și la adunarea acti
vului de partid și a cadrelor de con
ducere din Ministerul de Interne, ca 
și cuvîntările ținute la adunările din 
diferite județe pun în lumină con
cepția partidului nostru, potrivit că
reia preocupările pentru întărirea 
statului socialist, a capacității sale 
de apărare, a ordinii publice, trebuie 
să se îmbine indisolubil cu dezvol
tarea continuă a democrației socialis
te. cu atragerea tot mai largă a ma
selor la conducerea statului. Se cu
vine relevat accentul pus intr-un 
șir de lucrări pe necesitatea folosirii 
efective, cu maximă eficiență, a noi-

al întregii 
statului de 

a maselor, de ri- 
ideologic, politic, 
membrilor socie-
elocvent preocu- 

a secretarului

patriotic ; . astfel, este
Însemnătatea participării 

spiri-

vie expre- 
la Consfă- 
din dome- 
învățămîn-

lor forme instituționale și a cadru
lui organizatoric perfecționat al de
mocratismului propriu orînduirii 
noastre, precum și imperativul unui 
nou stil de muncă, realmente demo
cratic, bazat pe consultarea perma
nentă a cetățenilor, pe întîlnirile 
frecvente ale cadrelor de conducere 
cu oamenii muncii, pe rezolvarea 
problemelor nu din birou, ci pe te
ren. la fața locului. Se poate apre
cia că aceasta constituie o temă 
majoră și permanentă a lucrărilor — 
secretarul general al partidului sub
liniind nu numai însemnătatea hotă- 
rîtoare a participării tot mai intense 
a oamenilor muncii la soluționarea 
tuturor problemelor dezvoltării so
cietății, ci și căile intensificării a- 
cestei participări, ale stimulării spi
ritului de răspundere civică in orice 
domeniu de activitate.

Numeroase lucrări din cadrul vo
lumului se referă la politica externă 
a partidului și statului nostru, relie- 
find contribuția determinantă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu la elabo
rarea acestei politici, prodigioasa sa 
activitate pe plan internațional in 
slujba promovării intereselor po
porului român, a cauzei socialismului 
și păcii, securității și colaborării în
tre popoare. Impresionează, ca și in 
celelalte volume, luciditatea, capaci
tatea politică 
discernămînt 
pe baza unei 
xist-leniniste. 
menele noi ale 
nale, 
mondial în întregul lor

, +și în permanenta lor evoluție.

și intuiția, spiritul de 
cu care sînt definite, 
profunde analize mar- 

procesele și feno- 
vieții internațio- 

mutațiile intervenite pe plan 
dinamism 

-■ • Cu- 
vintările și expunerile rostite sînt 
grăitoare pentru aportul constructiv 
al României la cristalizarea unor so
luții pentru marile probleme ale con
temporaneității în deplină concor
danță cu interesele popoarelor, la in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, a unui cli
mat de destindere, pace și colabora
re între state. Se cuvine subliniată 
ponderea, deosebită a lucrărilor con
sacrate căilor de edificare a secu
rității europene. apelul vibrant la 
unirea eforturilor pentru noi progre
se pe această cale, în scopul înde
plinirii speranțelor pe care popoare
le le pun în traducerea consecventă

în viață a tuturor prevederilor Actu
lui final al Conferinței de la Hel
sinki. ,

Orientarea principială statornică 
spre dezvoltarea prieteniei și cola
borării frățești cu toate țările socia
liste este puternic reliefată intr-un 
șir de materiale — ca, de pildă. Cu- 
vintările rostite cu prilejul vizitelor 
efectuate în țara noastră de tovarășii 
L.I. Brejnev, secretarul general al 
C.C. al P.C.U.S.. Todor Jivkov. pri
mul secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
președinte al Consiliului de Stat al 
R. P. Bulgaria. Edward Gierek. pri
mul secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, sau cuvîn- 
târile și toasturile rostite cu prilejul 
vizitelor efectuate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in Uniunea Sovie
tică, Bulgaria, Iugoslavia.

Volumul evidențiază preocuparea 
constantă a partidului nostru. pentru 
dezvoltarea și întărirea mișcării co
muniste și muncitorești internaționa
le, pentru stimularea conlucrării 
principiale a partidelor comuniste in 
vederea făuririi unei unități de tip 
nou. Este concludentă în acest sens 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Conferința partidelor 
comuniste și muncitorești din Europa, 
contribuție de excepțională impor
tanță politică și ideologică la eviden
țierea sarcinilor majore ale comuniș
tilor și tuturor forțelor progresiste, 
democratice în lupta pentru consoli
darea destinderii și securității con
tinentului, la definirea și afirma
rea principiilor marxistrlenjniste dp. 
relații intre partide. <țjla.-promovarea 
solidarității și unității partidelor co
muniste, a tuturor forțelor sociale 
înaintate în lupta pentru pace, secu
ritate, colaborare și progres.

Consecventa orientării partidului și 
statului nostru spre dezvoltarea prie
teniei și colaborării cu țările în curs 
de dezvoltare, cu țările nealiniate, 

■ spre întărirea solidarității cu miș
cările de eliberare națională. îșj 
găsește oglindire în cuvîntările rosti
te cu prilejul vizitelor efectuate în 
România de Hafez El-Assad. secre
tarul general al Partidului Bans A- 
rab Socialist, președintele' Repu
blicii Arabe Siriene ; Mathieu 
Kerekou, președintele C.C. al Par
tidului Revoluției Populare a Be-

ninulul, președintele R.P. Benin ; 
Kaisone Phomvihane, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Revoluționar 
Popular Laoțian, prim-ministru al 
R.D.P. Laos ; Rashidi Mafaume Ka- 
wawa, prim-ministru al guvernului, 
vicepreședinte al Republicii Unite 
Tanzania ; Yasser Arafat, președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei.

