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a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 
Republicii Uganda

In cursul dimineții de simbătă, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a

primit pe Aseni Elly, care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare în ca
litate de ambasador extraordinar și

plenipotențiar al Republicii Uganda 
in țâra noastră. (Continuare în 
pagina a 5-a).
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0 realitate a Rotmiei de azi: rezolvarea marxistă

0 primăvară 
în marea 

primăvară 
a patriei

ată-ne, din nou, în preajma zilei de 1 Mai ! 
Rostind exclamativ această constatare, o facem 
cu satisfacția celor care, trăind clipa intrării de- I 

pline in primăvara 1978. simt, in același timp, că noi | 
toți. întreaga noastră națiune socialistă am mai ur- j 
cat — in răstimpul de la ultimul Arminden — multe 1 
și deosebit de importante trepte pe calea deschisă de 
partid, cale al cărei obiectiv, măreț și profund pa
triotic. este ridicarea României pe culmi tot mai inalte 
de progres și'civilizație.

Clasa noastră muncitoare — și. în general omul 
muncii din România, indiferent dacă este el român, 
maghiar sau de altă naționalitate — a preluat și poar
tă mai departe, cu demnitate, drapelul roșu al mun
cii. al luptei revoluționare si solidarității internațio
nale. din care am făcut steagul însuși al partidului, 
flacără vie. nestinsă in fruntea întregii națiuni. Eve
nimentele din acest an și. se poate spune, toate cele 
care au urmat Conferinței Naționale a partidului din 
decembrie trecut atestă că sintem, la acest întii de 
mai 1978. poate mai mult ca oricind altădată cu gin- 
dul la minunatul noStru popor de muncitori, țărani 
si intelectuali și care, strins uniți în jurul partidu
lui. dau patriei noastre și vieții noastre, a fiecăruia, 
strălucirea visată, in anii cind Ziua Muncii se sărbă
torea sub opresiune, dacă nu direct între baionete.

Știrile care au străbătut tara pină in aceste ore de 
dinaintea sărbătorii vorbesc despre succesele mineri
lor. metalurgiștilor. agricultorilor, chimiștilor. energe- 
tjcienilor. cercetătorilor, ®le intelectualilor și ale tu
turor celorlalte categorii de oameni ai muncii, autorii 
marilor salturi calitative in toate domeniile de activi
tate. „Aceste rezultate — spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la recenta plenară a Consiliului Național al 
Oamenilor Muncii — vor asigura ridicarea țării noastre 
pe o nouă treaptă de dezvoltare economico-sccială, 
creșterea intr-un ritm mai rapid a nivelului de trai 
material și spiritual al întregului popor — esența pină 
la urmă, a societății socialiste pe care o edificăm, 
telul suprem al politicii partidului nostru comunist, 
care face toiul pentru ca. odată cu dezvoltarea for
țelor de producție, să se asigure bunăstarea și feri
cirea intregii națiuni".

1 Mai 1978 devine, astfel, un fericit prilej de a săr
bători roadele muncii noastre libere — sutele de obiec
tive economic® și social-culturale — intrate în func
țiune, al consemnării apropiatei încheieri a primei 
etape a programului de majorare a retribuției. 1 Mai 
1978 este, totodată, un prielnic prilej de a medita la 
rolul pe care Partidul Comunist Român l-a conferit 
omului muncii în societatea noastră nouă, el, eroul 
cotidienei lupte pentru progresul și înflorirea tării, 
fiind chemat să fie conducătorul tuturor sectoarelor 
de activitate.

In această zi — aflati cu toții sub faldurile sărbăto
rești — noi, oamenii muncii din România, aducem — 
odată cu succesele noastre în isterica operă de con
strucție a socialismului — gindul nostru de caldă fră
ție și vie solidaritate cu cei ce muncesc de pe întregul 
pămint, spiritul nostru de militanți statornici pentru 
frăția cu toate țările socialiste, pentru dezvoltarea neîn
treruptă a colaborării frățești cu țările in curs de dez
voltare, cu toate celelalte popoare, hotărirea noastră de 
a stringe tot mai mult legăturile prietenești și de soli
daritate cu partidele comuniste si muncitorești, cu 
toate forțele revoluționare, democratice si progresiste 
din intreaga lume.

...Prin marile succese în împodobirea pămintului pa
triei cu fabrici, cu uzine, cu ogoare bine lucrate : prin 
creșterea continuă a calității vieții oamenilor ; și. de
sigur. prin sporirea fără precedent a prestigiului Româ
niei in lume — ziua de 1 Mai 1978 devine fireasca zi 
de sărbătoare a uneia dintre cele mai romantice și în
floritoare primăveri între pnmăverile noi, socialiste ale 
țării.

Lui. partidului comunist si secretarului său general, 
care ne-au condus și ne conduc cu înțelepciune spre 
aceste succese-bucurii, ii închinăm — la acest ceas de 
floare și flamură — gindurile noastre cele mai cu
rate, hotărirea de a fi mereu in primele rinduri, pen
tru ca, sub drapelele roșii și tricolore, primăvara să 
rămină, veșnic, simbolul însuși al României.

Desen de TUDOR ISPAS

a problemei naționale asigură condiții optime de afirmare 

tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate

— 1 MAI —
E 1 Mai pe-ntinsul strămoșesc ;
El Mai, și-i inima în floare.
Cu verb solar privirile vorbesc. 
Gindul ni-i clar ca razele de soare.

Pătrunși de-un dor de viață-s munții toți, 
Cîmpiile sînt toate-ndrăgostite.
De la bunici și pîn-la strănepoți
Simțim tăria brațelor unite.

Slăvire vouă celor de-o ființă 
Cu patria-nălțată peste timp — 
Eroi ai cincinalelor, slăvire !
Țara la piept vă stringe cu iubire, 
Recunoștința ei pe frunți vi-i nimb.

Slăvită fii, a muncii sărbătoare, 
Căci sub stindardul tău ai adunat 
Imensa lumii clasă muncitoare 
Unită-ntru nădejdi și gînd curat!

Dim. RACHICI

în întimpinarea marii sărbători 
proletare , a lui E Mai. țara întreagă 
prezintă imaginea însufletitoare a 
unui imens șantier, în care români, 
maghiari, germani, sîrbi si de alte 
naționalități, muncind umăr la umăr, 
își consacră toate forțele înfăptui
rii politicii partidului. înfloririi pa
triei comune, România socialistă.

Știrile sosite din toate colturile 
țării despre re
marcabilele suc
cese obținute în 
întrecerea socia
listă pentru în
deplinirea sarci
nilor de plan o- 
glindesc puterni
cul avînt in mun
că al constructo
rilor socialismu
lui și este semni
ficativ faptul că 
între primele ju
dețe care au ra
portat îndeplini
rea înainte de 
termen a planu
lui pe primele 4 
luni ale anului 
se află Covasna, 
Harghita, Mara
mureș, unde, a- 
lături de români, 
trăiesc și mun
cesc un mare nu
măr de oameni ai 
muncii aparți- 
nind naționalități
lor conlocuitoare. Același elan în 
muncă este evidențiat de ritmul in
tens al lucrărilor agricole, prin care 
se pun bazele recoltelor bogate din 
acest an, de încheierea insămințărilor 
în majoritatea județelor.

Corelind toate aceste fapte cu an
gajamentele de a traduce in viată 
exemplar politica partidului, eu sen
timentele de profundă satisfacție si 
mindrie patriotică cărora oamenii 
muncii le-au dat glas în mod atit de 
expresiv în șirul nesfîrșit al telegra
melor adresate C.C. al P.C.R.. secre
tarului general al partidului, fată de 
rezultatele rodnice ale vizitei între
prinse de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Statele Unite ale Ame
rică, avem imaginea acelei realități 
atit de caracteristice pentru societa
tea românească contemporană : soli
daritatea strinsă dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoare,

ÎN BĂTĂLIA PENTRU O NOUĂ CALITATE

MUNCEȘTE 
tot mui bine, 

GOSPODĂREȘTE 

tot mui chibzuit, 

CONDUCE 
tot mui eficient 

unitatea lor de nezdruncinat în jurul 
încercatei călăuze — partidul comu
niștilor.

Această măreață cucerire este în
cununarea luptei necurmate duse de 
Partidul Comunist Român, încă de la 
întemeierea sa, împotriva politicii de 
discriminare și asuprire națională, 
pentru apărarea intereselor vitale ale 
tuturor . oamenilor muncii, fără de

„Lichidarea exploatării omului de către om, 
triumful deplin al socialismului reprezintă nu 
numai baza libertăților și drepturilor sociale de 
care se bucură azi oamenii muncii din țara 
noastră, fără deosebire de naționalitate, ci și 
baza coeziunii întregului popor. Desființînd ne
dreptățile de ordin social, discriminarea de rasă, 
de naționalitate, de sex, socialismul garantează 
tuturor oamenilor muncii drepturi egale în ca
drul societății, accesul neîngrădit la viața eco
nomică, socială și politică, la învățămînt și cul
tură".

NICOLAE CEAUȘESCU

osebire de naționalitate, pentru de
plina lor egalitate în drepturi.

Istoria dovedește cu prisosință că 
naționalismul de orice fel, dezbina
rea și învrăjbirea națională, cu desă- 
virșire străine firii poporului român, 
spiritului de omenie și dreptate ce-i 
este propriu, au fost promovate de 
clasele exploatatoare, și mai ales sti
mulate și încurajate din exterior, pen
tru ca prin subminarea unității de 
luptă a poporului să se creeze condi
ții favorabile dominației străine, ac
țiunilor îndreptate împotriva indepen
denței naționale și integrității terito
riale a țării.

Tot atit de adevărat este însă 
faptul că, în pofida ațîțărilor și di
versiunilor străine, între oamenii 
muncii români, maghiari, , germani și 
de alte naționalități s-au statornicit, 
în însuși procesul conviețuirii lor 
multiseculare, relații de strinsă co
laborare, destinele lor s-au împletit 
indisolubil — ceea ce a avut drept 

rezultat, pe plan economic, dezvol
tarea forțelor de producție, progre
sul general al teritoriilor locuite în 
comun, iar pe plan social, unirea 
forțelor in lupta împotriva asupririi, 
pentru libertate și dreptate socială. 
In numeroase momente-cheie ale 
istoriei naționale — in marile răs
coale populare conduse de Doja și 
Horia, in revoluția de la 1848, in 

perioada războiu
lui de indepen
dentă din 1877. in 
eroicele bătălii 
proletare din 1920 
și 1933. in anii 
amplelor z lupte 
antifasciste din 
perioada premer
gătoare celui de-al 
doilea război 
mondial, ca si în 
rezistenta; antihit- 
leristă care a cul
minat cu glorioa
sa insurecție din 
august 1944. cetă
țenii din rînduri- 
le naționalități
lor conlocuitoare 
s-au aflat de a- 
ceeași parte a 
baricadei cu oa
menii muncii ro
mâni.

Este meritul u- 
rias al partidului 
comunist că. fi
nind seama de 

realitățile tării noastre, orientindu-se 
consecvent după principiile socialis
mului științific, a asigurat în anii 
de după eliberare rezolvarea pro
blemei naționale, in sensul lichi
dării oricărei asupriri și discriminări, 
al realizării deplinei egalități in 
drepturi a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate.

Deosebit d.e concludente sint în 
acest sens participarea nemijlocită la 
rezolvarea treburilor obștești a oa
menilor muncii de diferite naționa
lități. includerea proporțională a re
prezentanților acestora in toate ve
rigile organismelor de conducere ale 
vieții social-economice. Așa cum se 
Știe, din cei 349 de deputați ai Marii 
Adunări Naționale. 29 — adică 8,2 la 
sută — sint maghiari. 8 — adică 2,21 
la sută — sint germani, iar 3 — 0.9 la 
sută — sint de alte naționalități. Cit 
privește organele locale ale puterii 
de stat — consiliile populare — din
(Continuare în pag. a IV-a)

în mai. cind roze- 
le-nfloresc. asa cum 
spun poeții, asa cum 
muncitorii cintă la 
sărbătoarea lor. pri
măvara tării se revar
să ca un efluviu de 
energii și poezie de pe 
crestele albite de pa
loarea ultimelor ză
pezi. peste pantele 
Maramureșului si Ar
geșului cu floarea co
roanelor preparind ro
tunjimea viitoarelor 
fructe, in largul bără- 
ganelor deasupra că
rora joacă tinăra vil- 
vă a grinelor verzi 
pină in freamătul ma
iestuos al Dunării și 
pină in țărmul mereu 
cutreierat de juvenila 
febră a perpetuei în
noiri al Mării.

S-au sărbătorit în 
decursul secolelor zile 
de naștere ale unor 
ilustre personalități ce 
au marcat istoria, e- 
venimente de mare 
răsunet, strălucite vic
torii militare. Si din
tre toate, iată, se de
tașează cu căldura ei 
familială, cu fiorul ei 
profund omenesc, cu 
noblețea ei firească, 
sărbătoarea venită să 
celebreze cel mai 
uman act din cite spe
ța noastră le săvîr- 
seste: munca. Munca 
legendarilor fauri ce 

în savante alchimii 
dau formă metalului, 
durează noi cetăti ale 
civilizației. strunesc 
dezlănțuirea cotropi
toare a apelor. învă- 
țindu-le menirea nouă, 
neștiută de natură, a 
decantării forței hao

Țara in haine de lucru 

și de sărbătoare
însemnări de Vasile REBREANU

tice în diafană lumină 
Si energie supusă ri
guroaselor tablouri de 
comandă, munca te
merarilor exploratori 
din adincuri. a celor 
ce clină de clipă îsi 
adjudecă victoria in 
încleștarea lor cu stin- 
ca. în Apuseni, sub 
culmile vuind de isto
rie. pe Jii sau la 
Rodna, la Baia Sprie. 
sub fabuloase plaiuri 
cutreierate de miori

tice turme. Munca 
drămuită în nopți de 
veghe a frunților ilu
minate gîndind noi co
loși ai industriei, cin- 
tărind imponderabile 
ipoteze științifice, des- 
chizind alte feerice tă- 
rimuri poeziei. Munca 

inspirată si tenace. fă
cută cu patimă de în
drăgostit și cu răbdarea 
inegalabilă a lucrăto
rilor pămintului. a 
celor ce nu contenesc 
să îndestuleze foamea 
planetei, a celor ce 
dintru începuturi, zi 
de zi. săvîrsesc sacra 
minune a transfor
mării tărinii. apei 
si soarelui in piine; 
a celor ce. cu efort 
si har. au preschim

bat un arid corp ce
resc în singura stea ro
ditoare din univers.

Cunoșteam de mult 
o vale ca de început 
de lume. îndrăgită de 
un mare poet ce o ve
dea coborind din spa
țiul mioritic, strîngîn- 

du-și între masive 
chei de piatră numele 
de legendă : Valea 
Drăganului. Nu au
zeam in peregrinările 
mele pe acea gură de 
rai decît. îndepărtat, 
zumzetul unei drama
tice istorii. Acolo. în 
aceleași păduri ce își 
leagănă și a?i virsta 
seculară, in zilele fier
binți ale revoluției de 
la 1848. cetele de moa- 
te conduse de Pelaghia

Roșu înscriau încă o 
pagină in hronicul e- 
roismului românesc
înfrîngind fudulele 
oști ale împilatorilor. 
Si iată că, ureînd oda
tă pe Valea Drăganu
lui am auzit un alt 
zumzet, apropiat, con
cret. familiar, tot al 
istoriei, dar al istoriei 
prezente. Oamenii a- 
cestui picior de plai, 
plugari, crescători de 
oi. țapinari. îsi schim
baseră patriarhalele 
unelte cu ciocanul 
pneumatic si aparatul 
de sudură, devenind 
constructorii puterni
cului >. sistem hidro
energetic ce umple tot 
mai mult de vigoare 
nouă Apusenii. Eram 
invitat la un spectacol 
dat de ansamblul din 
Valea Drăganului. lau
reat al Festivalului 
national ..Cintarea 
României". chiar pe 
vatra unde urma să 
prindă contur un nou 
baraj. Venisem pregă
tit să văd un specta
col si vedeam palpa
bilă o profundă, mă
reață metaforă. Oame
nii aceștia, construc
tori. țărani. învățători, 
vîrstnici si copii. îmi
(Continuare 
în pag. a V-a)

Se împlinesc anul a- 
cesta treizeci de ani 
de cind sute de mii de 
tineri au pornit spre 
vitalele șantiere ale 
tării, oferindu-si vo
luntar brațele pentru 
a construi mai repede 
conducte de gaz metan 
sau linii de căi fera
te. Era prima lecție de 
dăruire a generației 
mele, prima noastră 
întîlnire cu sentimen
tul bucuriei muncii 
libere. Desigur, cel 
care cunoaște am
ploarea construcțiilor 
patriei noastre de azi 
iși dă seama că șan
tierele începutului nu 
se pot compara ca di
mensiune si tehnicita
te cu cele de as
tăzi. dar avîntul 
tineresc. conștiința 
participării la marea 
operă comună de por
nire a construcției so
cialiste în România 
confereau o dimensiu
ne lăuntrică, sufleteas
că șantierelor noastre 
de atunci, o forță spe
cifică ce poate izvorî 
numai din perspecti
vele revoluționare aie 
timpurilor.