Se cuvin, de asemenea, relevate, 
prin semnificația lor deosebită pen
tru definirea politicii externe a 
României socialiste, mesajul adre
sat de președintele republicii Confe
rinței la nivel înalt a țărilor nealinia
te de la Colombo, precum și alte lu
crări în care se relevă pregnant so
lidaritatea activă a României cu ță
rile nealiniate, cu celelalte țări 
curs de dezvoltare pentru lichidarea 
subdezvoltării, a împărțirii lumii în 
țări bogate și țări sărace, împotriva 
oricăror manifestări ale politicii im
perialiste. colonialiste și neocolonia- 
liste.

în același timp, preocuparea per
manentă a României socialiste de a 
dezvolta relații de colaborare pe di
verse planuri cu toate statele lumii, 
indiferent de orînduire. socială, sînt 
reliefate în cuvîntările rostite cu 
prilejul vizitelor făcute în România 
de regele belgienilor, Baudouin, și 
de marele duce Jean al Luxembur
gului. precum și în cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu în 
cursul vizitei efectuate în Turcia.

Prin vastul evantai de probleme 
abordate, prin marea bogăție de idei 
și teze cutezătoare, ca și prin solu
țiile clare și realiste, de largă apli
cabilitate. noul volum, apărut in Edi
tura politică, constituie o contribuție 
substanțială 
de gindire 
practică al 
muncitorești 
cadrelor partidului, 
tuturor celor ce muncesc 
material de studiu, un ajutor de cel 
mai mare preț în ridicarea nivelului 
lor ideologic. în însușirea aprofun
dată a politicii partidului, în desfă
șurarea unei 
ce în toate 
socialiste.

în

la dezvoltarea tezaurului 
teoretică și experiență 
mișcării comuniste și 

internaționale, oferind 
comuniștilor și 

un vast

activități cit mai rodni- 
domeniile construcției

Tudor OLARU

de
de

ca-

noastre în problemele dezarmării. în 
primul rînd cele ale dezarmării 
nucleare, așa cum este reflectată în 
documentul prezentat 
Delegația a militat cu 
pentru începerea de 
concrete asupra tematicii dezarmării 
nucleare. România s-a 
pentru orientarea negocierilor asupra 
aspectelor de bază ale oricărei mă
suri de dezarmare. Delegația tării 
noastre a luat poziție fermă fată de 
practicile învechite. nedemocratice, 
existente în, comitet, care conduc la 
stagnarea activității sale sau la adop
tarea unor măsuri de dezarmare 
disparate si fără semnificație pe 
planul întăririi păcii si securității 
internaționale.

România, alături de alte state în 
cuts de dezvoltare și nealiniate, cum 
ar fi Nigeria. Mexic si Iugoslavia, a 
acționat pentru adoptarea unui pro
gram cuprinzător de dezarmare.

la O.N.U. 
consecventă 

negocieri
pronunțat

Cu prilejul centenarului Indepen
denței de stat a României, în diverse 
țări ale lumii au avut loc noi ma
nifestări consacrate acestui crucial 
eveniment al istoriei poporului nos
tru.

La Ambasada română din Teheran 
s-a desfășurat o întilnire cu repre
zentanții presei și Radioteleviziunii 
iraniene. în cadrul căreia ambasado
rul tării noastre. Alexandru Boabă, a 
evocat aspecte ale luptei pentru inde
pendentă a poporului român și a re
liefat momente principale în dezvol
tarea relațiilor româno-iraniene.

La cinematograful „Ucraina", din 
Kiev, au fost inaugurate Zilele fil
mului românesc. A fost prezentată 
pelicula ..Osînda". care s-a bucurat 
de un deosebit succes.

general al României la 
Carol Cozma. a organizat 
la bordul motonavei „Ol- 
care au participat secre-

Consulul 
Bratislava, 
o întilnire 
tenița", la 
tari ai C.C. al P.C. din Slovacia, vi
cepreședinți ai Consiliului Național 
Slovac, vicepreședinți ai guvernului 
slovac, miniștri, reprezentanți al vie
ții publice din R. S. Slovacă.

Întîlniri ale ministrului
WASHINGTON 30 

în capitala S.U.A. s-a 
siunea Comitetului Interimar al Fon
dului Monetar Internațional (F.M.I.) 
privind reforma sistemului monetar 
internațional și sesiunea Comitetului 
Ministerial Comun al F.M.I. și Băncii 
Internaționale de Reconstrucție și 
Dezvoltare privind transferul real de 
resurse către țările în curs de dezvol
tare (denumit și Comitetul Dezvoltă
rii). la care a participat si, Florea 
Dumitrescu, ministrul finanțelor, șe
ful delegației române la aceste sesi
uni.

Cu acest prilej, ministrul român a 
avut întîlniri de lucru cu Johannes 
Witteveen. directorul general al 
F.M.I.. Robert McNamara, președin
tele B.I.R.D.. cu- Willy de Clerq. mi
nistrul de finanțe al Belgiei, preșe
dintele Comitetului Interimar al 
F.M.I.. și cu Cesare Virata, ministrul 
de finanțe al Filipinelor. președin
tele Comitetului Dezvoltării. în ca-

(Agerpres). — 
desfășurat se-

român al finanțelor
drul cărora s-au discutat probleme 
privind programul de lucru al celor 
două comitete și cooperarea țârii 
noastre cu aceste organisme, precum 
și probleme vizînd principalele as
pecte ale funcționării sistemului mo
netar international actual și căile de 
sporire a ajutorului pentru dezvoltare 
destinat țărilor în curs, de dezvoltare.

Ministrul român s-a intîlnit. de a- 
semenea. cu miniștrii de finanțe din- 
tr-o serie de state, cu aere a abordat 
probleme și aspecte ale cooperării fi
nanciare bilaterale.

★
Comitetul interimar al Fondului 

Monetar Internațional (F.M.I.) a că
zut de acord asupra necesității creă
rii de urgentă a unor noi ..facilități 
Witteveen". ca și asupra mecanisme
lor de supraveghere a piețelor de 
schimb, amînînd însă, pină in luna 
septembrie, soluționarea problemei 
unui acord asupra proporțiilor majo
rării cotelor părți la F.M.I.

în Malta a fost organizată o seară 
culturală românească. în cadrul că
reia ministrul culturii, problemelor 
sociale și muncii, Agatha Barbara, 
a vorbit despre marile realizări ale 
poporului român în anii socialismului 
și despre relațiile de prietenie și co
laborare dintre cele- două țări și po
poare și a fost prezentat un film do
cumentar.

a obligațiunilor C.E.C. ieșite 
ciștigătoare la tragerea la sorți 

lunară din 30 aprilie 1977

DE LA DIRECȚIA GENERALĂla ADASDe
de amortizare a asigu- A DRUMURILOR
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1 17317 01 50 000
1 96468 104 50 000
1 69560 82 40 000
1 28845 25 . 40 000
1 45211 116 40 000
1 96844 21 30 000
1 93236 47 30 000
1 77489 60 30 000
1 20800 40 30 090
1 42875 59 25 000
1 79918 79 25 000
1 61807 71 25 000
1 10670 01 25 000
1 83413 66 25 000
1 81675 83 20 000
1 48960 78 20 000
1 12162 81 20 000
1 62243 03 20 000
1 09569 13 20 000
1 03348 53 20 000
1 47823 115 15 000
1 08416 îl 15 000
1 55091 70 15 000
1 01501 111 15 000
1 88086

Termi
nația 
seriei 

obliga
țiunii

68 15 000

100 998 98 5 000
100 960 53 3 000
100 705 63 1 000
100 478 112 1 090
100 952 79 1 000
100 660 34 1 000
100 347 122 1 000
100 150 95 1 000

1 000 17 15 800
I 000 77 65 800
1000 97 78 800
1 000 55 97 800
1000 60 74 800
1 000 93 55 800
1 000 35 99 800
1 000 18 22 800
1 000 41 101 800

9 825 TOTAL : 9 260 000

La tragerea 
rarilor de viață pentru luna aprilie 
1977 au 
nații de

ieșit următoarele opt combi- 
ljtere :

T.T.Y. ;
S.D.O. ;

U.N.S. ; K.Z.S. ; D.O.X. ; 
Q.W.U. ; Q.L.W. ; K.U.E.

Toți asigurați! cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste combi
nații de litere înscrise In polițele lor. 
urmează să se adreseze unităților 
ADAS pentru a li se stabili dreptu
rile cuvenite.

Pentru a participa și la următoarele 
trageri lunare de amortizare este ne
cesar ca asigurații să achite primele 
de asigurare la termenele stabilite.

Direcția 
Ministerul 
municațiilor informează că. din cauza 
desfășurării unor lucrări care au 
drept scop sporirea numărului de 
benzi de circulație, accesul pe dru
mul național (E. 20) București—Giur
giu. în zona Jilava—Adunații Copă- 
ceni este interzis tuturor categoriilor 
de autovehicule. Se recomandă folo
sirea variantei ocolitoare care B-a 
amenajat în acest scop.

generală a drumurilor din 
Transporturilor si Teleco-

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 mai. tn țară : Vreme călduroasă 
mal ales în primele) zile. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate în 
a doua parte a intervalului in vestul 
și sudul țării, unde vor cădea ploi slabe 
locale. Vînt moderat cu intensificări 
locale din sectorul sud-estic care, în 
Banat și în zona de munte, va ajunge 
pină la 50—70 km pe oră. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 4 și 
14 grade, iar cele maxime între 18 șl 
28 de grade, local mal ridicate la În
ceputul intervalului. In București t 
Vreme călduroasă, cu cerul variabil. In 
a doua parte a intervalului, ploaie slabă. 
Vînt moderat.

t V
17,35

Adunarea solemnă 
de la Hanoi

în orașul Acco, din Israel, a avut 
loc o întilnire consacrată aniversării 
Independenței de stat a României, la 
care a luat cuvîn.tul ambasadorul țării 
noastre. Ion Covaci.

O gală de filme a fost organizată 
și la Ambasada română din 
împreună cu o expoziție 
grafii.

La Clubul internațional de 
carte din Varșovia-Brodno _ 
loc vernisâjul expoziției „România 
— tară și oameni".

Ample manifestări 
la Dresda, în cadrul 
artiști din România, 
au fost organizate o expoziție de artă 
grafică și tapiserie, avînd ca tematică 
lupta poporului nostru pentru cuce
rirea independenței, concerte simfo
nice. cu lucrări din creația româ
nească și universală, spectacole de 
balet.

Belgrad, 
de foto-
presă și 
a avut

s-au desfășurat 
Zilelor tinerilor 
Cu acest prilej

Cîștigurile revin întregi obligațiuni
lor de 200 de lei. în valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieșite cîștigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele si agențiile 
C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125. la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero da la serie nu se ia în conside
rare.

DUMINICA, 1 MAI 1977
PROGRAMUL I
8,30 1 Mal muncitoresc. Cintece patrio

tice și revoluționare
8,45 Tot înainte I Te slăvim, partid iu

bit I
Film serial pentru copii : „Toate 
pînzele sus !'■ Episodul 7
Cuvint muncitoresc — reportaj 
Primăvara satului românesc — re
portaj ' ■
Cintece șl Jocuri de pe întreg cu
prinsul țării 
Biografii contemporane 
Rugbi : România — Italia, tn 
pionatul european (repriza a 
De strajă patriei 
Telex 
Album de mai, 
Fotbal : Rapid — Dinamo, 
pionatul national — Divizia. — 
Iubirea mea. pămtntul românesc. 
Muzică ușoară
Documente contemporane, tn lup
ta pentru o viață mal bună. Film 
de montaj despre problemele cu 
care este confruntată clasa mun
citoare tn țările capitaliste

9,05

10.09
10,15

10,35

11.25
11.45

12.30 
13.00 
13.05
15,00

16,55

17,20

Cam- 
n-a).