Brigadierii de atunci 
împlinesc astăzi cinci
zeci de ani. Mă întil- 
nesc cu cei cu care 
am lucrat împreună la 
șantierul Ceanu Mare- 

Cluj. iar mai apoi 
la Bumbești-Livezeni. 
Unii dintre ei au ră
mas îndrăgostitii șan
tierelor. alții au de
venit maiștri, ingineri, 
profesori, scriitori. Ne 
intilnim si ne înțe
legem dintr-o vorbă.

0 prietenie frumoasă

ca ramura de liliac in mai
---------------------- însemnări de SZÂSZ Jânos ----------------------

dintr-un semn, ca cei 
care au trecut împreu
nă botezul focului, nu
mai că acest foc al 
nostru nu a fost al 
războiului, ci al pasiu
nii revoluționare, focul 
muncii creatoare, al 
ridicării fiecărui colt 
de tară românească la 
lumina civilizației, a 
culturii. De atunci 
s-au scurs trei decenii, 
și noi generații au 

crescut. însușindu-și 
tehnica modernă. A- 
cum. ca si atunci 
munca leagă gene
rațiile taților cu cea a 
fiilor, cimentînd în a- 
celasi timp o legătu
ră ce are rădăcini a- 
dinci in istorie : frăția 

acelora care muncesc 
împreună, fie I ei ro
mâni sau maghiari, 
germani sau sîrbi. 
Munca. în deplină li
bertate de . afirmare 
multilaterală a perso
nalității umane, senti
mentul datoriei împli
nite înfrățesc oame
nii cu durabilitatea 
operelor create pentru 
semenii lor. pentru 
generațiile viitoare.

Dacă nobilii erau mîn- 
dri de sîngele lor. al
bastru. cei ce muncesc 
— fie ei de orice sin
ge. înfrățiți sub 
semnul omeniei so
cialiste — se mîn- 
dresc cu ceea ce au 
creat. Dacă trîntorii se 

fălesc cu boarfele că- 
pătuielii lor. cu daru
rile efemere pe care 
le-au primit în viată, 
cei ce muncesc vor 
tine seama de ceea ce 
au dat în viată. Dacă 
șmecherii, chiulangiii 
se mulțumesc să ve
geteze neobservați și 
neimplicati. cei ce 
muncesc trăiesc viata 
din plin, aspirînd. ne
mulțumiți cu ei înșiși. 

la noi și mai înalte, 
greu de cucerit teluri.

Există o poezie a 
muncii, dar munca — 
acest proces complex 
al metabolismului so
cial al omului cu na
tura, cu materia — nu 
este o idilă, ci o luptă 
grea, o încercare per
manentă a calităților 
umane. Dacă, istoric 
vorbind, omul s-a for
mat în procesul mun
cii. omenia lui este 
produsul direct al 
muncii lui. Se poate, 
cum prea bine se știe, 
munci si cu cuvîntul. 
dar pălăvrăgeala, vor
băria goală n-au miș
cat si nu vor mișca 
nici măcar un firicel 
de iarbă. Numai mun
ca si rinduiala socia
lă care se bazează pe 
democrația muncii pot 
rezolva marile proble
me ale omenirii con
temporane.

De ziua muncii, a- 
cest 1 Maj înscris cu 
roșu în calendarul is
toriei .moderne, ramu
ra de liliac înflorit în 
mîinile aspre sau fine 
ale celor ce muncesc, 
români, maghiari, ger
mani sau de alte na- 
tibnalităti. vestește cu 
puterea simbolului că 
frumusețea este sora 
muncii.



PAGINA 2 SCINTEIA — duminică 30 aprilie 1978
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DIN ÎNSUFLETITORUL 

mi BILANȚ AI ÎNTRECERII
OAMENII MUNCII DIN INDUSTRIA CAPITALEI,

A JUDEȚELOR DÎMBOVIȚA Șl MUREȘ

Au îndeplinit 
pe primele patru luni

în intimpinarea zilei de1T Mai," 
oamenii muncii 
Capitalei și-au 
nile 
tru luni 
suplimentar 
de produse 
naționale : __
motoare electrice totalizînd 43 200 
kW, mijloace de automatizare elec
tronice și electrotehnice in valoare 
de 28 milioane lei, 21 locomotive 
diesel hidraulice de 450—1 100 CP, 
produse ale industriei de mecani
că fină însumînd 35 milioane lei, 
medicamente in valoare de 55 mi
lioane lei, 635 000 mp țesături, con
fecții textile în valoare de 34 mi
lioane lei și altele. Sporurile de 
producție au fost obținute t în

din industria 
îndeplinit sarci-' 

pa- 
realizînd 
cantități 

economiei 
laminate,

de plan pe primele 
ale

importante 
necesare 

615 tone

anului,

8.2 milioane kWh' energie; 
lectrică. 15i)0 tone cărbune brut,; 
2 500 tone oțel, 950' tone la
minate, 1 650 mc beton celular au- 
toclavizat. In același timp au fost 
puse in funcțiune Fabrica de con
fecții Moreni și noi capacități de 
producție la întreprinderea Textilă 
„Trainica" — Pucioasa, la între-., 
prinderea de utilaj tehnologic Mo
reni și la întreprinderea „Steaua 
electrică" — Fieni. La SARO Tir- 
goviște a fost omologat și introdus 
în producția de serie un nou tip 
de strung de mare capacitate.

★
Oamenii muncii din județul Mu

reș — români, maghiari, germani — 
au îndeplinit planul și angajamen
tele pe 4 luni, obtinind suplimen- 4......e ,1_ ii-

e-

parității . fiecărui agregat si extin
derea unor valoroase inițiative, au 
reușit; in luna aprilie, să depășeas
că Zilnic prevederile. în medie, cu 
50 tonfe oțel cu caracteristici supe
rioare.

Prin organizarea supe
rioară a muncii, c^ctiveid; 
â‘e oameni ai muncii — ’ români, 
germani și maghiari — din marile 
întreprinderi sibiene, acționînd stă
ruitor pentru organizarea supe
rioară a producției și a muncii, au 
livrat' îtC RÎUS> economici națio- 
hăle 48 tone mașini și utilaje pen- 

. tru exploatarea și prelucrarea lem- 
, nului, 13. tone agregate, utilaje și 
instalații pentru industria alimen
tară, 134 autobasculante Cu motor 
diesel, 296 000 mp geamuri trase 
pentru construcții, 333 000 mp țe
sături textile, 277 tone produse za
haroase și altele.

în funcțiune, înainte de 
termen constructorii și monto- 
rii Grupului de șantiere al Trus
tului de construcții industriale de 
la Combinatul pentru construcții 
de mașini din Bistrița au dat in 
funcțiune, înainte de termen, o 
nouă capacitate de producție, în 
care se. vor realiza 9 000 tone uti- 

,,laj metalurgic pe an. Este vorba , 
“’dețo ,hâîă cu- trei niveluri, care în

30 de ani de glorioase tradiții ale muncii pe șantierele naționale ale tineretului. Careul brigadierilor (totografia din stingă) a devenit sârbâtoarea 
muncii de fiecare zi, a unei munci pentru mari construcții ridicate cu aportul tineretului, cum este uzina cocsochimicâ de la Hunedoara (fotogra

fia din dreapta) și cum au fost atitea altele

Din nou răsună valea in cîntecul
de muncă al brigadierilor

f/Lx/kiucuu iele pe ** mm. vuuiHiiu supiiiiicii-
deosebi pe seama creșterii prodțic- tar « „producțiet induștrial# „în o uu, mVeiuri care m-

--------  loar(? de i70 mnicfaleLTCea .rnai ^erRi de ’ scutărie, 
mhcănic-șef. atelierul de proto
tipuri și pe cel de autoutilări. Prin 
concentrarea suprafețelor de pro
ducție existente în cadrul fabricii 
de utilaj tehnologic a. combinatu-

tivității muncii, plănui la acest in
dicator fiind îndeplinit in propor
ție de 101,6 la sută. Totodată, au 
fost puse in funcțiune 15 capaci
tăți de producție din care 9 îna
inte de termen; au fost date în 
folosință 6 500 apartamente, unități 
comerciale cu o suprafață de 
3 000 mp, alte obiective social-cul- 
turale. (Dumitru Tîrcob).

★
îndeplinind planul pe primele 

patru luni ale anului la producția 
industrială pe data de 28 aprilie ă.c., 
oamenii muncii din județul Dîm
bovița se prezintă la marea săr
bătoare de la 1 Mai cu o produc
ție suplimentară ^qpcrțtjZată,,ininterni și la export.

mare.; parte a producției-fizice,, și 
nete realizate în această ' perioadă 
s-a obținut pe seama creșterii pro
ductivității . muncii, care este cu 
1 000 lei mai mare pe fiecare om uc w
al jnuncn decit cea planificată. Ca iuj se creeazj posibilitatea devan

sării pune.rji jn funcțiune a altor 
■ capacități de’ producție, in special 
a celor de echipament hidropneu- 
matic. (Gheorghe Crișan).

urmare, în cele 4 luni ah fost.; re
alizate suplimentar produse ale in
dustriei electrotehnice în valoare 
de 14 milioane lei, utilaje pentru 
industria ușoară care echivalează
cu 20 milioane lei, 6 000 tone ' de Pp7iiltntA rlAACAhitA Intone de bieromat, 5'800 iMUUlIUie UCUSeOlte IU

îngrășăminte chimice; CXPOTt.. n industriale ale,
•nrlncr» nrc»fah’Hr'atA '"rlin” - .. .. .

carbid, 165 tone de bicromăt,' 5 800 ‘ 
tone de-
1 060 mc produse prefabricate''din 
beton, 50 000 mp țesături și alte 
sortimente solicitate de beneficiarii

Oamenii muncii din in
dustria județului Caraș- 
Severin cinstesc ziua de 
1 Mai eu succese da. .seamă,-in- 
muncă. Minerii' dfff djtplbatăfile 
carbonifere' ale' Anlnei. 'cte‘ pildă, au 
realizat suplimentar. ele la ineebV- 
tul anului, pește 7 500 torte cărbu
ne. siderurgiștii’ reșițenf și cei din 
Oțelu Roșu . au elaborat, in plus, 
mhi mult de 20 000 tone produse 
stderurgice, constructorii de mașini 
din Reșița, Bocșa și Caransebeș — 
aproape 1 400 tone construcții me
talice și utilaje metalurgice, iar lu
crătorii din unitățile de prelucrare 
a lemnului — peste 390 mc. de che
restea și 12 675 
tetice.

municipiului Dej au îndeplinit îna
inte de termen prevederile planu
lui pe patru luni. Succesul are' la 
bază, in principal, creșterea pro
ductivității muncii. Pină la 1 Mai,, 
industria municipiului Dej a livrat, 

' Suplimentar beneficiarilor interni 
importante cantități de produse, 
iar prevederile planului de export 
sint depășite cu 3 milioane lei 
valută. i

mp de furnire es-

Metal peste prevederi.
i 'Siderurgiștii țării au înscris, în 
*■ ffitiMpfharea sărbătorii de Ia 1

Mai. remarcabile succese în între
cerea socialistă. Potrivit ■■ datelor ... . ..
centralizate la ministerul, de, .resort,..." CarbUiie COCSillCdbll P6S’ 
prevederile planului pe .primele; 4. situîndu-se a»

■'IUrti au foș.t depășite cu nț^mplt'.'țttd;,1' «s
15 000 torte' fontă. 35 000 Țbhe oțel; ceputul ‘ anului. in fruntea^-intrijre- '
12 000 torte laminate finite ăi 9 000 rii din Valea Jiului, colectivul în-'
tone cocs metalurgic. Realizările 
cele mai însemnate au fost rapor
tate de siderurgiștii Hunedoarei. Ei 
au obținut im plpș de producție 
care se ridică la cirCa 18 000 tone 
otel. 7 200 tone laminate finite și 
1 200 tone cocs — cantități echiva
lente cu mai mult de jumătate din 
angajamentul anual. Otelarii de la 
cuptoarele Siemens-Martin, de pil
dă. prin folosirea judicioasă a ca-

treprinderii miniere Uricani a retp-, 
șit, . ih perioada ce a trecut dini 
acest an. să extragă, suplimentar, 
aproape 15 000 tone de cărbune 
cocsificabil. Printre brigăzile care 
au obținut cele mai bune rezultate 
în sporirea producției fizice se nu
mără cele conduse de Gh. S corpie, 
Laurentiu Kelemen. Gh. Durlă. 
Ștefan Baciu și multe altele. (Sabin 
Ionescu).

Au încheiat însămînțarea porumbului
Județul Ilfov.

muncii de pe ogoarele județului 
Ilfov au încheiat în ziua de 29 a- 
prilie 1978 însămînțările' la cultura 
porumbului pe cele. 187 700 hectare, 
efectuind lucrări de cea mai bună 
calitate.

Anunțind acest suoces într-o te
legramă adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceausescu. Co
mitetul județean de partid arată 
că în prezent organele și organi
zațiile de partid, consiliile popu
lare și conducerile unităților a- 
gricole isi concentrează . eforturile 
pentru încheierea insâmîntării tu
turor culturilor si pentru executa
rea lucrărilor de întreținere, in 
special la sfecla de zahăr, floarea- 
soarelui și legume.

Vă asigurăm că vom. face totul 
pentru executarea la timp și de 
bună calitate a lucrărilor agricole, 
astfel incit, in toamnă, să ne putem 
prezenta în fata tării, a: partidului, 
a dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. cu rod 
bogat si. totodată, cu satisfacția da
toriei împlinite.

Județul Galați. Puter* 
nic antrenați in vasta întrecere so
cialistă desfășurată in cinstea Zilei 
de 1 Mai, folosind la maximum 
timpul de lucru, forța mecanică și 
Umană, comuniștii, toți oamenii 
muncii de pe ogoarele județului 
Galați au încheiat, la 29 aprilie, 
însămînțarea porumbului pe cele 
90 600 hectare planificate și cele
lalte lucrări de sezon.

încheierea insămințârilor de pri
măvară și îndeplinirea angajamen
telor asumate în acest domeniu — 
se arată in telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul județean 
Galați al P.C.R. — este omagitțl pe 
care oamenii muncii de pe ogoa
rele județului îl aduc partidului, 
dumneavoastră personal, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar 
general, pentru grija Ce o purtati 
creșterii necontenite a nivelului de 
trai al țărănimii, înfloririi fără pre
cedent a satelor noastre. îmbunătă
țirii bazei tehnico-materiale a agri
culturii.

Județul Satu Mare, 
într-o telegramă adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean 
Satu Mare al P.C.R. și consi
liul popular județean raportea
ză că la data de 29 aprilie 1978 
■oamenii muncii de pe ogoarele ju
dețului au încheiat însămințatul 
porumbului, precum și erbicidarea 
suprafețelor prevăzute.

Executînd toate lucrările în con
diții optime și de bună calitate, co
lectivele de oameni ai muncii din 
agricultură sint hotărite să facă din 
al treilea an al cincinalului un an 
record al producției agricole vege
tale și animale, convinse că în a- 
eest fel vor transpune in fapte,.înv 
preună cu toți oamenii muncii din 
județul Satu Mare, români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități, sarcinile importante ce ne 
revin din programul suplimentar de 
dezvoltare economico-socială a 
României în perioada 1978—1980.

...1948. întîi a fost con
strucția conductei de gaz 
metan Ceanu Mare—Cluj, 
în lungime de 48 km. în 
numai 28 de zile ! Au lu
crat cu lopata și tîrnăcopiil 
5 brigăzi cu 542 de tineri... 
Pe defileul Jiului, între 
Bumbești și Livezeni. tre
buia construită, în stincă, o 
cale ferată. Sarcina de a o 
construi, printr-un uriaș 
volum de muncă (și, desi
gur, fără mijloacele tehnice 
de azi), i-a revenit tinere
tului. Cu un entuziasm ex
traordinar au urimit tinerii 
țării această misiune. La 
Bumbești-Livezeni au mun
cit, în total, 27 998 de bri
gadieri, care au săpat în 
stincă 33 de tunele, au con
struit, uneori la mari înăl
țimi, peste 100 de poduri și 
viaducte, au săpat in pere
ții de piatră 31 de km de 
terasamente. Aprdape in a- 
celași timp a răsunat cin- 
tecul brigadieresc in altă 
extremitate a Carpațilbr, in 
Maramureș, la construcția 
caii ferate Salva-Vișeu. în 
lungime de 63 km. La tune
lul „Maramureș" (2 400 m) 
s-a lucrat un an, zi și noap- 
tp." în lunca Prutului, 1 250 
de brigadieri au înălțat di
guri in lungime de 56 de 
km și au redat, astfel, agri
culturii 10 000 de hectare.

..Scinteia", 2 februarie, 
1948 : „Steagul muncii vo
luntare se desfășoară larg, 
avintul măreț al tineretului 
voluntar prinde aripi ih în
treaga t?ră“. Intr-adevăr, 
zeci de ■ mii de alți tineri 
au bătut, pasul cadențat al 
marșurilor de brigadă pe 
multe alte șantiere ale. .ti
neretului. O adevărată ar
mată constituită, la chema
rea partidului, pentru a 
construi, pentru a implanta 
în trupul țării opere monu
mentale și durabile. Pentru 
generația lor ca și pentru 
generațiile viitoare.