Cam- 
A.

• LOCATOR METEO
ROLOGIC SONOR. 
Dacă un sunet se concentrează 
și se amplifică de mii de ori, 
chiar și aerul devine o barieră 
pentru el. Pe acest efect se ba
zează principiul de funcționare 
a unei aparaturi acustice pen
tru prognozarea vremii, realizat 
în Uniunea Sovietică. Un emi
țător dă naștere la fiecare 
secunde unor puternice 
pulsuri sonore. Reflectat în 
diferit de diverse straturi 
aerului, ecoul furnizează
despre aceste straturi (tempera
tura. viteza și direcția curenți- 
lor din aer etc).

zece 
im- 

mod 
ale 

date

Spre comunism, tn zbor 1 Balet pe 
muzică de Tiberiu Olah
Drum de glorii. Ediția finală 
Micul ecran pentru cei mici 
1 001 de seri
Telejurnal
Steagul roșu — steag de luptă. Do
cumentar dedicat zilei de 1 Mai 
Sub flamurile muncii. Spectacol 
muzlcal-literar
Film artistic : „Mușchetarul ro
mân" — o producție a Casei de 
filme 3. Premieră TV.
Laudă omului, laudă muncii ! 
Muzică ușoară românească

22,50 Telejurnal

17,50
19,00
19.20
19.30
20.00

20,50

17.00
17,13
18.05

18,55
22.20

LUNI, 2 MAI 1977
PROGRAMUL I
10,90 „Sintem a țării primăvară". Selec- 

tiunl din spectacolul de gală sus
ținut de formații laureate în faza 
finală a Festivalului „Cîntarea 
României"
Dimineața maturității noastre 
Răsună cîntecul și jocul pe-ntin- 
sui patriei

12,00 Centenarul Independenței. Doro
banți — un sat, o glorioasă vatră 
tn parc, fanfara cinta...
Vtrste... Reportaj
Telex
Album distractiv
Magazin sportiv • Box

11.00
11.15

12,15
12,45
13.00
13.05
15.25

• NAVIGAȚIA CU A- 
JUTORUL SATELIȚILOR, 
în prezent, pe două vase polone
ze, ancorate la cheiul șantiere
lor navale „Adolf Warski" din 
Szczecin, se montează instalații 
modeme care vor servi la navi
gație cu ajutorul sateliților. Pină 
acum există in lume 300 de vase 
dotate cu instalații de navigație 
cu ajutorul sateliților.

• „ARTERE TRICO
TATE". O preocupare de ac
tualitate a „tehnologiei" medica
le este crearea de componente 
artificiale cît mai perfecte ale 
organismului uman. Astfel, cer
cetători vest-germani studiază

19,20

categoria grea : George Foreman
— Jimmy Young. Rezumat filmat 

primit de la San Juan (Porto 
Rico) • Fotbal : Ungaria — 
U.R.S.S. în preliminariile Campio
natului mondial. Selecțiuni înregis
trate de la Budapesta
Șah mat tn... 15 minute
Film serial : Din tainele mărilor 
Fantezie pe teme celebre din ope
rete
Centenarul Independenței. Dezvol
tarea economică, pază a indepen
denței politice
1 001 de seri

19.30 Telejurnal
19,50 Ideal și împlinire. Film documen

tar dedicat aniversării a 53 de ani 
de la înființarea organizației revo
luționare a tineretului — U.T.C. — 
și a 20 de ani de la constituirea 
U.A.S.C R. — organizația revolu
ționară a studenților

20,20 Drum de glorii. Spectacol festiv, 
realizat cu prilejul încheierii con
cursului organizat de Radiotelevi- 
ziunea română, în colaborare cu 
C.C. al U.T.C., C.N.O.P. și Muzeul 
de Istorie
Roman-folleton 1 „Sub stele”. E- 
pisodul 7
Cin tec tinereții noastre — emisi
une de muzică ușoară
Telejurnal

21,10

«2.00

22,20

!n prezent realizarea unor ar
tere din poliester prin metoda 
tricotatului. O mașină specială 
împletește, prin metoda tricota
tului, fibrele de poliester, în for
ma tubulară a arterelor. Aceste 
tuburi, de o mare finețe, sînt 
concepute în așa fel incit să a- 
sigure o integrare optimă cu țe
suturile vii ale omului. Dat fi
indcă experimentele pe animale 
au dat bune rezultate, se apre
ciază că pină in 1980 se va trece 
la producția de serie a „artere
lor tricotate1*.

• ÎNREGISTRAREA 
INTEGRALA A MUZICII 
LUI MOZART. ° adevărată 
performanță în domeniul lnre-

HANOI. — La Hanoi a avut loc o 
adunare solemnă consacrată celei 
de-a doua aniversări a victoriei in 
lupta pentru eliberarea întregii țări. 
La adunare au >» participat, ‘Le «Duaiv 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Vietnam, alti conducători de partid 
Si de stat.

In cuvintul de deschidere. Pham 
Hung, viceprim-ministru. a relevat 
că ziua de 30 aprilie „reprezintă 
data la care întregul popor și for
țele sale armate au repurtat o glo
rioasă victorie, eliberind total sudul, 
realizind reunificarea patriei si des- 
chizînd o nouă eră în istoria na
țională — edificarea unui Vietnam 
pașnic, independent, unit si socia
list".

Despre semnificația aniversări! a 
rostit o amplă ouvîntare Hoang Quoc 
Viet. membru al C.C. al P.C.- din 
Vietnam, președintele Federației Ge
nerale a Sindicatelor din Vietnam.

si Turciei
t

ATENA- — Ministrul afacerilor ex- 
'terrieal tJreciei. Dimitrios Bitsios. 
care s-a intîlnit la Strasbourg, (n,„ 
cadrul unei reuniuni ministeriale a 
C.E.E. cu omologul său t.urc. Ihsan 
Sabri Caglayangil. a declarat că se 
așteaptă la realizarea unor progrese 
în relațiile cu Turcia după desfășu
rarea alegerilor din această tară. „în 
cursul convorbirilor pe care le-am 
avut.. a precizat șeful diplomației 
elene, au existat unele dificultăți, dar 
cred că intîlnirea a contribuit la cla
rificarea pozițiilor ambelor părți". 
Dimitrios Bitsios si-a reafirmat pă
rerea că a sosit timpul să reexami
neze. împreună cu omologul său turc, 
stadiul tratativelor greco-turce. Aces
te tratative, care urmau să se des
fășoare la sfîrșitul lunii aprilie sau 
în mai. vor începe după desfășurarea 
la 5 iunie a alegerilor din Turcia.

Deversarea de petrol 
din zăcămîntul Ekofisk 

a fost oprită
OSLO. — După o săptămînă de. 

eforturi susținute, echipa de salvare 
de la zăcămîntul norvegian Ekofisk 
a reușit, simbătă dimineața, să 
oprească deversarea de petrol de la 
platforma de forări „Bravo", obturînd 
valva de securitate a conductei ava
riate — a anunțat societatea ..Phillips 
Petroleum". Avaria a provocat 
scurgerea in apele mării a mii de 
tone de petrol.

Deversarea petrolului din conducta 
avariată reprezintă o catastrofă bio
logică ce riscă să afecteze pentru 
multă vreme fauna marină a zonei — 
a declarat Gerhard Tomczak, oceano- 
graf la Departamentul pescuitului al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație si Agricultură (F.A.O.).

agențiile de presă transmit
„Tineretul dorește să tră

iască și să muncească",esta 
lozinca sub care la 14 mai se vor 
organiza mari manifestații pe străzile 
orașului Bruxelles. Organizatorii au 
lansat un apel tuturor tinerilor din 
Belgia, cerindu-le să participe la 
aceste acțiuni pentru a-și exprima 
dorința de a obține respectarea drep
tului la muncă și pentru a cere au
torităților adoptarea măsurilor nece
sare creării unor noi locuri de mun
că. care să contribuie la reducerea 
ratei șomajului în rindul tineretului.

Intre India și Bangladesh 
s-a realizat o înțelegere cu 
privire ia utilizarea în comun a ape
lor Gangelui — reglementîndu-se 
astfel o problemă care a făcut mult 
timp obiectul unei dispute, informea
ză agenția indiană de presă Sama
char. Oficialități din cele două țări 
se vor întîlni în curînd la 
tru a elabora chestiunile

Cerere adresată guver
nului spaniol. Conducătorii tu
turor grupărilor politice ale opozi
ției democratice spaniole au adresat, 
simbătă. o cerere președintelui gu
vernului. Adolfo Suarez, privind le
galizarea tuturor partidelor politice, 
fără excepție — anunță agenția 
France Presse.

Delhi pen- 
de detaliu.

Sesiunea Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Co
reene ?i_a încheiat lucrările, infor
mează agenția A.C.T.C. în cadrul lu-

DE PRETUTINDENI
gistrării de muzică clasică a fost 
realizată de casa de discuri vest- 
germană „Phonogram". Este vor
ba de înregistrarea întregii ope
re a lui Mozart — totalizind 148 
de discuri, repartizate în 16 al
bume. Printre interpreții celor 
peste 600 de lucrări consemnate 
în cunoscutul catalog Kochel se 
află dirijorii Josef Krips și Co
lin Davis, violoniștii Arthur 
Grumiausc si Henryk Szeryng,

• „CELULELE-CO- 
BAI". Mai mulți oameni de 
știință francezi au propus efec
tuarea experiențelor biologice pe

crărilor ei 
privire la 
pămintului

a fost adoptat Raportul cu 
bugetul pe 1977 și Legea 
în R.P.D. Coreeană.

Primul ministru al Japoniei, Ta
keo Fukuda, a vizitat la 30 aprilie 
pavilionul românesc din cadrul Tir- 
pului international de la Tokio. Cu 
acest prilej, el a apreciat pozitiv 
produsele expuse si perspectivele 
creșterii relațiilor româno-japoneze.

In sprijinul luptei po
poarelor Zimbabwe și na- 
mibian Pentru eliberare națională, 
independentă și suveranitate s-a pro
nunțat Comitetul O.N.U. pentru de
colonizare. în Cadrul examinării pro
blemei rhodesiene, comitetul a rele
vat necesitatea marcării ample. înce- 
pind cu data de 21 mai. a săptămînii 
de solidaritate cu popoarele din Afri
ca australă ce luptă pentru libertate, 
independentă și egalitate în drepturi.

Președintele Franței, Va- 
lery Giscard d’Estaing. a declarat în
tr-o alocuțiune televizată că premie
rul Raymond Barre își va păstra 
funcțiile pină la alegerile legislative 
din 1978. Această afirmație — preci
zează agenția France Presse — a fost 
apreciată importantă, întrucît dez
minte unele interpretări cu privire la 
o eventuală remaniere a guvernului 
într-un viitor apropiat.

Trecerea sub controlul 
Statului 8 unor n0* întreprinderi 
a fost hotărîtă de guvernul Angolei.

Este vorba în special de o serie de 
exploatări de marmură și granit din 
provinciile sudice ale țării, și căror 
foști patroni au sistat producția 
fără aprobarea autorităților sau eu 
părăsit in mod ilegal țara.