Noi șantiere naționale ale 
tineretului au luat ființă in 
anii următori. Epopeea a 
continuat la Hunedoara, la 
termocentrala Ovidiu II, la 
Bîrlad. la „Casa Scînteii" 
și studiourile cinematogra
fice Buftea, la stadionul 
„23 August") Ia uzina de la 
Năvodari, la Bicaz și în zeci 
și zeci de alte locuri. Tot * 
atîtea importante obiective 
economice născute în acei 
ani poartă incorporat in te
meliile lor ecoul cîntecelor 
de brigadă, al strigătelor 
de „heei-rup !“, ecoul vi
brant al muncii entuziaste.

★
în 1968, cînd s-au împli

nit 20 de ani de la prime- 
. le șantiere naționale ale ti
neretului, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a adre
sat tineretului chemarea de

structiv depus de brigăzi- 
.le in uniforme albastre. Ti
neretul era chemat să par
ticipe, cu elanul și forța sa, 
la munca întregului popor, 
în ceea ce s-a dovedit a fi 
deceniu) celor mai mari 
înfăptuiri.

Au apărut nov șantiere 
ale. tineretului. Careul bri
gadierilor s-a constituit, 
sub drapel, in fiecare di
mineață. în cele mai diver
se locuri. La construcția 
aeroportului internațional 
București—Otopeni, la au
tostrada București—Pitești 
— parcă simbolic (dar nu 
era decit o fericită, coinci
dență). din nou la... Bum
bești-Livezeni (de data a-

structii prin participarea' la 
muncă pe un timp mai în
delungat a tinerilor si prin 
contracte încheiate cu ma
rile unități constructoare. 
Prima experiență de acest 
fel : șantierul sistemului de 
irigații Giurgiu—Răzmi-
rești. Tineri muncitori din 
toată țara, calificați in pro
fesiile cerute de o aseme
nea construcție, au fost de
tașați aici pentru perioada 
șantierului și au preluat 
munca pe utilajele terasie- 
re, in atelierele de întreți
nere. la volanul mijloace
lor grele de transport. Res-, 
tul au făcut elevii si stu
denții integrați in brigăzi 
de muncă patriotică. Expe-

plin la renașterea tării abia 
ieșită din război. Nu aveau, 
adesea, decit o pereche 
de brațe. Iar șantierele 
n-aveau pentru ei alte 
unelte decit lopata si tîrnă- 
copul. Totuși, multora li s-a 
deschis aici orizontul unei 
altfel de vieți. Au desco
perit sensurile profunde ale 
noii orînduiri socialiste ce 
se' clădea. Apoi s-au de
dicat unor profesii, au în
vățat cu îndîrjire si s-au 
înscris printre cei mai de 
nădejde constructori ai so
cialismului, Astăzi, șantie
rele naționale ale tineretu
lui sint și ele un vast șan
tier al educației comuniste. 
Tinerilor li se oferă învătă-

2 MAI-ZIUA TINERETULUI
• De ziua lui, tineretul revoluționar rememorează una dintre 
glorioasele sale tradiții : munca patriotică • Se împlinesc 
30 DE ANI DE LA PRIMELE ȘANTIERE NAȚIONALE ALE TI
NERETULUI ® Noi și ample acțiunh noi angajamente față de 
patrie și partid pentru o mai largă participare la opera de con
strucție a unor importante obiective economice și sociale
• 3,6 miliarde iei — aceasta va fi valoarea acțiunilor de 
munca patriotică organizate anul acesta de către Uniunea

Tineretului Comunist

a face să răsune iar, pe 
marile șantiere, acel bine
cunoscut „Heei-rup 1“ —
simbol al efortului con

ceasta pentru modernizarea 
șoselei), la șoselele Comar- 
nic—Cimpina și Baia Sprie 
—Sighet, la sistemul de i- 
rigații Dragalina Ialomița, 
apoi la marele șantier „Por
țile de Fier". Ca și la hi
drocentrala de pe Lotru, la 
termocentrala Rogojelu, la 
șoseaua Miercurea-Ciuc— 
Gheorgheni, la sistemele 
de irigații din Valea Cara- 
su, Gălăței — Călărași, 
Pietroiu—Ștefan cel Mare 
și Terasa Brăilei, la hidro
centrala de pe Someș, pe 
platforma industrială Tir- 
goviște. la inelul de centu
ră al Bucureștiului, la con
ducta de alimentare cu apă 
a Iașiului. la sala polivalen
tă din București și în mul
te alte locuri.

Qdată reluat firul tradi
ției, avea să aducă o am
ploare nouă, noi valențe și 
semnificații muncii patrio
tici desfășurate în organi
zarea U.T.C. Integrată in 
acțiunea' amplă de pregăti
re a tinerilor prin muncă 
și pe'nti-u muncă, inițiată de 
partid, ea are un dublu 
scop : participarea la con
strucția unor importante o- 
biecțive. ecpnomifce și edu- 

,carea tinerilor în spirit re
voluționar și patriotic. I 

■ s-a accentuat acest. rol în- 
cepînd din 1974. cînd secre
tarul general al partidului 
a indicat ca tineretului să-i 
fie încredințată realiza
rea integrală a unor con-

rienta a constituit o reușită 
deplină.

Pasul următor — o lu
crare de o mult mai mare, 
amploare și importantă : 
construcția unei părți din 
Canalul Dunăre—Marea
Neagră. Din. raportul pe 
1977 prezentat de comanda
mentul acestui șantier na
tional al - tineretului : au 
participat 3 200 de briga
dieri — muncitori, studenți 
și elevi. Numai studenții si 
elevii au efectuat lucrări in 
valoare de 80 milioane lei. 
în 1978 sint de executat lu
crări in valoare de 300 mili
oane lei. Vor fi in total 
4 500 de brigadieri (in peri
oada de virf — iunie, au
gust — 2000).

★
L-am întrebat, zilele tre

cute. pe tovarășul Torok 
Francisc. activist la Comi
tetul Central al U.T.C. (se 
ocupă tocmai de organi
zarea muncii patriotice a 
tineretului), în ce constă 
deosebirea intre șantierele 
tineretului de acum trei de
cenii și cele de azi.

— Dacă există diferențe, 
ele aparțin evoluției noas
tre istorice, economice, 
sociale, spirituale. Veneau 
atunci pe șantierele na
ționale ale tineretului foar
te mulți tineri de la 
sate, fără nici o profe
sie. uneori analfabeti, dar 
dornici să contribuie din

tura muncii, a. deprinderii 
practice de a construi', cu 
mijloace tehnice moderne, 
după principii și tehnologii 
moderne, într-o mare si En
tuziastă colectivitate. în 
numele dragostei de Patrie 
și al telurilor societății so- 
'Ciali'ste. Tinerii ddbîndesc 
aici ceea ce nu le oferă 
uneori nici familia și nici 
școala : bărbăția și mîndșia 
muncii, sentimentul de a se 
ști folositori societății. Anul 
trecut am fost cinti luni 
pe un șantier national al 
tineretului și am văzut ce 
transformări uimitoare se 
petrec uneori Cu acești ti
neri...

★

De curînd am discutat și 
cu Ilie Răuțescu. coman
dantul celui mai nou șan
tier național al tineretului : 
cel de la Combinatul car
bonifer „Oltenia" (Rovinari, 
Gbrj). Șantierul si-a înce
put activitatea la începutul 
acestei luni.

— Avem un' specific : to
tul este mecanizat. Sint aici 
numai brigadieri bine cali
ficați pentru a lucra pe u- 
tilaje terasiere mari și pe 
autobasculante. Am primit 
acum mașini noi. care se 
află în rodaj. în mai puțin 
de o lună am si excavat 
22 000 de metri cubi. Din 
prima clipă s-a întronat 
disciulina de brigadă. Iar 
disciplina este o adevărată

forță de producție. îi dăm 
fiecărui tinăr răspunderea 
maximă pentru utilajul ce 
i-a fost predat. „Iată — 
i-am spus — mașina asta 
costă 500 000. Este o avere 
a statului si tu răspunzi de 
ea 1“ Răspunderea consti
tuie, de asemenea, o mare 
forță într-o activitate ca a 
noastră. Da, șantierele na
ționale ale tineretului, cînd 
devin o scoală a disciplinei 
și răspunderii în muncă, 
reprezintă și un șantier de 
formare a trăsăturilor mun
citorești. a spiritului revo
luționar.

★
Din planul pe acest an al 

muncii patriotice, organizată 
de Uniunea Tineretului Co
munist : vor funcționa sau 
funcționează șantiere ale 
tineretului la importante o- 
biective de investiții (lista 
lor cuprinde o vastă arie 
geografică si cele mai di
verse ramuri economice), 
în total vor fi 132 de șan
tiere ale tineretului și 2 649 
de tabere de muncă pa
triotică. t

în plus — și încă un plus 
esențial — sase șantiere na
ționale ale tineretului : Ca
nalul Dunărea — Marea 
Neagră. Sistemul de irigații 
Nedeia — Măceșu (Dolj), 
Combinatul carbonifer „Ol
tenia". Complexul arhitec
tonic Văcărești (Capitală), 
Curtea domnească Tîrgo- 
viște. Cetatea de scaun a 
Sucevei. Se adaugă acțiu
nile de muncă patriotică în 
agricultură. silyieultură. 
sericicultură, Tâ " rolectarea 
fierului vechi si a altor de
șeuri.

Valoarea totală, a ^rpujjeȚJ) 
patriotice pe" care o va e'r 
fectua in acest. tfn. tineretul 
se va ridica la considerabi
la sumă de 3.4 rti'îliâfdb ,161,

* . ...
De la brigăzile care 'au 

tăiat în stîncă dpumu) de 
fier dintre Bumbești 'si-Xir 
vezeni, la brigăziȚe, care 
taie în pămîntul Dobrogei 
viitorul drum de ană, din'tie, 
Dunăre si Mare, se arcuieș
te pe bolta istoriei noastre, 
cu o deschidere de trei de
cenii. curcubeul tradițiilor 
glorioase de muncă patrio
tică a tinerelor generații. O 
mare constelație de edificii 
economice durabile poartă 
în structura lor însemnele 
nevăzute, dar adine întipări
te în memorie, ale muncii a 
sute și sute de mii de bri
gadieri. în cîntece revoluțio
nare. în iubirea de patrie 
si in credința fată de idealul 
comunist, tinerii au con
struit și construiesc mai de
parte. La școala marilor 
șantiere ale tineretului el 
își otelesc voința si' brațul, 
dobîndesc însușirile bărbă
ției comuniste.

Mihai CAUANFIL

Un steag
în orice inimă

Risipa de raze, de iarba, de flori, 
Ovațiile gureșelor stoluri
Amplificînd rumoarea zefirului prin ramuri, 
Pe cînd mulțimi de frunze verd-crud 
Aplaudă reprizele de fluturi...

Un steag în orice inimă — 
un imn

în ochii iubîților, 
în rîsul copiilor...
Și toți se au dragi, 
Toți sînt semeni, 
Copiii Planetei — 
Și ziua de față 
E-un fel de-aniversare-a tuturor...

Adică — va fi.
Pînă-atunci, nu uitați, 

Nu-i pretutindeni chip de primăvară I 
în numele iubirii între frați 
Să ținem trează dragostea de țară 
în vatra străbună, 
Aici — în Carpați.

Dan DEȘLIU

--
1 Există coincidente âur- 

prinzătoari’. clim numai 
îh marea ordine ă firii șe 
pot ivi, bogate in tulbu
rătoare' semnificații și: 
care iscă mereu în ju
rul lor nimburi de enig
matică' transparentă si 
nostalgică visare, sporin- 
du-si prbsbetifh'ea. forța 
demiurgi că de la un 
an la altul, de la o 
epocă la alta. Armindenii 
din vremuri străvechi, 
sosirea primăverii, cele
brată prin explozii de 
bucurie populară. prin 
petreceri la iarbă verde 
si pe malul apelor. în 
jocuri si cintece de vese
lie au devenit la noi, 1 Mai. 
sărbătoarea proletariatu
lui international, ziua de 
luptă împotriva asupririi 
Si exploatării capitaliste 
pentru eliberare Si drep
tate socială, centru salv
gardarea si afirmarea 
perenelor valori umane. 
O tradiție milenară, in
stinctiv si firesc preluată, 
ajungea simbol purifica
tor Si iradiind de energie 
al unui nou mod de a 
concepe lumea si istoria, 
viata societății si a indi
vidului. rampă de lansare 
în temerara mișcare de 
reconstrucție revoluționa
ră a planetei. Se produ
cea atunci, la originile 
socialismului românesc, 
un transfer elocvent de 
sensuri, peste seninăta
tea si voioșia Arminde
nilor se suprapunea spiri
tul militant, hotărirea de 
a zdrobi orînduirea cea 

I crudă si nedreaptă si de 
\ a instaura, crin puterea

unită a proletarilor, ar
monia vremurilor viitoa
re. ■ Dobîndind conținut 
social si vizionar, che
marea vibrantă spre ac
țiune și jertfă în nu
mele sublimelor prin
cipii de echitate, si frăție 
universală, isi subsuma, 
sub presiunea împrejură
rilor. in. atmosfera ciocni
rilor acute de clasă, ceea

țineau. Spiritul . Armin
denilor a reintrat pe 
poarta glorioasă a lui 1 
Mai. E aici un sens mai 
profund. socialismul în
făptuind in perspectivă 
acea sinteză supremă, pe 
care au întrezărit-o in vi
ziunile lor marii visători 
Si căreia i-au trasat con
tururile întemeietorii ma
terialismului dialectic si

după manifestația din mai 
1890 de pe cîmpia de la 
Filaret a celor peste cinci 
mii de muncitori bucu- 
restenl. că ..un alt par
tid s-a ridicat în tară, că 
altă clasă de oameni are 
dreptul la viata poli
tică si socială si că. 
în sfirșit. Partidul Mun
citorilor are temeini
ce baze si rădăcini im-

toare măreție si, glorie in 
istoria multiseculară a 
poporului. Au existat că
măruțele întîlnirilor re
voluționare clandestine si 
manifestele lipite pe zi
duri in ronduri primej
dioase de noapte, valuri
le tălăzuitoare din fa
brici si ’uzine, sălile de 
întrunire ale cartierelor 
proletare si cluburile de

--------------------------EVOCĂRI ----------------------------------

De la Armindeni la 1 Mai
ce fusese cîndva pură exu
berantă în contopirea cu 
evoluția ciclurilor vitale 
ale naturii. O exuberantă 
care continua să fertili
zeze avinturile generoase 
a nenumărate generații 
de revoluționari.

Era necesar să țîșnească 
din tumultul istoriei na
ționale si să inaugureze o 
nouă eră in existenta po
porului — 23 August — 
era necesar ca ei. co
muniștii. să dobîndească 
puterea politică si nă
zuințe seculare să se în
făptuiască. pentru ca 1 
Mai. ziua dintotdeăuna a 
clasei muncitoare române, 
a crezurilor ei patriotice sl 
internaționaliste, să încea
pă a-si recîstiga. în con
dițiile libertății, noi valori 
ce demult de fapt îi apar-

istoric. Primii socialiști 
români au transformat 
Armindenii în armă de 
luptă a clasei munci
toare.

Este un adevăr cunos
cut. si vibrăm mereu adu- 
cîndu-ne aminte, că prin
tre partir.ipantii la întîiul 
congres socialist care a 
adoptat ziua de 1 Mai ca 
zi de acțiune si luată a 
proletariatului s-au a- 
flat si reprezentant) de 
frunte ai mișcării socia
liste românești. Iar cele
brarea lui 1 Mai prih 
adunări si demonstrații 
pretutindeni. în centrele 
importante ale tării, s-a 
produs din primele mo
mente ale instituirii sa'e 
simbolice ne arena inter
națională. S-a dovedit, 
scria Constantin Miile.

plîntate în inima poporu
lui". Se știe că tole
ranta relativă a stăpîni- 
torilor fată de elanurile 
de început ale mișcării 
socialiste s-a preschim
bat in represiune dură si 
cruntă teroare odată cu 
creșterea forței organiza
te a muncitorimii, si în
deosebi după crearea 
Partidului Comunist Ro
mân in mai 1921. Se În
țelege însă de asemenea 
că nu au putut fi născo
cite nici obstacolele în 
măsură să împiedice as
censiunea victorioasă a 
clasei muncitoare si că 
prin luptă necurmată. 
Iertfindu-si libertatea Si 
de atîtea ori viată, revo
luționarii români au în
scris pagini de nepieri-

lectură cu bibliotecari 
voluntari și cărțile fer
fenițite de prea îndelun
gă folosire, raidurile poli
țienești și arestările pre
ventive de suspecți in 
preajma Armindenilor.

A existat 1 Mai 1939. 
cea mai impunătoare de
monstrație a unității 
muncitorești si antifas
ciste din ajunul celui de 
al doilea război mondial, 
chemarea vibrantă „Tră
iască Frontul Popular" 
a tinărului comunist 
Nicolae Ceausescu, orga
nizator entuziast si con
ducător al zecilor de mii 
de manifestanti din capi
tala tării.