Președintele fracțiunii 
parlamentare a P.C. din 
Olanda, Marcus Bakker, luînd cu
vintul la posturile_______ ______
niat că în condițiile actuale se poa
te realiza o orientare progresistă a- 
tît în politica internă, cît si în cea 
externă, pe baza alianței tuturor for
țelor de stingă și democratice din 
tară, incluzind partidul comunist. El 
a cerut guvernului să renunțe la po
litica de continuare a cursei înar
mărilor prin achiziții noi de echi
pament militar american si de spri
jinire a unor regimuri reacționare.

Dizolvarea unor adunări 
legislative în India. Pre?edin- 
tele interimar al Indiei. B. D. Jatti, 
a semnat simbătă proclamația prin 
care se ordonă dizolvarea adunărilor 
legislative din nouă state, conduse de 
Partidul Congresul Național Indian — 
anunță agenția ..Samachar". Cele nouă 
state au fost plasate sub conducerea 
șefului statului.

de radio, a subli-

Partidul Socialist Pro 
gresist din Liban 
președinte în 
Jumblatt. El 
funcție tatălui 
asasinat la 16 
ambuscade.

are un nou
persoana lui 
urmează în 
său, Kamal Jumblatt, 
martie, în cursul unei

Walid 
această

culturi de celule și nu pe anima
le sau subiecți umani voluntari, 
cum este practica in mod cu
rent. întrucit fiecare celulă este 
o ființă în miniatură, noul sis
tem are o serie de avantaje, in
tre care costul mult mai redus 
al experiențelor. La ultimul 
Congres internațional de can- 
cerologie s-a arătat că numai 
pentru testarea adaosurilor ali
mentare sînt sacrificate în toa
tă lumea circa 50 de milioane de 
animale. Prin recurgerea la „ce- 
lule-cobai“ specialiștii speră, de 
asemenea, să descopere cauzele 
mai multor maladii, pornindu-se 
de la considerentul că celulele 
reacționează mai puternic decît 
corpul întreg. Astfel, se crede că 
prin această metodă se va ajun
ge la cunoașterea mecanismelor

ce provoacă unele boli ale sis
temului nervos, îmbătrînirea 
etc.

milioane de ani și s-a Încheiat 
cu 135 milioane în urmă.

• SCHELETUL UNUI 
MAMIFER NECUNOS- 
CUT, care a trăit aproximativ 
acum 150 de milioane de ani, 
a fost găsit ‘ 
apropierea 
(Portugalia), 
rimea unui 
ta caracteristici atît ale rep
tilelor primitive, cît și ale 
primelor mamifere. Descoperi
rea confirmă presupunerea de 
pină acum potrivit căreia evolu
ția de la reptilă la mamifer a 
început acum aproximativ 225

într-o mină din 
localității 
Animalul, de mă-

șoarece.

Leiria

prezen-

• CEL MAI „ÎNDĂ
RĂTNIC" PERETE STÎN- 
COS AL LUMII, versantul 
sudic, înalt de 4 000 de metri, al 
muntelui Dhaulagiri (Muntele 
Alb) din Himalaia, rămîne, cel 
puțin deocamdată, necucerit de 
om. O expediție internațională 
condusă de Reinhold Messner, 
unul dintre cei mai temerari al- 
piniști ai lumii, a renunțat, — 
așa cum s-a anunțat vineri tn 
capitala nepaleză, Katmandu — 
la escaladarea vîrfului pe ver
santul sudic. Dhaulagiri a fost 
escaladat o singură dată, în 1960, 
pe o altă rută.
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Solidaritatea internațională militantă 
cu lupta popoarelor pentru independență 

0 CONSTANTĂ A POLITICII ROMÂNIEI SOCIALISTE
Așa cum este bine cunoscut, Partidul Comunist Ro

mân face totul pentru a-și îndeplini — atît prin reali
zările obținute de România în construcția socialistă, 
cît și prin politica ei externă — îndatoririle sale 
internaționale, aducîndu-și contribuția la creșterea for
țelor socialismului, la sporirea influenței și prestigiu
lui lui în lume, la victoria frontului antiimperialist, 
Acționînd în spiritul glorioaselor sale tradiții interna
ționaliste, partidul nostru dezvoltă larg relațiile de co
laborare cu toate țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste și muncitorești. Totodată, P.C.R. dezvoltă 
conlucrarea cu partidele socialiste și social-demo- 
crate, cu organizațiile sindicale, cu partidele și orga
nizațiile politice democratice și progresiste de pretu
tindeni, cu toate forțele înaintate ale contemporanei

tății, în interesul luptei clasei muncitoare, al destin
derii și păcii, al progresului social. în același timp, 
poporul român, care de-a lungul zbuciumatei sale isto
rii a dus o luptă necurmată pentru neatî/nare și apă
rarea ființei naționale, și-a manifestat consecvent soli
daritatea cu lupta popoarelor pentru scuturarea jugului 
colonial, aezvoltind în prezent, ca făuritor al societății 
noi, socialiste, o activitate susținută pentru intensifi
carea legăturilor cu toate statele care pășesc pe ca
lea dezvoltării independente, pentru făurirea unei noi 
ordini economice mondiale.

La acest 1 Mai, în preajma aniversării centenaru
lui Independenței, se cuvine să stăruim asupra aces
tui aspect definitoriu al politicii externe a partidului 
și statului nostru.

In apărarea dreptului fiecărei stat 
la existentă de sine stătătoare

Atașamentul României fațâ ide cauza independenței și 
libertății popoarelor este pregnant ilustrat de consecvența și 
fermitatea cu care militează pentru afirmarea PRINCIPIILOR 
NOI DE RELAȚII ÎNTRE STATE, pentru respectarea dreptului 
fiecărui popor la existență independentă și suverană — ca o 
condiție primordială a progresului și păcii.