Am trecut. traversind 
o uriașă pădure de am si 
evenimente, intr-o altă 
eră. Rezistenta patriotică

antifascistă. . luptătorii 
pieriți in , închisori, mor- 
tii presărati pe traseele 
ofensivei împotriva Ger
maniei hitleriste. au mar
cat grăitor si patetic pro
cesul devenirii noastre 
istorice. Carele' alego
rice din. zilele de 1 Mai 
ale anilor postbelici, in
tr-o tară vibrînd frenetic, 
dar secătuită de război si 
secetă, de uneltiri reac
ționare si sabotai patro
nal au rămas si ele in 
urmă. Ne-am maturizat, 
tinerii de demult au a- 
juns generație de mijloc 
și dincolo de mijloc, 
pruncii abia născuti a- 
tunci au luat locul tine
rilor de mai ieri.. Zestrea 
și avuția vechii Românii 
am sporit-o însă de zeci 
de ori si uneori. într-un 
domeniu ori în altul, de 
sute de ori. Visăm 
altfel decit ne vremuri, 
dar continuăm să visăm. 
Un program măreț, pe 
care înaintașii noștri a- 
bia ar fi cutezat să si-1 
închipuie. Programul Par
tidului Comunist Român 
prinde forme concrete 
prin strădaniile de zi 
cu zi ale unui intreg 
popor. 1 Mai 1890 — 1 Mai 
1978 1 De la Armindenii 
străvechi la epopeea fău
ririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
a înaintării României 
spre comunism. Un drum 
prielnic meditațiilor și 
valorificării avînturilor 
creatoare.

Al. S1MION

Bucuria 
muncii
Viața noastră 
a fost 
și rămîne 
un munte enorm 
de pietriș și nisip 
n-am așteptat 
niciodată 
un miracol 
am trudit din greu 
înecați în sudoare 
și azi 
noi trudim 
și șiroaie de sudoare curg 
de la primul strigăt

de cocoș 
pînă la pacea cea lină

a nopții 
trăim bucuria muncii 
și-n viața această 
vrem să lăsăm 
ceva moștenire 
chiar dacă e numai 
o curată 
conștiință 
comunistă

Nikolaus BERWANGER
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„Perfecționarea conducerii, creșterea 
rolului organelor colective în realizarea auto- 
conducerii și autogestiunii impun, ca o cerință 
obiectivă, ridicarea nivelului profesional și 
tehnic, a gradului de calificare al tuturor 
cadrelor de muncitori, ingineri, tehnicieni, 
al cadrelor din domeniul economic, al 
cadrelor de conducere46.

NICOLAE CEAUȘESCU
(din cuvîntarea la plenara Consiliului Național al Oame

nilor Muncii)

ÎN ÂTĂLIA PENTRU O NOUĂ CALITATE

muncește tot mai bine, gospodărește tot mai 
chibzuit, conduce tot mai eficient

Ne amintim sublinierea expresă făcută de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a partidului cu privire la cerința obiectivă a perfecționării 
continue, profesionale și politice, a fiecărui om al muncii. Răspunderea de a par
ticipa in mod direct la activitățile de conducere, în condițiile unei economii tot mai 
complexe și diverse, in condițiile rolului tot mai important pe care îl dețin in 
viața omenirii știința și tehnica de virf, cuceririle cele mai noi ale gîn- 
dirii, in condițiile modernizării continue a mijloacelor de producție, ale tehnici
tății tot mai înalte pe care o implică realizarea bunurilor materiale, devine 
o necesitate legică, imperativă, ca insăși clasa muncitoare să se perfecționeze con
tinuu, să-și sporească in permanență gradul de instruire, să-și lărgească mereu și 
mereu orizontul cunoștințelor tehnice, economice, organizatorice și politice. Propor
țional cu marea răspundere a participării la conducerea unei societăți aflate în plin 
elan creator, intr-o perioadă in care interdependența multiplelor sectoare ale vieții 
devine tot mai extinsă, in care procesul obiectiv al omogenizării sociale, în primul 
rind a nivelului de pregătire generală și de specialitate, e tot mai marcant, trebuie 
ca fiecare om al muncii să studieze asiduu, să-și sporească gradul de calificare, 
să-și dezvolte gîndirea și îndeminarea. Este o cerință căreia fiii clasei muncitoare 
ii răspund in mod exemplar. Aceasta este și concluzia anchetei de față.

Autoconducere la nivelul unității,

uutoperfecționure Iu nivelul fiecăruia

zinte în comitetul pe ramură, comitetul sin- Dar cîte nu s-ar putea spune despre Ro- 
dicatelor din industria ușoară ? dica Manolache. Numai că exemplul ei ne

— Hai să o propunem. _ îndeamnă să scurtăm vorba. Haidem să ne
Au propus-o, a fost aleasă. mai oprim și asupra altui portret.

Un frezor bun care devine și un bun...

economist

Deși, comunicativ din fire, maistrul 
principal Aurel Cosma nu a putut fi abor
dat decit „intre două trenuri" : unul care îl 
aducea de la recenta plenară a Consiliului 
Național al Oamenilor Muncii — unde a 
participat că reprezentant al chimiștilor din 
Săvinești — și altul care urma să-l ducă, 
împreună cu o delegație, in Iugoslavia, să 
poarte tratative economice cu beneficiari 
externi. îi'cerem să ne împărtășească citeva 
ginduri prilejuite de dezbaterile plenarei :

— Ordinea de zi a fost încărcată, dezba
terile aU fost concrete, cu un pronunțat ca
racter de lucru. S-a discutat muncitorește, 
deschis despre o gamă largă de probleme. 
Dintre prețioasele idei cuprinse in cuvin- 
tarea secretarului general al partidului aș 
vrea să mă refer la unele cerințe ce rezultă 
pentru fiecare dintre noi în procesul dez
voltării continue a democrației socialiste. 
Perfecționarea conducerii, realizarea auto- 
conduccrii și autogestiunii impun ca o ce
rință obiectivă ridicarea nivelului profesio
nal si tehnic, a gradului de calificare al tu
turor oamenilor muncii. Trebuie să nu pier
dem nici un moment din vedere acel dezi
derat al transformării cantității intr-o nouă 
calitate, să-i pătrundem adîncimea înțele
sului. să îl vedem ca pe o cerință vie pen
tru fiecare. De fapt, ce altceva înseamnă

Asumarea unei răspunderi — rezultatul

curujului lurid

— Lasă-1 că-1 vedem noi la opt sute 
zece-a 1

Adică, vezi dumneata, la 810-A o să i 
se-nfunde. Acolo o să se izbească de pragul 
de sus. Apoi o să-l vadă si pe cel de jos. 
O să se sature de idei răscolitoare. Isi va 
zări din nou lungul nasului. O să-și aducă 
aminte că și pină la el au mai fost mineri. 
Că nu e el nici începutul si nici sfirsitul 
lumii.

Privite retrospectiv, aceste gînduri pot 
părea răutăcioase. Retrograde chiar. Să nu 
le etichetăm însă. Poate că fac parte din 
viată. Din dialectica ei. Poate o fi tot atît 
de firesc ca o idee nouă să răzbată la lu
mină trecind examenul luptei cu reticen
tele, după cum firesc este ca drumul se
minței încolțite să învingă greutatea țari
nei ce-o apasă. Poate că așa cum există 
un simt al răspunderii manifestat în for
mă ardentă, novatoare, poate că si rezer
vele, circumspecția inițială fată de o pro
punere insolită. îndoiala pină la proba 
contrarie, să facă și ele parte dintr-o for
mă. mai potolită, mai rece, mai puțin 
spectaculoasă, dar o formă a unui senti
ment de răspundere. Deci acestea ar fi 
„circumstanțele atenuante" ale fostelor re
țineri. Esențial însă e să nu lipsească ideile 
arzătoare și stegarii lor.

Un asemenea port-drapel de idei este si 
minerul Gheorghe Viman, conducătorul ce
lei mai mari, numericeste. brigăzi din mi
nele maramureșene și poate. din tară. 
Gheorghe Viman de la mina Șuior. Iată, 
acest simplu fapt, că lucrează la Șuior. că 
se vorbește de Suior în pagina de fată, 
are o semnificație. Există, raportat la cir
cuitul informațiilor largi și colective rămase 
sau intrate in anonimat. Datorită unor in
succese de acum cițiva ani, exploatarea 
Șuior ajunsese printre acestea' din urmă. 
Dacă acum se prezintă din nou ca o uni
tate „cu succese", noua ei reputație se leagă 
de arde-area participării la procesul de 
muncă și, in egală măsură, la procesul de 
conducere a unora ca Gheorghe Viman.

Om de idei, om de inițiativă. Cea mai 
îndrăzneață a fost aceea a brigăzii com
plexe. Cu atît mai stirnitoare de circum
specții la vremea respectivă cu cit s-a ivit 
cînd activitatea scîrțiia. Tocmai atunci însă 
a țîșnit Viman cu propunerea lui :

acest salt spre o nouă calitate decît a ține 
pasul cu viața ! Iar pentru a nu rămine in 
urma vieții , trebuie ca fiecare om antrenat 
in producție, nu numai specialiștii, să 
studieze sirguincios. sistematic și mai ales 
fără întrerupere. Urmarea unor cursuri, 
citirea iiteraturii de specialitate sau de in
formație generală, preocuparea pentru 
aprofundarea propriei specialități și. con
comitent. inițierea în profesii înrudi- 

,te nu mai pot fi privite ca preocupări 
facultative, care țin de interesul și proiec
tele individuale. In urmă cu ani, dorința de 
mai bună specializare, de completare a cu
noștințelor putea rămine la latitudinea fie
căruia. Acum o pretinde în mod obiectiv 
societatea. Produsele industriei românești, 
chiar produsele noastre, de la Săvinești. 
spre exemplu, participă într-o cursă intensă 
a competitivității. E o datorie a fiecăruia 
să-și aducă contribuția. Trebuie pentru asta 
să te specializezi continuu ? Trebuie ! Tre
buie pentru asta să ai chiar noțiuni de eco
nomie. să realizezi finalitatea mai îndepăr
tată a muncii tale ? Sigur că trebuie! Iată 
ce mă preocup'ă. ce ne preocupă, in prezent. 
La noi în țară aceasta și trebuie să fie tră
sătura distinctivă a muncitorului contem
poran.

— Să formăm o brigadă mare, cuprinză
toare. Oamenii ei să preia toate răspunde
rile din fronturile de lucru. Să fie com
pusă nu numai din mineri, ajutori de mi
neri. artificieri, ci si din electricieni, din 
mecanici. Propunerea nici n-a fost rostită 
bine și a început să plouă cu obiecții.

— Mecanicii trebuie să se afle la dispo
ziția atelierului !

— Electricienii trebuie să...
— O asemenea brigadă va depăși 50 de 

oameni....
— Cum se va mai ști, prin cotloanele 

subteranului, cine muncește și cine nu...
Ideea însă avea si partizani. Așa că. 

rostindu-se întrebarea: „Cine, la urma ur
mei, isi asumă răspunderea ?“. nucleul con
stituit in iurul lui Viman s-a pronunțat :

— Noi. Noi ne asumăm răspunderea de 
a demonstra rațiunea brigăzii complexe din 
punct de vedere tehnic, organizatoric si 
uman.

— Mulțumesc 1 Adică să vă alegeți voi, 
cei mai buni oameni ?

Viman :
— Accept orice oameni mi se reparti

zează.
— Aha ! în schimb’ să-ti alegi frontul 

de lucru !
— Nu-mi aleg nici frontul de lucru. Pri

mesc orice.
— Atunci de ce nu primești panoul 

810-A ?
— Cine spune că nu ? Primesc panoul 

810-A.
810-A era renumit pentru roca lui capri

cioasă. Cauză din care acolo niciodată nu 
se putea îndeplini planul. Lui Viman i s-a 
aprobat experimentul cu brigada com
plexă. cu oameni neselectionati si i s-au 
repartizat patru panouri, inclusiv cel care 
„punea probleme".

înainte de a divulga rezultatul inițiativei, 
să ne întrebăm puțin : îndrăzneață propu
nere a brigadierului Viman să fi fost oare 
manifestarea unei predispoziții spre teri
bilism ? Incomoditatea ei sub aspect per
sonal să fi fost trecută cu vederea dato
rită pripelii ? Sugestia de a se mări bri
gada mult peste limitele consacrate era 
oare expresia vanității ? Răspunsul, dictat 
de faptele ulterioare, e univoc : curajul 
propunerii era nu dublat, ci; dacă se poate

Turnătorul Vasile Voicu, mecanicul Ion Dinescu, strungarul Constantin 
Georgescu, montorul Alexe Soare — cîțiva dintre fruntașii muncii și ai 

autoperfecționării profesionale de la întreprinderea „Timpuri noi"

spune așa. triplat de luciditate. Era luci
ditatea bunei pregătiri profesionale. Era 
luciditatea experienței progresive de orga
nizare a muncii, deprinsă de Viman încă 
de pe șantierul hidrocentralei de pe Argeș 
și completată de la ăn la an. Și mai era 
luciditatea, mai exact conștiința rezervelor 
latente din oameni, din oricare oameni, ce. 
pot fi puse în evidentă prin mai multă

De la operațiunea de rutină 

la concepții originale

„Hai. hai 1"
Oare numai pentru că sîntem pe melea

guri vasluiene ne gîndim la Peneș ? La 
pilda Curcanului de arși fi transformat po
recla in renume ? Fără indoială că nu. Dar, 
spuneți si dumneavoastră : cum altfel să-i 
spui lui „Hai. hai 1“ ? Cum altfel să-i cu
prinzi identitatea mai bine decit, aceste doua 
cuvinte monosilabice ? Silabe ce ar trebui 
ortografiate astfel : Hai Hai. Ca nume și 
prenume ale unui renume.

I se spunea — in .acte i .se zice — Rodica 
Manolache. Cu 18 ani în urmă s-a încadrat 
la întreprinderea de confecții din Birlad, 
muncitoare necalificată. N-a stat mult așa. 
„Hai să mă calific !“. Apoi hai si hai. din 
treaptă în treaptă, pe scara măiestriei pro
fesionale. „Tovarășă Manolache. ce-ai zice 
de-o scoală de. ajutor de maistru ?“ „Hai 
s-o urmez !“.

Dar cel mai puternic și-a cîștigat renu- 
mele în hală. Colo două-trei fete stau de 
vorbă. Apare Rodica : „Hai măi fetelor, 
hai !“. Dincolo s-a oprit o mașină. „Ia să 
vedem ce are ? Gata, s-a făcut. Hai. hai !“. 
Au apărut muncitoare noi. Spre exemplu 
Ioana Moisă. Elena Roșea. Maria Boghiu. 
„Hai. hai. să vă calificați 1“ Mergea prost 
brigada 41 — cămăși pentru copii. „Să o 
dăm pe «Hai. hai ■!». acolo? Ce spui tova
rășa...?", ,.— Hai că merg".

Avea un gind. Ideea de a întreprinde 
ceva pentru ea nu numai dinsa. ci toate 

disciplină si mai bună calificare. Proces 
care a început imediat ce s-a aprobat noua 
organizare. Au existat electricieni dispo
nibili, i-a luat ; n-au existat, i-a format. 
Au existat mecanici disponibili, i-a luat ; 
n-au existat, i-a format. Dintre mineri, 
dintre ajutorii de mineri. Toate fronturile 
îsi îndeplinesc și depășesc planul. Oamenii 
ciștigă bine. Inclusiv la 810-A.

muncitoarele să-și sporească gradul de cali
ficare. să tindă spre activități mai comple
xe. „Majoritatea sînt femei cu indeminare, 
gust, talent. Cum să ne mulțumim numai să 
tragă toată ziua la mașină, una un tighel, 
alta o butonieră. Beneficiarii cer modele tot 
mai diverse. De ce să. ne mulțumim cu ce 
proiectează serviciile de concepție, iar noi. 
zvrr-zvrr, acolo, cu cite o operațiune. Oare 
noi nu sintem in stare să concepem ? Așa... 
pe lingă specialiști ?“ A rezultat- modelul 
62 9J1, Cămașă bărbătească. A ajuns unu! 
dintre cele 30 de modele selecționate pentru 
ultimul tîrg de mostre. Iar la expoziție — 
unul dintre cele 23-de modele contractate 
de comerț.

Poate că dacă îndemnul acela simplu, mo
nosilabic. n-ar fi existat. în vocabularul 
limbii române. Rodica Manolache l-ar fi 
creat ea. Nu numai pentru că e succint, dar, 
cu toată puținătatea lui sonoră, reușește să 
transmită si o undă de căldură, evocă oare
cum respirația omului în acțiune, ba chiar 
are o valoare molipsitoare. Spre exemplu, 
s-au purtat discuții :

— Ce-ar fi s-o propunem ne tovarășa 
Rodica Manolache să ne reprezinte in con
siliul oamenilor muncii ?

Au propus-o. a fost aleasă.
S-a dovedit tot „Hai. hai 1“ si în forul de 

conducere al întreprinderii. Asa că s-a mai 
născut o discuție.

— Ce-ar fi să o propunem să ne repre

„V-âți consultat cu Pișta ?“ „Pe Pișta 
l-ați întrebat ?“' „Pișta c8 părere are 7“

A țrecut un număr de ani de cind această 
întrebare a devenit, practic, nelipsită din 
procedura sui-generis a oricărei decizii mai 
importante luate în sau in legătură cu 
secția de prelucrări mecanice.

Pișta, pe numele intreg Nagy Istvan, este 
frezor. Lucrează intr-o formație de mașini 
grele, de mare gabarit. Fiecare dintre ele 
e solicitată la maximum, zi și noapte, in 
toate cele trei schimburi. Sint mașinile- 
unelte cu cea mai mare încărcare cu co
menzi din toată uzina, întreprinderea con
structoare de mașini „Unirea" din Cluj- 
Napoca. Orice minut cîștigat sau pierdut 
la una dintre ele e de citeva ori mai scump 
decît la agregatele obișnuite. Așa că hărni
cia muncitorilor care le deservesc era hotă- 
ritoare. Pișta s-a arătat printre cei mai 
harnici. Exista totuși o limită și a hărni
ciei. Dincolo de ea nu se mai trecea nu
mai cu agilitate, numai cu îndeminare, ci 
și cu idei. Pișta a început să studieze, să 
reflecteze și au erupt idei. Cea cu dispozi
tivul de reglare a mașinilor, bunăoară. A 
rămas memorabilă. Simplă, ca toate ma
rile soluții, cu eficientă mai presus de orice 
elogii.

Așadar, talentul tehnic, dublat de studiu, 
și-a spus cuvîntul. Dar, în continuare, și 
studiul, dublat de ochi de bun meseriaș și 
gospodar, a pus în evidență alte aptitudini 
ale aceluia ce era reputat doar ca un bun 
frezor. Pișta a început să participe la ac
țiunile privind organizarea locului de pro
ducție, a muncii, să propung reamplasări, 
fluxuri... Rezultatele au fost 'și de data a- 
ceasta convingătoare. Cutuma „întreabă-l 
pe Pișta" se consolidase definitiv. Iar dacă 
tot era să i se asculte mereu părerea, ale
gerea tovarășului Nagy Istvan în consiliul 
oamenilor muncii s-a impus ca de la sine.

In avanposturile industriei— 

„muncitorul-inginer"

Pășim într-una din miile de unităti noi. 
create in ultimul deceniu: întreprinderea 
de calculatoare electronice din Capitală. 
Liniștea, ordinea desăvirsită. oamenii in 
halate albe, tiriitul aparaturii electronice 
te duc cu gindul. mai degrabă, la atmo
sfera de cercetare, de laborator, decit la 
cea de fabrică.

Nu e o greșeală, nici o exagerare 
de stil. Ne aflăm pe tărimul industriei 
viitorului. Se înțelege că noul, spectaculos, 
frapant, nu se rezumă la decor. Bănuiesti 
ușor că postura de industrie-avanpost. im
plică anumite rigori. Care sînt ele. il în
trebăm pe tovarășul Gheorghe Ciocău. se- > 
cretarul comitetului de partid si președin
tele consiliului' oamenilor muncii. Ani de 
zile muncitor, acum proaspăt absolvent al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu". Răspunde :

— Cred că faptul că înnoim producția de 
mai bine de două ori într-un cincinal ex
primă. cît. de cît aproape. înaltele exigente 
ale muncii în domeniul tehnicii electronice 
de calcul. Este un dinamism al înnoirii 
care impune, obligă la un dinamism ai 
perfecționării. Fiecare nou produs înseam
nă. de fapt, o nouă tehnologie. Deci noi 
cunoștințe. Cunoștințe care să incorporeze 
cele mai recente cuceriri ale științei. Alt
fel spus, aici reciclarea cunoștințelor face 
parte din pregătirea asimilării unui nou 
produs.

Cine sînt acești oameni conectați la acest 
impresionant ritm al înnoirii ? Sint ei. 
muncitorii ■ în halate albe, pe cape îi întîl- 
nesti în secțiile, de producție: toti oameni 
tineri ce-si transmit parcă tinerețea noilor 
vlăstare ale tehnicii românești de calcul. 
Iată-1 într-una din secții, concentrat asu
pra operațiilor pe care Ie execută într-o 
fază finală de asamblare a complicatelor 
aparaturi electronice, pe tovarășul Petru 
Sava.

— La ce lucrați în prezent ?
— Asimilăm un nou produs. Ceea ce ve

deți în fată este uri subansamblu realizat 
întocmai după proiect. La testare nu m-au 
mulțumit rezultatele obținute. Așa că am 
făcut o serie de propuneri de îmbunătă
țire. ne care proiectantul le-a acceptat în 
întregime. Printre altele, este vorba de 
circa 60—70 de conexiuni modificate față de

Spre exemplu, te-ai fi putut aștepta să 
spună „nu putem face așa de repede" cind 
s-a cerut devansarea comenzii aceleia de 
mașini textile pentru export. Dar atunci, 
Nagy Istvăn a stat, conform obiceiului, 
citeva clipe, a cumpănit in tăcere și a răs
puns : facem 1 Te-ai fi putut aștepta să 
spună „nu se poate face" cind cu asimi
larea piciorului intermediar la mașina de 
filat în umed. N-a zis „facem", n-a zis 
„nu putem face", a tăcut mai îndelung 
decît oricind, dar, împreună cu maistrul 
Simo Adalbert, a făcut-o. In schimb, cind 
șeful secției i-a propus să execute, pe ma
șina portală. niște piese mărunte, o nimica 
toată, spre surprinderea generală, Pișta ge
nerosul, Pișta săritorul. Pișta umăr — la 
nevoie, a răspuns ferm :

— Nu facem 1
— Pișta, glumești ? Nu fi egoist. E sar

cină !
— Sarcină ? Sarcina noastră e să folosim 

portala la atitea și atitea piese de comple
xitate care așteaptă să fie prelucrate. Ce 
să caute mărunțișurile astea Ia portală ? 
Că nu-și fac alții datoria ? Iar dacă nu le 
preiau eu, treaba se cheamă că sînt egoist ? 
Ei sint egoiști, ba încă pe seama tuturor.

De atunci, cu toată cuprinderea lui Nagy 
Istvan în consiliul oamenilor muncii, obi
ceiul . „întreabă-l pe Pișta" a regenerat. 
E și firesc. Conducerea muncitorească, ac
tul de decizie nu se fac numai în sala 
de consiliu, ci și. ba chiar în primul rînd, 
la locul de muncă, lingă focul viu al răs
punderii. Ceea ce nu înseamnă că valoarea 
actului decizional, ca atare, e neglijată. 
Dimpotrivă. Dovadă că „Pișta" a fost tri
mis recent la Brașov să urmeze și un curs 
de cunoștințe de economie și știința con
ducerii pentru membrii consiliilor oameni
lor muncii. S-a întors cu și mai multe idei. 
E consultat și mai des.

proiect. în general, cînd vin în contact cu 
un proiect il gindesc. il aplic întocmai si 
apoi văd ce mai poate fi imbunătătit. Cea 
mai mică eroare de proiectare poate fi se
sizată aici. în producție.

— Care este, de fapt, pregătirea dv. 7
— Sint muncitor-inginer. Am terminat 

în urmă cu patru ani facultatea de elec
tronică si lucrez aici ca muncitor. Am o 
normă zilnică pe care caut s-o îndeplinesc 
și s-o depășesc. Complexitatea deosebită a 
tehnologiei în această fază face necesară, 
obligatorie prezenta în activitatea directă 
dc execuție a muncitorului-inginer. a mun
citorului cu cea mai înaltă calificare posibilă.

....Muncitor-inginer" — iată o realitate în 
premieră în industria noastră. Aveam să 
aflăm că în prezent la întreprinderea de 
calculatoare există circa 90 de muncitori- 
ingineri. Ei execută practic. în mod di
rect. operațiuni de mare finețe și comple
xitate. care cer cunoștințe tehnice deose
bite. au o muncă normată, locuri de muncă 
la fel ca oricare muncitor. Sint muncitori 
ai tehnicii de virf 1 In toate țările care 
produc tehnică de calcul a apărut această 
meserie de înaltă clasă: muncitor-inginer. 
Cit despre performantele acestui tînăr de
tașament muncitoresc, amintim că în anul 
trecut, la un tîrg international. mașina 
electronică de facturat si contabilizat a 
adus prima medalie de aur din tînăra is
torie a tehnicii românești de calcul. De 
notat că la acest tîrg international au par
ticipat o serie de țări cu tradiție în pro
ducția de tehnică de calcul.

în mine sau industria de calculatoare, 
în construcția de mașini textile sau lingă 
mașinile de cusut înseși. în toate ramurile 
industriei si toate meseriile ei. înnoirea în 
ritm accelerat a devenit ca o lege a firii. 
Iar capacitatea de a tine pasul cu noul, de 
a ieși în întîmpinarea lui intră în firea 
oamenilor. în trăsăturile esențiale ale cla
sei muncitoare.

Serqiu ANDON, Viorel SALAGEAN 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"

Fotografii : SANDU CRISTIAN
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PĂMÎNTUL UNITĂȚII Șl FRĂȚIEI
(Urmare din pag. I)
totalul celor 61 340 de deputați. 5 255 
sint maghiari, 1125 sint germani, 646 
aparțin altor naționalități.

Aceeași preocupare pentru asigu
rarea de posibilități egale tuturor ce
tățenilor. fără deosebire de naționa
litate. se manifestă și în domeniul 
invâtămintului si culturii. Astfel, din 
totalul de 17 844 unități școlare din 
invătămîntul primar, gimnazial și li
ceal. peste 1 550 sint școli și secții 
cu limba de predare maghiară. 372 cu 
limba de predare germană, iar 106 cu 
limbile de predare ale altor naționa
lități. Se cuvine subliniat si faptul că 
In invătămîntul cu limba maghiară 
ponderea orelor de limba maternă 
este de peste 76 la sută in invăță- 
mintul primar, aproape 84 la sută in 
învătămintul gimnazial si între 59—70 
la sută, in funcție de profil, in in- 
vătămintul liceal. Deci toți copiii 
care vor să studieze în limba mater
nă au asigurate toate condițiile pen
tru aceasta. Cele 14 teatre in lim
bile naționalităților conlocuitoare. Ia 
care se adaugă mii de cluburi, cămi
ne culturale, biblioteci care iși des
fășoară activitatea, de asemenea, in 
aceste limbi, bogata activitate edito
rială (numai anul trecut au fost ti
părite în limbile naționalităților con
locuitoare 315 titluri de cărți intr-un 
tirai total de aproape 2.7 milioane e- 
xemplare), zecile de ziare si reviste 
in limbile maghiară, germană, sir- 
bă etc. ilustrează grija pentru 
înflorirea vieții spirituale a naționa
lităților, ca parte componentă a pa
trimoniului spiritual comun al 
României socialiste. Apare astfel clar 
că prevederile Constituției, ca si ale 
diferitelor legi privind egalitatea in 
drepturi a tuturor cetățenilor tării, 
fără deosebire de naționalitate, nu 
sint doar simple proclamații de in
tenții. ci realități vii în România so
cialistă. materializate in existenta de 
fiecare zi a tuturor cetățenilor ei.

Tar această egalitate este neîncetat 
consolidată prin politica de dezvol
tare armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întregul teritoriu al tării. 
Așa cum este bine știut, in cadrul 
acestei politici, au fost alocate fon
duri mai mari de investiții. cu 
mult peste media pe tară, unor ju
dețe menținute altădată în înapo
iere, cum sînt Covasna, Harghita, 
Sălaj, Mureș și altele — ceea ce a 
determinat ca față de creșterea me
die pe economie a producției indus
triale, de 25,4 la sută, aceste județe 
să înregistreze ritmuri cu mult mai

rapide — 35,8 la sută in Covasna, 
30,3 la sută în Harghita, 50,5 la sută 
in Sălaj. Aceasta a însemnat și în
seamnă. practic, asigurarea efectivă 
pentru toți cetățenii țării a dreptului 
la muncă, fără a fi nevoiți să-și pă
răsească localitatea sau județul, ac
cesul larg la cuceririle științei și teh
nicii, posibilitatea de a se bucura de 
condiții tot mai bune de viață, de o 
civilizație superioară.

Tn ansamblu, experiența româneas
că evidențiază un mod exemplar 
de a rezolva problema naționa
lă, străbătut de la un capăt la 
altul de democratismul consecvent, 
de umanismul nou, revoluționar, 
care pune pe primul plan omul, 
afirmarea multilaterală, liberă a per
sonalității fiecăruia, fără nici o dis
criminare. Este încă un domeniu în 
care partidul nostru și-a înscris con
tribuția la tezaurul mondial al gin- 
dirii și practicii revoluționare. Pe 
bună dreptate aprecia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cu prilejul vizi
tei recent încheiate in S.U.A. : „Aș 
fi deosebit de mulțumit dacă felul 
în care am rezolvat noi, în România, 
problema națională, felul cum am 
asigurat egalitatea deplină in drep
turi, precum și dreptul tie a folosi 
limba in școli, în activitatea cultu- 
ral-artistică. in presă, ar exista 
peste tot", adăugind că deplina ega
litate in drepturi a tuturor cetățe
nilor țării, fără deosebire de națio
nalitate, „este unul din rezultatele 
cu care ne mîndrim".

Tocmai aceste realități constituie 
temelia trăiniciei de nezdruncinat a 
solidarității frățești a tuturor oame
nilor muncii din patria noastră, fără 
deosebire de naționalitate, solidari
tate căreia i-au dat o expresie atît 
de puternică, atît de elocventă, re
prezentanții autorizați ai naționali
tăților conlocuitoare și cu prilejul 
plenarelor consiliilor oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară și ger
mană. desfășurate în luna martie a.e. 
Trăind și muncind de veacuri înfrățiți 
cu poporul român, beneficiind de de
pline drepturi civice, de bunăstarea 
și demnitatea asigurate de societatea 
noastră socialistă, oamenii muncii 
aparținind naționalităților conlocui
toare consideră România patria lor 
și iși consacră întreaga energie și 
capacitate înfloririi ei, cu convinge
rea că in acest fel iși asigură o 
viață tot mai bună, iși făuresc viito
rul luminos la care năzuiesc.

Aceleași convingeri și sentimente 
îi animă în fermitatea și indignarea 
cu care au respins și resping ac

țiunile denigratoare, calomnioase, cu 
caracter iredentist, întreprinse împo
triva României de o serie de ele
mente horthyste aflate peste hotare.

Este, fără îndoială, o sfidare adusă 
opiniei publice faptul că, in timp ce 
exponenții cei mai proeminenți, una
nim recunoscuți ai oamenilor mun
cii de naționalitate maghiară din 
România iși exprimă totala ade
ziune la politica partidului, satisfac
ția și recunoștința pentru condițiile 
de deplină și efectivă egalitate de 
care se bucură, declară răspicat că 
au avut și au depline posibilități de 
a soluționa in cadrul unor relații 
de conlucrare prietenească, construc
tivă, cu autoritățile de resort pro
bleme de orice fel — elemente fas
ciste, horthyste. cei care in perioa
da dominației horthyste in Ardea] 
au trimis in lagăre de concentrare 
peste 200 000 de oameni — români, 
evrei și chiar maghiari cu vederi 
democratice, iar spre a scăpa de 
pedeapsa cuvenită pentru crimele 
lor s-au refugiat peste ocean, se 
erijează în „apărători" ai populației 
maghiare din România, încearcă să 
promoveze din nou politica șovină, 
iredentistă, care a provocat atîtea 
suferințe în trecut oamenilor muncii, 
din Ardeal, ca și din propria țară. 
Este firesc ca față de aceste ele
mente și față de activitatea lor de
nigratoare, opinia publică de pretu
tindeni să manifeste cea mai fermă 
dezaprobare ; a-i împiedica să-și 
desfășoare această activitate consti
tuie o îndatorire față de însăși cauza 
păcii și colaborării între popoare.

Cu atît mai revoltătoare apar a- 
ceste instigații cu cit, ca o culme a 
cinismului, se invocă, pentru propa
garea lor, nici mai mult, nici mai 
puțin decît drepturile omului !

Drepturile omului sint acelea 
pe care Ie-a cucerit poporul nostru, 
sub conducerea partidului, în anii 
construcției socialiste și pe care el 
este hotărit să le păstreze și să Ie 
apere ca lumina ochilor : dreptul la 
muncă, la învățătură, la o viață li
beră., omenească.

tn numele acestor drepturi, al 
vieții tot mai bune pe care și-o 
făuresc, oamenii muncii români, 
maghiari, germani, sîrbi și de alte 
naționalități își string tot mai mult 
rîndurile în jurul Partidului Comu
nist Român, conștienți că în felul a- 
cesta consolidează orinduirea socia
listă, își sporesc și mai mult forțele 
în lupta pentru înfăptuirea obiecti
velor insuflețitoare stabilite de Pro
gramul partidului.

POR TRETUL 

PA TRIEI
Am coborît în sufletu-mi arzînd 
și m-am găsit acolo tot în țară ; 
un rîu afund din clocotul de gînd 
în care crește-o nouă primăvară. 
Am regăsit acolo românesc 
Tărîm pe care flux de sori se-ntinde 
și-am mai găsit un cîntec cîmpenesc 
brăzdat de-ai mei cu-atîtea oseminte, 
mănunchiuri de doiniri de pe la noi, 
întruchipare de nădejdi avane, 
un suflu vajnic din străbuni eroi 
și-apoi fervori de rod contemporane. 
E aurul din inimi revărsat 
înveșmîntînd pe cei de-o seamă 
cu steiul ori cu griul ce-l străbat 
iubirile zbucnite fără teamă. 
Am coborît în sufletu-mi arzînd 
și m-am găsit acolo tot în țară... 
Mi-e sufletul de patrie flămînd, 
de-acea$tă-ntinsă vatră proletară !