• România socialistă promo
vează consecvent aceste principii 
în - relațiile cu cele peste 
100 DE STATE ÎN CURS DE 
DEZVOLTARE — ÎN MAJORI
TATE ȚARI CARE ȘI-AU DO
BÎNDIT INDEPENDENȚA DUPĂ 
CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI 
MONDIAL SAU AU PĂȘIT ÎN 
ULTIMELE DECENII PE CALEA 
DEZVOLTĂRII ECONOMICE 
DE SINE STĂTĂTOARE — 
precum și cu celelalte state ale 
lumii.

• Tratatele, Declarațiile solem

ne comune, Declarațiile comune, 
Acordurile generale de cooperare, 
semnate în ultimii ani de Româ
nia — cu prilejul vizitelor tovară
șului Nicolae Ceaușescu peste ho
tare sau al vizitelor unor șefi de 
state sau de guverne străini la 
București — cu aproape 60 DE 
ȚAlil. in majoritatea lor țări din 
AFRICA. ASIA. AMERICA LATI
NA, conturează un adevărat cod de 
conduită în viata internațională, de 
cel mai larg interes pentru ță
rile care și-au dobîndit recent in
dependența și militează pentru 
consolidarea ei.

a În concepția partidului și 
statului nostru, principiile inde
pendenței și suveranității națio
nale reprezintă o condiție esen
țială pentru EDIFICAREA NOII 
ORDINI ECONOMICE ȘI POLI
TICE INTERNAȚIONALE, care 
să ducă la eliminarea subdezvol
tării și a decalajelor dintre state, 
la progresul general al umanității.

Primirea în unanimitate a Româ
niei ca membră a „GRUPULUI 
CELOR 11" (Manila, februarie 1976) 
și hotărîrea adoptată prin consens 
ca România să participe. în cali
tate de invitat, la reuniunile și ac
tivitățile MIȘCĂRII ȚARILOR NE
ALINIATE (Colombo, august 1976), 
constituie semnificative recunoaș
teri ale consecventei cu care tara 
noastră acționează pentru afirma
rea dreptului popoarelor la dezvol
tare si independentă.

„România este profund solidară cu lupta popoarelor care mai gem sub 
exploatarea colonială, sprijină eforturile tinerelor state pentru consolidarea 
suveranității lor naționale, a independenței lor politice și economice, pen
tru folosirea întregului lor potențial material și uman în interes propriu, 
pentru afirmarea dreptului la o viață demnă, liberă și prosperă".

NICOLAE CEAUȘESCU

LE DUAN,
secretar general al C.C. 
al Partidului Comunist 
din Vietnam

„In forme variate, poporul 
român a fost întotdeauna ală
turi de poporul vietnamez, 
fațâ de care șl-a manifestat 
sentimentele sale de solida
ritate. Sprijinul și ajutorul 
dumneavoastră au contribuit 
Ia întârirea potențialului po
porului vietnamez, încurajîn- 
du-l în lupta sa pînă la vic
toria finală".

AGOSTINHO NETO, 
președintele M.P.L.A., 
președintele R. P. Angola

„Aș dori sâ mă fac inter
pretul sentimentelor de grati
tudine pentru faptul că in po
litica României un rol impor
tant revine sprijinului față de 
noile state șl față de po
poarele care luptă cu arma 
în mină pentru a-șl dobindl 
independența. Mișcarea noas
tră dă o înaltă apreciere a- 
cestei politici care se bucură 
de o mare stimă în toată lu
mea".

înaltă apreciere pentru spripmil consecvent al României
LUIS CABRAL,
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Guineea-Bissau

„Țara noastră, partidul nos
tru vor fi întotdeauna recu
noscătoare poporului român, 
partidului său, guvernului 
României pentru ajutorul con
cret oferit in toate domeniile, 
în timpul îndelungatei noas
tre lupte pentru eliberarea 
națională. Știm că prietenia 
și solidaritatea poporului ro
mân vor fi aceleași șl în anii 
care urmează".

SAMORA MOISES 
MACH EL,

președintele FREL1MO. 
președintele R. P. Mozambic

„Considerăm semnarea Co
municatului comun ca o întă
rire a bazei, ca o consolidare 
a sprijinului pe care îl acor
dă România în lupta pe care 
o ducem împotriva colonialis
mului. Noi am constatat cu 
satisfacție că poporul român, 
condus de Partidul Comunist 
Român, a susținut activ lupta 
noastră, ca pe propria sa 
luptă".

YASSER ARAFAT, 
președintele Comitetului 
Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei

„Menționăm plini de bucurie 
ajutoarele neprețuite pe care 
le dă poporului palestinean 
România, poporul român, sub 
conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu. Urmărim 
întotdeauna cu interes rolul 
constructiv al celui mai drag 
prieten al nostru, pentru o 
pace trainică in lume, în spe
cial in Orientul Mijlociu".

LEOPOLD SEDAR
SENGHOR,
președintele Republicii Senegal

„Relev rolul pe care dum
neavoastră îl jucațl, în frun
tea poporului dumneavoas
tră, în lupta pentru elibe
rarea lumii a treia... Dum
neavoastră ați fost unul din
tre cei care au contribuit cei 
mai mult la democratizarea 
relațiilor internaționale, susțl- 
nînd voința popoarelor lumii 
a treia de a rămîne stăpîne 
pe destinele lor".

General IGNATIUS 
KUTU ACHEAMPONG, 
șeful statului și președinte al 
Consiliului Militar Suprem 
al Republicii Ghana

„Numele României trezește 
ghanezilor sentimente profun
de de respect și cea mai înal
tă considerație... Noi știm și 
apreciem faptul că România 
este un promotor activ al 
cauzei libertății și redeșteptă
rii Africii. România apreciază 
lupta noastră pentru dreptate 
și demnitate umană".