Nicolae DOBRA
Combinatul de produse sodice 
„Ocna-Mursș", Cenaclul literar „Maris"

! FAPTUL DIVERS !
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Doi si cu somnorosul treiI

Maternitatea din Tul- 
cea. O femeie tînără. 
in vîrstă de 33 de ani, 
mamă a cinci copii, pe 
nume Pelaghia Smir
nov. din localitatea Pe- 
riprava. a adus pe 
lume, zilele acestea, 
trei gemeni. Doi băieți 
și o fetiță. După cum 
ne asigură medicul de 
circumscripție Dumi
tru Tuluș si medicul 
Ion Ungureanu. de la 
maternitatea din Tul- 
cea. mama se simte 
bine, copiii de aseme
nea. Cind au fost foto- 
grafiati. la clasicul în
demn „Zimbiti. vâ 
rog", au răspuns nu
mai fetița și un fră
țior. Pe celălalt, care

dormea, n-am îndrăz
nit să-1 trezim. Ceea

ce nu înseamnă că nu 
e și el fotogenic.

Fetele de la F 5
Prin această imagine pe care ne-a 

trimis-o cititorul nostru Florea Do- 
bre. de la Combinatul siderurgic 
Galați, vă facem cunoștință cu Ele
na si Cornelia Gheorghiu. Sint 
două surori gemene, amândouă elec
triciene la furnalul nr. 5 (F 5). cel 
mai mare din 
priceperea lor 
pede cunoscute 
derurgiști. Ca o 
lele furnalului (F 5) sint si ale blo
cului (F 5) din cartierul Țiglina III, 
unde locuiesc. De cind au venit pe

tară. Hărnicia și 
le-au făcut re
st prețuite dc si- 

coincidență. iniția-

lume sint nedespărțite. împreună, 
in aceeași bancă, se află si acum la 
liceul seral. împreună lucrează in 
același schimb. Și tot împreună sint 
si pe scenă, formând un duet de 
muzică ușoară, despre care — sin- 
tem convinși — se va auzi tot mai 
mult. De unde si urarea de mult 
succes. Firește, o urare in... dublu
exemplar !
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• SIBIU. Astăzi. 30 apri
lie, locuitorii comunei Turnu 
Roșu (județul Sibiu) împreu
nă cu numeroși fii ai sa
tului invitați din toată țara 
sărbătoresc trei importante eve
nimente din viață acestei stră
vechi așezări românești de la 
porțile văii Oltului', loc de isto
rie cunoscut de mult sub nu
mele de „Vama Cucului" : îm
plinirea a 275 ani de la jnfiin-’ 
tarea școlii sătești din ‘Turnu 
Roșu, azi școală generală, una' 
din cele mai vechi instituții de 
invățămînt din țara noastră ; 
525 de ani de la-prima atestare 
documentară a localității : 325
de ani de cind (in 1653) Matei 
Basarab, domnul Țării Româ
nești, ctitorește in acest loc. pe 
care il avea in stăpinire ca moș
tenire de la strămoși, o biserică 
de piatră (străjuită și astăzi de 
stema voievodală a Tării), ca 
semn de prețuire pentru oame
nii de aici de care se simțea 
aproape, români fiind deopotri
vă. La sărbătoarea de astăzi se 
inaugurează cîteva obiective de 
mare interes social și cultural, 
între care alimentarea cu ană. un 
muzeu al satului ș.a. (Nicolae 
Brujan). • VASLUI. Simpo
zionul cu tema : Cercetarea 
științifică și cerințele actua
le ale tehnologiei fabricației 
de rulmenți" ; organizarea 
unei expoziții complexe cu 
realizări ale creației tehnice 
aplicate în producție ; vernisa
rea unei expoziții de arte plas
tice aparținind artiștilor ama
tori participanți la Festivalul 
național „Cîntarea României" și 
a alteia, cu documente șl foto

grafii ce ilustrează activitatea 
constructorilor de rulmenți ; un 
spectacol muzical-literar-core- 
grafic sdsținut de formații artis
tice de amatori din Bîrlad și din 
Iași, de actori de la Teatrul 
„Victor Ion Popa" și de la Tea
trul Național „Vasile Alecsan- 
dri“ — toate acestea au marcat 
aniversarea a 25 de ani de cind 
la Birlad s-a produs „rulmentul 
cu hr. 1 la cunoscuta întreprin
dere. (Crăciun Lăluci). • ALBA 
„Primăvara vieții" este genericul 
sub care se desfășoară, in aceas
tă săptămînă, la Albă lulia un 
cuprinzător program de mani
festări.politico-educative dedi
cate tineretului. în orașul Sebeș 
a fost inaugurată cea de-a doua 
ediție a Festivalului cultural-ar
tistic „De la vatră de istorie la 
poartă de lumină" cu un .sim
pozion cu tema : „130 de ani de 
ia istorica adunare de pe Cîm- 
pia Libertății de la Blaj". (Ște
fan Dinică). • BOTOȘANI. 
Teatrul de stat „Mihai Emines- 
cu“ a prezentat în premieră 
spectacolele „Columna" (recital 
de poezie) și „Despre efectele 
dăunătoare ale tutunului", după 
Cehov. Biblioteca județeană a 
deschis la sediu o expoziție de 
carte (peste 300 de volume)' sub 
genericul „Unitatea și continui
tatea poporului român în spațiul 
carpato-dunărean-pontic". în 
municipiul Botoșani a fost inau
gurată o nouă librărie. Simpo
zionul intinerant „Dacii — cei 
mai viteji și mai drepți dintre 
traci", organizat de Muzeul de 
istorie al județului Botoșani, a 
avut loc pînă în prezent in 18 
localități. (Ailenei . Silvestri).

• BISTRIȚA-N AS AUD. For
mația de teatru în limba 
maghiară a cadrelor didac
tice din comuna Teaca a 
prezentat piesa lui Carlo Gol- 
dopi „O intimplare ciudată". 
Ansamblul folcloric „Someseana" 
al Casei orășenești de cultură 
din Năsăud a prezentat specta
cole in localitățile Tirlișua, 
Spermezeu și Căianu Mic. 
(Gheorghe Crișan). • GALAȚI. 
A apărut „Dunărea", publicație 
social-politică-culturală editată 
de ziarul județean „Viața

CARNHT CUUWM

nouă". La casa de cultură a sin
dicatelor s-a desfășurat con
sfătuirea cu tefna „Contribuția 
cinecluburilor la propaganda 
pentru protecția muncii", ac
țiune la care au participat cine- 
amatori din municipiul Galați. 
(Dan Plăeșu). • VRANCEA. Co
mitetul de cultură și educație so
cialistă al municipiului Focșani, 
In colaborare cu Muzeul jude
țean de istorie și etnografie, a 
organizat un ciclu de manifes
tări intitulat „Memoria pămin- 
tului românesc" : o sesiune de 
comunicări și referate, expozi
țiile „Civilizația traco-geto-da- 
cică" și „Cercetarea arheologică 
pe teritoriul județului Vrancea 
privind civilizația traco-daci- 
că“. (Dan Drăgulescu). • DOLJ. 
S-a redeschis Muzeul de artă 
din Craiova. care dispune 
de un prețios patrimoniu ex- 
pozițional, inmănunchind circa

300 de lucrări de pictură, 
sculptură, artă românească 
și universală. La casa de 
cultură a sindicatelor din 
Craiova s-a deschis cea de-a 
5-a expoziție personală a picto
rului amator craiovean Petre 
Diceanu. (Nicolae Bâbălău).
• PRAHOVA. Cu prilejul îm
plinirii a 30 de ani de Ia apa
riția gazetei județene „Flamura 
Prahovei", sub genericul „Oa
meni, fapte, împliniri", la Casa 
de cultură a sindicatelor din 
Ploiești a fost vernisată expozi
ția de fotografie contemporană 
a artistului fotograf Ioan Po
pescu, fotoreporter la ziarul 
amintit. (Constantin Căprarul.
• IAȘI. Timp de o săptămină, 
ș-au desfășurat in județul Iași 
ample manifestări politico-edu
cative și cultural-artistice cu
prinse in cea de-a patra ediție 
a acțiunii „Omagiu muncii", ini
țiată de consiliul județean al 
educației politice și culturii so
cialiste. La Iași a avut loc un 
concurs național de chimie, la 
care au participat studenți 
din institutele de invățămînt 
superior din țară. Premiul I a 
revenit studenților Simona 
Popșe din Cluj-Napoca, Andrei 
Nicolau din Iași și Atila Vandra 
din Timișoara. Orașul Pașcani 
găzduiește o suită de manifes
tări cultural-educative cuprinse 
în „Săptămînă culturii și educa
ției socialiste". (Mahole Corcaci).
• MURES. în cadrul celei de-a 
doua ediții a Festivalului na
țional „Cîntarea României", la 
galeriile „Apollo" din Tg. Mu
reș este deschisă expoziția ar
tiștilor plastici amatori din

cooperația meșteșugărească. (Gh. 
Giurgiu). • BACĂU. în orașul 
minerilor de pe Trotuș a fost 
organizată „Săptămînă culturală 
comăneșteană". aflată la cea 
de-a treia ediție. „Organizarea 
științifică a colecțiilor in biblio
tecile comunale și școlare" a 
fost tema unei consfătuiri de 
lucru organizate la Casa de 
cultură din Bacău, Ia care au 
luat parte lucrători din cele 
aproape 450 de biblioteci de la 
sate. Demonstrațiile practice au 
avut loc la biblioteca județeană. 
(Gheorghe Baltă). • TIMIȘ. 
MicrbStagiunea Cultural-artistică 
găzduită, in fiecare an, de Clu
bul ziariștilor din Timișoara a 
fost inaugurată printr-un spec
tacol prezentat dc colectivul de 
teatru la Facultății de electro
tehnică. precum si cu expoziția 
de grafică a artistului amator 
Hedi Nadra. La Buziaș s-a des
fășurat „Săptămînă teatrului de 
amatori", manifestare tradițio
nală la care au participat cele 
mai bune colective artistice din 
ludeț. A avut loc și un simpo
zion privind rolul și locul tea
trului de amatori în contextul 
activității de educație socialistă 
a maselor. (Cezar Ioana). 
• SATU MARE. La Liceul in
dustrial nr. 5 din Satu Mare, în 
cadrul etapei de masă a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei", s-a desfășurat o sesiune 
de referate a cercurilor de 
elevi, organizată pe 10 secțiuni: 
limba și literatura română, limba 
și literatura maghiară. știinte 
sociale, matematică, fizică, chi
mie. limbi moderne etc. (Octav 
Grumeza).
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Lemn si artă»

Ajuns la o vîrstă 
înaintata, unul din cei 
mai renumiti sculptori 
în lemn. Aurel Stan 
din satul Solduba. s-a 
stabilit in municipiul 
Satu Mare, la familia 
fiicei sale. Dar nici 
aici nu s-a putut des
părți de pădure, adu- 
cind-o cu sine sub 
chipul comorilor de 
artă din lemn pe care 
Ie-a izvodit de-a lun
gul anilor. Sint ma
chete ale unor con
strucții străvechi, in 
întregime din lemn (u- 
nele dispărute încă in 
tinerețea meșterului, 
cum ar fi p moară pe 
apă care ar fi avut 
azi o vechime de 300 
de ani, casa bunicului 
și altele specifice zo
nei). Toate supravie
țuiesc insă reproduse 
cu exactitate în cele 
mai mici detalii, inclu
siv funcționale, grație

inegalabilului talent 
al artistului. Odată 
venit la Satu Mare, 
cioplitorul in lemn și-a 
descoperi t și vocația 
de... sculptor de ur
mași. Mai exact, nepo
tul său Gavrll Todor, 
elev in clasa a VlI-g 
(in imagine, pătrun-

zind in tainele artei 
bunicului său) si un 
băiat din vecini. Istvan 
Kerekes, din clasa a 
Vl-a. care nu se afla 
acasă cind fotoreporte
rul Gheorghe Iancu a 
realizat imaginea re
produsă alăturat.
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DUMINICA 30 APRILIE 1978

PROGRAMUL 1
8.00 Gimnastica la domiciliu
8.15 Tot înainte 1
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copil : „Comoa

ra din insulă"
9.45 Pentru căminul dv.

10.00 Viața satului
11.30 Bucuriile muzicii
13.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13.05 Album duminical
15.00 Teatru de după-amiază
15,25 E tinerețea noastră partidului da

toare. (Muzică folk)
15,40 Film serial : „Linia maritimă One- 

dln“

16.30 Fotbal : F.C. Baia Mare — Uni-» 
versitatea Cluj-Napoca

18.20 Ecouri de Mai muncitoresc. (Re
portaj)

18.40 Micul ecran pentru cel mici. 
„Bucuria muncii"

19.00 Telejurnal
19.20 Țara in ajun de 1 Mai
19.30 File de istorie-: 1 Mal muncito

resc
19,50 Antena vă aparține 1
21,00 Film artistic : „Arborele cunoaș

terii". Premieră pe țară. Producție 
a studiourilor americane

22.40 Telejurnal • Sport
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ
11,43 Teleșcoală

LUNI 1 MAI 1978
PROGRAMELE 1 și 2

10.00 Omagiu lui t Mai. Cîntece patrio
tice și revoluționare

10.15 Muguri in soare

11.10 Generația muncii — generația țării
11.30 Tara mea, mindria mea — cîntece 

și dansuri populare românești șl 
ale naționalităților conlocuitoare

12.10 Angajamente șl fapte muncitorești
12.30 Tară a muncii — versuri în lec

tura autorilor
12.45 Partid, lumina vieții — program de 

cîntece
13.00 Telejurnal • Sărbătorirea Zilei 

muncii și a solidarității
13.10 Album de mai
13.45 Magazin sportiv
16.50 Laureați ai Festivalului național 

„Cîntarea României"
17,25 Semnături în cartea înfăptuirilor 

socialiste
17.45 Armonii de primăvară
13.33 Raport muncitoresc
19.00 Din cintecele revoluționare «le 

popoarelor
ț9.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20.00 1 Mat 1978
20.15 Omagiu întîiului de mai
20.40 Imn slăvit al muncii în zi de

1 Mal. Spectacol dedicat sărbăto
ririi Zilei solidarității internațio
nale a celor ce muncesc

21.23 Roman-folleton : Familia Palli-
ser“

22,15 Stelele cînteculul și dansului 
23,00 Telejurnal • Sport

MARȚI 2 1MAI 1978
PROGRAMELE 1 și 2

10.00 Cîntecul cetăților. Emisiune de 
versuri

10.30 Telecronica pentru pionieri
10.30 Pe plai de Mioriță
11,45 Originalitate creatoare — spirit in

ventiv. Preocupări și realizări în 
domeniul creației tehnico-științi- 
fice de masă in Festivalul național 
„Cintarea României"

42,00 Muncitorești voințe unite într-un 
gtnd — emisiune de versuri

12.23 Patriei — tinerețea noastră • Din 
activitatea detașamentelor de pre
gătire a tineretului pentru apăra
rea patriei • Program de cîntece 
patriotice

13.00 Telejurnal
13,10 Album de primăvară
17.30 Condu-ne, drag partid, înainte ! 

Program interpretat de ansam
bluri muncitorești laureate ale 
Festivalului național „Cintarea 
României"

17,45 împliniri în întrecerea socialistă 
18,00 Primăvara baladelor
19,00 Demnitatea unei generații
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.30 Sub semnul sărbătorii muncii șl 

a solidarității internaționale. As
pecte de la manifestările organi
zate în tară in cinstea zilei de 
1 Mai; realizări în întrecerea so
cialistă

20.00 Cu tinerețea noastră îți mulțumim 
partid. Emislune-spectacol reali
zată tn colaborare cu C.C. al 
U.T.C.

20,50 Seară de teatru: „Muntele" de D.R. 
Popescu. Premieră TV

22,35 Telejurnal
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Floarea 
de colț—în 
orice grădină

De mai multi ani de zile. dr. Pe
tre Măldărescu > și învățătorul Ion 
Banu- din municipiul Rm. Vilcea au 
întreprins minuțioase cercetări pri
vind aclimatizarea in condiții de 
cimpie a florii de colț — minune a 
muntelui, monument al naturii. 
După îndelungi strădanii si multă 
răbdare, ei au reușit să cultive floa
rea de colt ca pe orice floare de 
grădină. Ba, mai mult : prin incru- 
cisări repetate, au realizat nu mai 
puțin de 6 varietăți (toate prezente 
in imaginea de față) necunoscute 
pină acum in flora de specialitate.

Ghici, ciupercă, ce-i ?
ingi-
Savel 

munici-

LA IARBĂ

VERDE

Desen de Eugen TARU Desen de Adrian ANDRONIC Desen de Octavian ANDRONIC Desen de Ștefan COCIOABA

într-o bună zi, 
nerului agronom 
Lâbuscă. din 
piui Botoșani, i-a ve
nit ideea să amenaje
ze în beciul casei sale 
o ciupercărie. A con
sultat literatura de 
specialitate si s-a do
cumentat la ciupercă- 
riile din Mogosoaia si 
Stoicănești-Olt. Cu 
timpul, beciul său a 
devenit o veritabilă 
ciupercărie, care înre
gistrează o producție 
record, depășind 12 kg 
pe fiecare metru pă
trat cultivat. Si aceas
ta. de cite trei ori in 
fiecare an.