General-locotenent 
OLUSEGUN 
OBASANJO,
șeful guvernului militar 
federal, comandant suprem 
al Forțelor Armate ale 
Republicii Federale Nigeria

„Ne simțim profund onorați 
de a avea ca oaspete un con
ducător care împărtășește 
năzuințele și aspirațiile de 
pace și libertate ale popoare
lor africane, care s-a identifi
cat cu lupta noastră justă îm
potriva apartheidului, colonia
lismului și imperialismului";

Alături de lupta popaarelor împotriva colonialismului,
a oricărei dominata străine

România sprijină consecvent lupta pentru eradicarea 
ultimelor vestigii ale colonialismului.

Pozițiile clare, principiale și terme ale României socia
liste, în această problemă, și-au găsit expresie în multiple 
documente de partid și de stat, în multiple rezoluții adop
tate la O.N.V. și în alte foruri internaționale.

Colaborare rodnică cu țările lumii a treia
pentru abolirea rasismului,

Lupta popoarelor pentru lichidarea colonialismului s-a 
bucurat întotdeauna de sprijinul viguros, pe multiple pla
nuri — material, moral, politic, diplomatic — al poporului 
român, al României socialiste. O expresie elocventă a aces
tei politici a constituit-o solidaritatea militantă cu cauza 
eroicului popor vietnamez. Aceeași solidaritate în fapte s-a 
manifestat fată de mișcările de eliberare ale popoarelor 
din Africa, Asia, America Latină, care au luptat curajos, 
pe toate căile, inclusiv cu arma in mină, pentru ă-și do- 
bîndi neatîrnarea.

Documente semnate de Româ
nia — prime recunoașteri in
ternaționale ale mișcărilor de 

eliberare

Comunicatele sau declara
țiile comune cu prilejul vizite
lor în România ale delegațiilor 
Partidului African al Indepen
denței din Guineea-Bissau și 

insulele Capului Verde (iunie 
1972) ; Organizației Poporu
lui din Africa de Sud-Vest 
(august 1973) ; Mișcării Popu
lare pentru Eliberarea Ango- 
lei (martie 1974) ; Frontului de 
Eliberare din Mozambic (de
cembrie 1974) ; Republicii De
mocratice Sao Tome și Princi
pe (decembrie 1975) ș.a.

România a inițiat sau a 
fost coautoare a unui șir de 
rezoluții adoptate în ultimul 
timp de Consiliul de Secu
ritate și Adunarea Generală a 
O.N.U. care se referă la :

— condamnarea politicii de 
apartheid a regimului de la 
Pretoria ;

— respingerea perpetuării 
ocupației ilegale a Namibiei , 
de către Africa de Sud ; spri- ' 
jinirea luptei poporului nami- 
bian, condusă de SWAPO.

— legitimitatea luptei po
porului Zimbabwe de a-și cîș- 
tiga dreptul inalienabil la 
independență.

Conferința extraordinară de 
solidaritate cu poporul- din 
Africa de Sud (Addis Abeba 
1976) a adoptat ca docu
ment oficial mesajul adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
apreciindu-l ca o sursă de în
curajare pentru lupta poporu
lui sud-african.

România socialistă susține cu hotărîre eforturile țări
lor care au dobîndit recent neatîrnarea, ca și ale celor 
care au pășit mai de multă vreme pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, pentru consolidarea independenței lor 
naționale. In acest cadru. România dezvoltă larg colabo
rarea și cooperarea economică cu țările lumii a treia, pe 
baza egalității în drepturi și avantajului reciproc.

• Dacă în urmă cu două 
decenii țara noastră avea le
gături economice cu numai 
30 de state în curs de dezvol
tare, în prezent numărul aces
tora se ridică la peste 1QQ,

© Ponderea țărilor în curs 
de dezvoltare în volumul 
schimburilor comerciale ale 
României este în prezent de 
21,3 la sută și urmează să 
atingă, în 1980, cel puțin 25 
la sută. Schimburile econo

mice cu aceste țări au crescut, 
în ultimii 15 ani, de aproxi
mativ 24 de ori.

© în ultimii ani au fost în
cheiate cu țările în curs de 
dezvoltare peste 1QQ de 
acorduri guvernamentale și 
înțelegeri de cooperare în 
domenii specifice.

© O amplă dezvoltare cu
nosc formele moderne de co
laborare, respectiv acțiunile 
de cooperare economică și 

tehnico-științifică, cărora le 
revine peste 50 la sută din 
ansamblul relațiilor econo
mice ale României cu țările - 
lumii a treia. în prezent sînt 
în curs de realizare circa 
100 de obiective importante 
în domeniile industriei, trans
porturilor, prospectărilor geo
logice, valorificării de zăcă
minte minerale, agricultu
rii ș.a.

© Peste 16800 de spe
cialiști români și-au desfășu
rat activitatea, în 1976, în ță
rile în curs de dezvoltare.

© Peste 10000 f'ner' 
din țările în curs de dezvol
tare studiază în România.

Colaborarea economică a României socialiste cu țările în curs de dezvoltare — 
expresie grăitoare a sprijinului efectiv, rodnic, acordat de poporul nostru celorlalte po
poare care au pășit pe calea independenței, progresului economico-sociai tot mai rapid 

— cunoaște o continuă extindere șl diversificare, pe baze echitabile, reciproc avantajoase. 
Reproducem alăturat cîteva imagini semnificative :

La Hamraweln (Egipt), specialiștii noștri participă la construirea unui mare com
plex de exploatare și preparare a fosfaților (prima fotografie) ; O fabrică de industria

lizare a lemnului realizată de țara noastră în Sri Lanka (a doua fotografie) ; Tanzania i 
lucrări de explorări geologice cu asistență tehnică și utilaje românești (a treia foto
grafie) ; Constructorii români in colaborare cu cei algerieni au înălțat un impunătef 
baraj pe rîul K’Sob (a patra fotografie).
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