Despre isprava lui 
s-a dus repede vestea, 
astfel că a fost solici
tat să acorde consulta
ții si asistentă tehnică 
și altor amatori. Pînă

în prezent, ideea lui. 
care s-a răspindit ca... 
ciupercile după ploaie, 
numără pasionați nu 
numai în județul Bo
toșani. ci și in Sucea
va, Bacău. Prahova și

Dolj, cu care el între
ține legături perma
nente. Toate noile ciu- 
percării sint amplasa
te in demisoluri sau 
beciuri.
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„Fruncea
Banatului"

i teAșa este considerat și asa 
spune acestui plop de virstă multi
seculară, al cărui trunchi abia poate 
fi cuprins cu brațele de cinci oa
meni. De unde și meritul fotorepor
terului, care a reușit, totuși, să-l 
„încadreze" in obiectiv. El se află 
pe raza comunei Zabrani. județul 
Timiș. Adevărat monument al na
turii, constituie unul din punctele 
de mare atracție ale drumeților, 
care-si află la umbra lui deasă si 
răcoroasă un popas plăcut, recon
fortant.

Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Uganda
(Urmare din pag. I) 

înminind scrisorile de acreditare, 
ambasadorul Republicii Uganda. A- 
SENI ELLY, a transmis președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, un cald 
salut și cele mai bune urări din 
partea președintelui Republicii U- 
ganda, Idi Amin Dada, precum și 
sentimente de prietenie poporului ■ 
român.

în cuvintarea rostită cu acest 
prilej, ambasadorul ugandez sublinia
ză că Uganda și România se află în 
prezent intr-un stadiu de lărgire și 
consolidare continuă a relațiilor bi
laterale, identificind noi căi de coo
perare, pe diverse planuri, în avan
tajul reciproc al celor două țări și po
poare. „Domeniile de cooperare între 
țările noastre — se arată în cuvin- 
tare — nu au fost nicidecum epuiza
te și cred că există perspective bune 
de intensificare a acestei cooperări 
în viitor". După ce se afirmă că po
porul ugandez este profund interesat 
in asigurarea unui climat de pace, 
largă înțelegere și cooperare interna
țională, în cadrul căruia fiecare na
țiune trebuie să-și aducă o contribu
ție corectă și să beneficieze de fluxul 
mondial de valori, in cuvîntare se 
spune : „în acest spirit. Uganda des
fășoară o vastă activitate internațio
nală, acționind în permanență pen
tru stabilirea și extinderea relațiilor 
în diverse domenii cu toate statele 
iubitoare de pace din lume, indife
rent de mărime sau ideologie. Uganda 
acordă o mare importanță luptei pen- \ 
tru libertate pe continentul african 
și, in special, în Africa australă. în 
cadrul Organizației Unității Africane 
ți al altor foruri internaționale, țara 
ntea a sprijinit întotdeauna această 
politică și sîntem fericiți să remar
căm faptul că țara dumneavoastră a 
fost Întotdeauna alături de noi. Apre
ciem, de asemenea, angajamentul

REUNIUNII SOLEMNE DE UNIFICARE 
A PARTIDULUI SOCIALIST MUNCITORESC 

SPANIOL CU PARTIDUL SOCIALIST POPULAR 
DIN SPANIA

Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu. al tuturor oamenilor muncii din Republica 
Socialistă România, vă adresăm un caid salut de prietenie și solidaritate și 
prin dumneavoastră tuturor socialiștilor spanioli, întregii clase muncitoare 
din Spania, cu prilejul acestui important eveniment pe care îl constituie 
Reuniunea solemnă de unificare a Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol 
cu Partidul Socialist Popular din Spania.

Comuniștii români urmăresc cu simpatie și sentimente de profundă 
solidaritate eforturile de înfăptuire și de afirmare a unității forțelor mun
citorești, democratice și progresiste din Spania și iși exprimă convingerea 
ca acest proces unitar va fi încununat de succes in opera de transformare 
democratică a țării, in lupta pentru promovarea aspirațiilor și intereselor 
vitale ale oamenilor muncii, ale poporului spaniol.

Ne folosim de acest prilej pentru a reafirma satisfacția noastră față de 
evoluția pozitivă a bunelor relații prietenești dintre comuniștii români și 
socialiștii spanioli și pentru a exprima convingerea că ele se vor dezvolta 
și pe viitor in interesul reciproc al partidelor șl popoarelor noastre, al 
cauzei păcii, securității și cooperării in Europa și în întreaga lume.

Vă adresăm, dragi tovarăși, urările noastre călduroase de succes deplin 
în activitatea consacrată promovării intereselor fundamentale ale oamenilor 
muncii, ale poporului spaniol prieten.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ÎN CAPITALĂ, SUB SEMNUL „DACIADEI“

Ample manifestări sportive 
de Ziua tineretului

Organizațiile sportive din toate ju
dețele și din Capitală participă la 
sărbătorirea lui 1 Mai și a zilei de 
2 Mai — Ziua tineretului — prin nu
meroase manifestări sportive și tu
ristice. cuprinse sub generosul semn 
al marii competiții naționale „Da- 
ciada".

în timp ce la bazele sportive 
bucureștene, ca și in parcurile He
răstrău și Tei, zeci de mii de copii 
si tineri vor fi angrenați intr-o acti
vitate de masă cultural-sportivă. pe 
Stadionul Republicii va avea loc un 
impunător festival al tineretului cu 
un program cultural-artistic — sus
ținut de formații laureate în cadrul 
„Cintării României" — și sportiv, la 
acesta din urmă fiind înscrise, în 
primul rind, finalele pe țară ale 
„Crosului tineretului". „Crosului 
pionierilor" si complexului aplicativ 
„Pentru apărarea patriei".

STEAUA — CAMPIOANA LA HOCHEI
Aseară, la patinoarul artificial din 

parcul sportiv „23 August" a luat 
sfirșit campionatul național de hochei 
pe gheață. Pentru a 18-a oară titlul 
a fost ciștigat de echipa Steaua

Marți, jocuri ale echipelor reprezentative

Formația olimpică - în fața publicului din Buzău...
După cum au fost informați amar 

torii de fotbal, echipa noastră olim
pică va juca un nou meci de veri
ficare, în compania puternicei for
mații Chemie Halle din prima divi
zie a R.D. Germane. Partida va 
avea loc marți. 2 mai. de la ora 16,30, 
pe stadionul din Buzău.

Organizatorii au ales bine locui de 
desfășurare a acestui meci interna
țional, important prin concluziile 
care vor decurge pentru definitiva
rea lotului olimpic. Buzâul este de 
cițiva ani un centru fotbalistic in 
continuă ascensiune, iar numeroșii, 
amatori de fotbal din oraș dovedesc 
deopotrivă competență în aprecierea

formația de tineret - în fața celui din Ploiești•••

Marți, de la ora 16.30, la Ploiești, 
echipa noastră de tineret, într-o al
cătuire modificată, va susține și ea 
o partidă de verificare. în compania 
formației maghiare din divizia pri
mă Videoton.

Publicul ploieștean, cunoscut ca 
mare amator de fotbal, va urmări, 
fără îndoială, cu mult interes evo
luția unora dintre cei mai buni 
tineri jucători. Au intrat in vederile 

României de a urmări realizarea pă
cii in Orientul Apropiat, în Europa 
și in alte părți ale lumii".

în incheierea cuvîntării este expri
mată hotărî rea ambasadorului ugan
dez de a face totul pentru ca rela
țiile dintre România și Uganda să se 
dezvolte tot mai mult.

Primind scrisorile de acreditare, 
președintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul NICOLAE 
CEAUSESCU, a mulțumit pentru 
salutul transmis și a adresat, la jin
dul său. președintelui Republicii U- 
ganda un salut călduros și cele mai 
bune urări de sănătate și fericire, de 
noi succese in activitatea poporului 
ugandez pentru dezvoltarea econo- 
mico-socială a patriei sale.

în cuvintarea de răspuns a șefului 
statului român se spune: „Mă bucur 
că intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Uganda s-au sta
tornicit relații bune, că există do
rința comună de a dezvolta aceste 
relații. Sint intru totul de acord cu 
dumneavoastră că există posibilități 
reale de a lărgi colaborarea și con
lucrarea dintre țările si popoarele 
noastre",

După ce se subliniază că poporul 
nostru, este angajat cu toate forțele 
și energiile sale în înfăptuirea Pro
gramului de făurire a societății- so
cialiste multilateral dezvoltate și de 
înaintare a României spre comu
nism. in cuvîntare se arată: „Preocu- 
pindu-ne de dezvoltarea economico- 
socială a' tării, acordăm, totodată, o 
atenție deosebită promovării unor 
largi relații de prietenie si colabo
rare cu toate statele lumii, pe baza 
principiilor ’ deplinei egalități in 
drepturi, respectului independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui in treburile interne și avantaju
lui reciproc, ale renunțării la folosi
rea forței si la amenințarea cu forța. 
România se pronunță pentru abolirea

„Crosul tineretului", una dintre 
cele mai populare competiții din 
țară, organizat de C.C. al U.T.C. in 
colaborare cu C.N.E.F.S., a mobili
zat milioane de tineri în etapele pre
mergătoare finalei din ziua de 2 
mai. Ciștigătorii etapeloi» precedente, 
cele mai bune crosiste și cei mai 
buni crosiști din județe și din 
București se vor întrece pe categorii 
de virstă și sex pentru cucerirea 
trofeelor competiției. Primul start 
final in cadrul „Crosului tineretului" 
se va da la ora 10,30. în deschidere 
va putea fi urmărită desfășurarea 
altei intreceri finale de larg interes 
pentru ceț mai mici, „Crosul pionie
rilor". aflat la a doua ediție. în, or
ganizarea Consiliului Național al 
Pionierilor împreună cu C.N.E.F.S.

După ineditele finale ale com
plexului aplicativ „Pentru apărarea

București. în ultimul joc. hocheiștii 
steliști au terminat la egalitate : 1—1 
(1—0, 0—0. 0—1) cu Dinamo Bucu
rești. Au marcat Hălăucă, respectiv, 
Axinte.

jocului și o călduroasă susținere a 
echipei favorite. în fața buzoienilor, 
fotbaliștii din lotul olimpic se vor 
strădui deci să joace bine, să ofere 
publicului buzoian un meci de ca
litate și un rezultat pe măsura pre
tențiilor. Jucători mai experimentați 
cum sint Chihaia și Grigore (de la 
Sportul studențesc) sau Hajnal și 
Fazekas (de la A.S.A.), bine cunoscutl 
pe stadioanele unde se desfășoară 
meciurile diviziei A, vor da la Bu
zău o „probă olimpică" alături de 
tineri fotbaliști cu perspective cum 
sint, de exemplu. Speriatu. portat 
de rezervă la lotul reprezentativ A, 
fundașul central Tilihoi. atacanții 

selecției fotbaliști cu aptitudini de 
organizare a jocului, de pildă, Va- 
manu și Țicleanu, apărători energici 
cum sint Butufei, Agachi, Stancu și 
Irimia. atacant! impetuoși de felul 
lui Oancea și Coraș. precum și alții, 

împreună cu spectatorii ploieșteni, 
așteptăm de la toti fotbaliștii selec
ționați în acest lot al tinereții să se 
arate de la bun început demni de a 
purta pe piepturi culorile noastre 

definitivă a colonialismului Și neo- 
colonialismului. a oricărei forme de 
subjugare și asuprire a altor popoare; 
sprijinim multilateral mișcările de e- 
liberjire națională din Africa austra
lă. ne manifestăm solidaritatea cu 
lupta de emancipare națională a po
poarelor din Rhodesia și Namibia, 
condamnăm cu hotărire politica de 
apartheid și orice formă de discri
minare rasială".

„România — se arată în continuare 
în cuvîntare — consideră că o ce
rință vitală a zilelor ‘ noastre este 
lichidarea subdezvoltării. înfăptuirea 
unei noi ordini economice interna
ționale, care să asigure un progres 
mai rapid țărilor rămase in urmă. 
Considerăm că soluționarea proble
melor deosebit de complexe ale 
contemporaneității impune parti
ciparea activă la viața internațio
nală. in condiții de deplină egali
tate. a tuturor statelor. îndeosebi a 
țărilor mici și mijlocii, a țărilor in 
curs de dezvoltare, a țărilor neali
niate. România militează ferm pen
tru democratizarea relațiilor interna
ționale. pentru creșterea rolului 
O.N.U. si al altor organisme mon
diale în rezolvarea problemelor ma
jore care confruntă omenirea, in 
crearea unui climat de pace si secu
ritate în lume".

în încheiere, șeful statului român 
a urat ambasadorului Ugandei succes 
in misiunea încredințată si l-a asi
gurat de întregul sprijin al Consi
liului de Stat, al guvernului român 
și al său personal. .

După solemnitatea primirii scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceausescu s-a întreținut, in
tr-o atmosferă cordială, cu ambasa
dorul ugandez Aseni Elly.

La solemnitate și la convorbiri au 
.luat parte Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, și Silviu Curticea- 
nu, secretar prezidențial și al Con
siliului de Stat. t

Cronica zilei
Președintele Consiliului Culturii și 

Educației Socialiste. Miu Dobrescu, 
a primit, sîmbâtă dimineața, pe dr. 
Shahibzada Masood Aii Khan. secre
tar adjunct in Ministerul Culturii, 
conducătorul Ansamblului național 
de cintece și dansuri din Republica 
Islamică Pakistan, care a întreprins 
un turneu in țara noastră. în cadrul 
întrevederii au fost evocate relațiile 
culturale fructuoase dintre România
și Pakistan, subliindu-se rolul impor
tant pe care acestea îl . au in promo
varea colaborării si prieteniei dintre 
cele două țări.

A participat S.A. Moid, ambasado
rul Republicii Islamice Pakistan Ia 
București.

*
Simbătă a sosit in Capitală dr. Toh 

Chin Chye, președintele Partidului 
Acțiunea Poputâră din Singapore. 

‘ care face o vizită de prietenie in 
tara noastră, la invitația Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de tovarășul 
Eugen Jebeleanu. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste, de activiști ai 
Frontului Unității Socialiste.

(Agerpres)

patriei" vor urma demonstrații de 
gimnastică ritmică, ciclism, ștafete 
atletice, iar in continuare un bogat 
program cultural-artistic. Va fi. pe 
Stadionul Republicii din Capitală, in 
ziua de 2 mai. un adevărat festival 
al tinereții !

Boxerii — in preajma campionatelor mondiale
S-a încheiat și etapa meciurilor CU 

parteneri de antrenament, iar peste 
puține zile, mai exact la 3 mai, for
mația reprezentativă de box a Româ
niei va plecă la campionatele mon
diale de la Belgrad.

înainte de a vorbi despre boxerii 
din formația națională se cuvine să 
remarcăm că un număr de 118 pu- 
giliști din București. Galați, Brăiia 
și Ploiești s-au oferit drept parte
neri de antrenament pentru colegii 
lor din lot ! Ne este imposibil să 
scriem aici numele tuturor celor 118 ; 
dar sintem datori să facem măcar o 
evidențiere a lor in bloc pentru înal
tul spirit de sportivitate și răspun-

Nedelcu și Fanici. prezenți fiecare, 
intr-o etapă sau alta. în rîndurile 
lotului prim, pe timpul ultimului 
an. De multă simpatie printre spec
tatori se vor bucura și jucătorii Glo
riei Buzău — Nicolae si Radu, am
bii selecționați la lotul olimpic pe 
timpul acestei perioade de pregătiri.

Reamintim mai jos pe componenții 
lotului olimpic pentru meciul de la 
Buzău: Speriatu. Lung — Anghelini, 
Agiu, Tilihoi. Nicolae. Grigore (Spor
tul studențesc). Lucută. Barna — Za- 
hiu, Leac. Bărbulescu. Hajnal — 
Grigore (C.S. Tirgoviște), Fazekaș. 
Nedelcu. Dănilă. Fanici. Chihaia. 
Radu.

sportive, desfăsurînd un joc ambițios 
și de valoare tehnică.

Reamintim lista completă a jucăto
rilor .selecționați la lotul de tineret 
în această etapă de pregătire: Windt, 
Mindrilă — Agachi. Butufei. Elisei. 
Stancu. Irimia. Gali — Ignat, Ți
cleanu, Vamanu. I. Marin, Petcu 
(F.C. Corvinul) — Nucă. A. lonescu, 
Oancea. Cămătaru. Coraș.,

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI ȚĂRILOR DE JOS

Maiestății Sale IULIAN A
Regina Țărilor de Jos

Cu ocazia sărbătorii naționale, ziua de naștere a Maiestății Voastre, am 
plăcerea să vă adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de fericire 
personală, de bunăstare și progres poporului olandez.

Exprim convingerea că relațiile de prietenie româno-olandeze se vor 
dezvolta în interesul ambelor popoare, al colaborării și păcii in Europa 
și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Olandezii au moștenit o tară pre
sărată cu ' dune de nisip și mlaș
tini. amenințată permanent de ca
priciile apelor Mării Nordului. De-a 
lungul anilor, printr-o muncă asi
duă, ei au cucerit, pas cu pas, pe 
seama mării. 1 453 000 acri, adică o 
bună parte din teritoriul de azi al 
Olandei. 1964 a marcat inceperea 
lucrărilor de înfăptuire a „planu
lui Delta", menit să permită recu
perarea din cuprinsul mării a altor 
cîtorva zeci de mii de acri de pă- 
mint. Astăzi, pe locurile altădată 
acoperite de ape. devenite „polde- 
re“, se obțin recolte bogate. Dincolo 
de diguri (țara se află la adăpostul 
a peste 3 500 km de diguri), marea 
se frămîntă neputincioasă.

Din această continuă încleș
tare cu natura, prin dîrzenia, 
talentul și hărnicia unui în
treg popor, a rezultat Olan
da de azi, țară cu o industrie și a- 
gricultura dezvoltate, care joacă un 
rol important în circuitul interna
țional de bunuri materiale. Pe har
ta tării sînt înscrise orașe ca Rot
terdam (cel mai mare port din lume, 
prin care anul trecut s-au manipu
lat 283 milioane tone mărfuri). Am
sterdam (cu 15 000 întreprinderi si

Maiestății Sale CARL AL XVI-LEA GUSTAF
Regele Suediei

Adresez Maiestății Voastre, cu prilejul aniversării zilei de naștere, 
cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și prosperitate pentru poporul suedez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Țara in haine de lucru
(Urmare din pag. 1)

apăreau ca o semnifi
cativă reprezentare a 
tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii ve- 
niti să-și cinstească, 
prin hărnicie și inspi
rație. Patria. Nu am 
simțit niciodată atit 
de acut îngemănarea 
dintre muncă și artă, 
dintre efortul mîinii și 
al minții. Actul artis
tic înflorea printre ba
răci și _ generatoare e» 
lectrice'. Spectatorii, pe 
rind. ca intr-un ritual, 
isi scoteau căștile de 
miner descoperindu-se 
in fata poeziei ce le 
celebra îndepărtatele 
rădăcini istorice și to
nifiantele fapte pre
zente.

în însoritul prag al 
lui Florar văd sărbă
toarea muncii intr-o 
tară liberă, neatirna- 
iă. întinerită, ca un 
elogiu adus înaltelor 
ei izbinzi in lupta în- 
diriită și dăruită spre 
atingerea propriei de- 
săvirșiri. Toti cei ce 
astăzi. în această țară, 
in patria noastră co
mună. muncim cu

brațele și cu mintea, 
români, maghiari, ger
mani. sirbi si de alte 
naționalități, bucurin- 
du-ne de o deplină și 
reală egalitate în 
drepturi, părtași deo
potrivă la muncă, la 
conducere și la bene
ficiile trudei noastre, 
intr-un larg cadru de
mocratic statuat prin 
legi, pe care noi înși
ne. în dezbateri ex
tinse la nivelul în
tregii națiuni, am fost 
chemați să Ie defini
tivăm. trăim această 
emoționantă conjunc
ție a prezentului cu 
viitorul.

Ziua muncii, atit de 
Organic implantată 
încă de la început in 
tradiția poporului nos
tru. atit de consonan
tă cu firea lui pacifi
că și laborioasă, sem
nifică incă o virtute 
definitorie pentru pro
filul nostru colectiv, 
generosul său interna
ționalism. Un neam 
care vine cp mărturia 
peremptorie a întregii 
sale istorii de convie
țuire armonioasă cu 
toate țările lumii, ser
bează Ziua solidarității

vremea
'timpul probabil pentru zilele de 1. 8 

și 3 mai. tn țară. : Vreme în încălzire. 
Cerul va fi Variabil, Vbr cădea averse 
izolate de ploaie în cursul după-amieze- 
10r. Spre sflrșitui intervalului vor cădeâ 
ploi locale în vestul țării. Vînt slab 
pînă la moderat. Temperaturile mini
me vOr fi cuprinse între 4 și 14 grade, 
iar cele maxime între 15 și 25 grade, 
local mai ridicate. în bucurești : Vre
me în încălzire, cerul va fi variabil, 
favorabil aversei de ploaie, după-amia- 
za, la începutul intervalului. Vînt în 
general slab. Temperatura în creștere.

dere in privința reprezentări! boxu
lui nostru peste hotare. în bună parte, 
datorită acestor boxeri anonimi, con
ducerea tehnică a lotului reprezen
tativ poate informa pe amatorii de 
box că Simion Cuțov, Teodor Dinu 
sau Ibraim Faredin au astăzi o for
mă sportivă corespunzătoare, că tu
turor boxerilor din lot li s-a creat 
cadrul prielnic pentru instruirea 
tehnico-tactică în condițiile reale ale 
luptei în ring.

Ieri, conducerea Federației de box 
a reconfirmat participarea boxerilor 
români la toate categoriile de greu
tate in următoarea formație : Marcel 
Constantin (20 ani. dc la Metalul 
Tirgoviște. în prezent la clubul 
Steaua). Ibraim Faredin (Farul), 
Teodor Dinu (Dinamo). Viorel Ioana 
(Muscelul). Florian Livadaru (Steaua). 
Simion Cuțov (Dinamo), Ion Miron 
(C.S.M. Cluj-Napoca), Sandu Tîrilă 
(B.C. Galați), Costică Chiracu (B.C. 
Galați), Ion Cernat (20 ani, de 1a 
Unirea Focșani, in prezent la clubul 
Steaua). După cum se constată. în 
locul lui V. Silaghi. devenit indispo
nibil, a fost titularizat Sandu Tîrîlă. 
care a fost selecționat pentru faptul 
că în acest an s-a clasat pe locul I 
Ia „Turneul primăverii". „Centura de 
aur" și turneu] de la Ulan Bator. 
Din păcate, conducerea tehnică a lo
tului reprezentativ a amînat pînă in 
ajunul plecărilor la Belgrad decizia 
cu privire la titularul categoriei 63,5 
kg ; ea oscilează încă intre Ion Vla
dimir (Dinamo). accidentat si. pa- 
re-se. incomplet restabilit, si Hajnal 
Carol (Steaua).

Tn puținul timp care a mal rămas 
pînă Ia plecarea Ia Belgrad, să ce
rem boxerilor noștri să se pre
gătească pe mai departe in modul cel 
mai sirguincios. ambițioși pînă la 
autodepăsire. cu ginduri îndrăznețe 
în privința viitoarelor lupte in ring 
la campionatele mondiale.

Numărul următor 
al ziarului va apărea 

miercuri, 3 mai 1978 

ateliere și cu vestite muzee de artă) 
și bineînțeles Haga. capitaja. cen
trul politico-administrativ al tării. 
Pentru vizitatorul român constituie 
un motiv de satisfacție de a auzi 
pretutindeni in localitățile olandeze 
cuvinte de apreciere și prețuire la 
adresa tării noastre, dovadă a sen
timentelor de prietenie ce leagă cela 
două popoare.

Relațiile dintre România și Olan
da. Ia a căror impulsionare au a- 
dus o importantă contribuție con
vorbirile și înțelegerile realizate in 
cursul vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Olanda și al vizitei re
ginei Iuliana in țara noastră, 
cunosc 6 evoluție mereu ascen
dentă. în spiritul orientărilor sta
bilite cu prilejul dialogului româ- 
no-olandez la nivel inalt, se dez
voltă în mod fructuos schimburi
le comerciale și cooperarea eco
nomică si tehnico-stiințifică dintre 
cele două țări. Amplificarea schim
burilor reciproce, adîncirea și di
versificarea lor continuă corespund 
pe deplin intereselor celor două 
țări și popoare, promovării cauzei 
păcii, și securității în Europa și in 
lume.

internaționale a celor 
ce muncesc ca un 
praznic ce-i exprimă 
propriile aspirații. A- 
firmață in concertul 
națiunilor lumii ca o 
tară ce se bucură de 
un inalt prestigiu in
ternațional, avînd în 
frunte in persoana 
președintelui său. to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. așa cum 
opinia publică mon
dială o atestă, un marc 
om politic al secolului 
nostru, a cărui gîndire 
clarvăzătoare. îndrăz
neață. plină de un 
incandescent patrio
tism. influențează sa
lutar mersul istoriei 
mondiale. România de 
azi. harnică si demnă, 
omenoasă si înțeleap
tă. intră pe sub arca
dele primă văratice de 
armindeni surizind 
soarelui, viitorului, lu
mii ca o întruchipare 
mirifică a visului de 
milenii nutrit de fiii 
săi.

Intrăm într-un Mai 
de soare si izbîndă 
Țară a primăverii. 
România socialistă iși 
trăiește visata primă
vară.

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștlgă- 
toare la tragerea la sorți lunară din 
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1 27236 31 50 000
I 72566 108 50 000
1 70586 97 40 000
I 45805 42 40 000
1 73829 52 40 0001 49063 114 30 000
1 09157 03 30 000
1 47618 99 30 000
1 54464 60 30 000
1 53265 46 25 000
1 86268 40 25 000
1 50510 79 25 000
1 69286 37 25 000
1 05068 24 25 000
1 41414 28 20 000
1 98095 44 20 000
1 72039 110 20 000
1 71891 115 20 000
1 90966 67 20 000
1 56951 73 20 000
1 98864 115 15 000
1 21410 04 15 000
1 14773 07 15 000
I 30604 83 15 000
1 42395

rermi- 
nația 
seriei 
obli

gațiu
nilor

95 15 000

100 423 74 5 000100 905 69 3 000100 302 79 1 000100 502 123 1 000
100 515 76 1 Ooo
100 843 124 1 000
100 711 31 1000
100 833 93 1000

1 000 22 102 800
1 000 56 110 800
1 000 42 10 800
l 000 72 74 800
1000 21 29 800
1 000 69 36 800
1000 20 88 800
1 000 88 27 800
1 000 99 57 800
9 825 TOTAL 9 260 000

Ciștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea ciș- 
tigurilor este cuprinsă și valoarea 
nominală a obligațiunilor ieșite câș
tigătoare.

Plata ciștigurilor se efectuează 
prin sucursalele, filialele si agenți
ile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse intre 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de la serie nu se ia în consi
derare.

COMUNICAT COMUN 
privind vizita oficială a primului ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste România 

în Republica Iurcia
La invitația primului ministru al 

Republicii Turcia, Biilent Ecevit, 
primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România. Manea 
Mănescu, a efectuat o vizită oficială 
in Turcia, in perioada 25—29 aprilie 
1978.

în cursul vizitei, președintele Re
publicii Turcia. Fahri Korutiirk, a 
primit pe primul ministru al guver
nului român, Manea Mănescu, cu 
care a avut o convorbire cordială. 
Cu acest prilej, oaspetele român a 
transmis din partea președinte
lui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu. un mesaj de prie
tenie și urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și succese 
poporului turc prieten. Exprimind 
caldele sale mulțumiri pentru mesaj, 
președintele Fahri Korutiirk a rugat 
pe primul ministru al guvernului 
român să transmită președintelui 
Nicolae Ceausescu salutările sale 
prietenești și cele mai călduroase 
urări de sănătate si fericire perso
nală. de progres si prosperitate po
porului român prieten.

Cei doi prim-miniștri au avut 
convorbiri oficiale, desfășurate în
tr-o atmosferă de cordialitate, de 
stimă și înțelegere reciprocă și au 
procedat la o analiză aprofundată a 
stadiului raporturilor bilaterale și la 
un schimb de vederi cu privire la 
unele probleme internaționale de 
interes reciproc.

Cei doi prim-miniștri au relevat 
cu satisfacție că vizitele și intilnirile 
la nivel înalt, acordurile convenite 
cu prilejul acestor vizite au adus o 
contribuție ' pozitivă la dezvoltarea 
relațiilor dintre cele două țări și au 
subliniat că există mari posibilități 
pentru intensificarea colaborării 
fructuoase dintre România si Turcia 
in toate domeniile de interes comun, 
pe plan bilateral și în viata interna
țională. Ei au evidențiat importanța 
pe care o acordă dezvoltării în con
tinuare a acestor raporturi în inte
resul reciproc al celor două po
poare. al păcii și cooperării in Eu
ropa si în lume.

Cei doi prim-miniștri au apreciat 
în mod deosebit creșterea schimburi
lor comerciale si extinderea coope
rării economice intre țările lor și au 
exprimaț dorința celor două guverne 
de a întări și extinde relațiile co
merciale bilaterale, precum si de a 
iniția noi acțiuni comune de cooperare 
in domeniul producției industriale și 
în alte domenii de interes reciproc.

în ceea ce privește schimburile 
comerciale, cei doi prlm-mintștri au 
notat cu satisfacție creșterea în
semnată a volumului acestora in 
ultimii ani, ceea ce reflectă poten
țialul economiilor celor două țări și 
posibilitățile care există in domeniul 
comerțului exterior. Ei au fost de 
acord cu necesitatea de a continua 
eforturile pentru promovarea comer
țului bilateral, de a realiza schim
buri de mărfuri mai echilibra
te. Ei și-au exprimat convingerea că 
schimburile de mărfuri, care pre
zintă importantă deosebită pentru 
dezvoltarea economică a celor două 
țări, pot fi amplificate în viitor prin 
încheierea de acorduri pe termen 
lung si aranjamente privind facilități 
de plată pentru unele produse spe
cifice.

Analizînd stadiul diferitelor pro
iecte comune de cooperare, cei doi 
prim-miniștri au stabilit acțiuni 
concrete vizind accelerarea realizării 
programelor sl proiectelor de coope
rare convenite.

Au fost discutate, de asemenea, 
posibilitățile de cooperare în dome
niul cercetării științifice și tehno
logice.

Cele două părți au convenit să stu
dieze posibilitățile de inițiere a 
unei cooperări strin.se pe terțe piețe.

Ei consideră că viitoarele contacte 
între organizațiile de planificare din 
cele două țări vor favoriza extinde
rea cooperării bilaterale in diferite 
domenii.

Cele două părți au convenit ca or
ganizațiile competente din cele două 
țări să inceapă studierea posibilită
ților de diversificare a domeniilor 
cooperării economice și tehnice si au 
recomandat Comisiei economice mixte 
că. la următoarea sesiune, să eva
lueze rezultatele acestor studii și să 
facă recomandări corespunzătoare 
guvernelor lor privind promovarea 
cooperării româno-turce.

în timpul vizitei, primul ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România. Manea Mănescu. și primul 
ministru al Republicii Turcia. Biilent 
Ecevit. au semnat o înțelegere cu 
privire ta dezvoltarea în continuare a 
cooperării economice, tehnice Si cul
turale dintre Republica Socialistă 
România și Republica Turcia.

A fost semnat, de asemenea, un 
protocol privind cooperarea econo
mică, comercială și tehnică între cele 
două țări.

Cei doi prim-miniștri au constatat 
cu satisfacție că relațiile culturale și 
științifice dintre România si Turcia 
cunosc o dezvoltare fructuoasă.

în vederea unei mai bune Cu
noașteri reciproce a celor două po
poare. a valorilor lor materiale și 
spirituale, a istoriilor lor milenare, 
cele două guverne vor favoriza or
ganizarea de manifestări culturale, 
artistice și sportive, de expoziții de 
cărți și pictură, participarea cu an
sambluri artistice si echipe de artiști 
amatori la festivaluri, traduceri li
terare, schimburi de filme artistice 
si documentare, precum si colabora
rea în domeniul cercetării arhivelor 
si al restaurării documentelor is
torice.

Cele două părți au constatat cu 
satisfacție că punctele de vedere ale 
guvernelor lor asupra situației ac
tuale in Europa și în alte regiuni 
ăle lumii, precum și asupra proble
melor internaționale sint identice 
sau apropiate. Ele au subliniat do
rința țărilor lor de a continua să de
pună eforturi comune pentru a con
tribui la consolidarea destinderii, la

*
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. s-a înapoiat, sîm- 
bătă la amiază, în Capitală din vi
zita oficială efectuată in Turcia la 
invitația primului ministru al aces
tei țări, Biilent Ecevit.

Pe aeroportul Otopeni, primul mi
nistru a fost salutat de tovarășii 
Gheorghe Oprea si Ilie Verdeț, prim 
viceprim-ministri ai guvernului, Paul 
Niculescu și Angelo Miculescu, vice- 

incetarea cursei înarmărilor șl la 
realizarea unei noi ordini economice 
internaționale, mai juste si mai e- 
chitabile in lume.

Cele două părți au subliniat im
portanța primordială a continuării 
procesului inceput la Helsinki și au 
afirmat voința lor comună de a de
pune eforturi unilaterale, bilaterale 
și multilaterale in vederea aplicării 
integrale a principiilor și prevede
rilor Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare in 
Europa. Ele au subliniat că acest 
proces trebuie să aibă un caracter 
permanent, democratic si impune 
participarea si contribuția largă și 
egală a tuturor statelor, fără deose
bire de Sistemul lor economic și 
social, de dimensiunea sau poten
țialul lor. in scopul asigurării păcii, 
cooperării libere și ințelegerii intre 
toate țările.

Reamintind că rezultatele reuniu
nii de la Belgrad nu au fost pe 
măsura asteptărilbr. cei doi prim- 
miniștri au subliniat că este necesar 
ca guvernele să-și intensifice efor
turile pentru aprofundarea si ex
tinderea cooperării, pentru continua 
îmbunătățire a climatului politic eu
ropean și pentru pregătirea reuniu
nii de la Madrid din 1980 in scopul 
întăririi procesului inceput de către 
Conferința pentru securitate și coo
perare in Europa.

Șefii celor două guverne s-au pro
nunțat ferm in favoarea dezvol
tării relațiilor și contactelor bilate
rale și multilaterale, promovării 
unor raporturi de bună vecinătate, 
de înțelegere si stimă reciprocă intre 
țările balcanice, a transformării Bal
canilor intr-o zonă a păcii si colabo
rării. contribuind astfel la punerea 
în aplicare a dispozițiilor Actului 
final al Conferinței pentru securitate 
și cooperare în Europa.

Cel doi prim-miniștri au subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
în vederea ajungerii la o reglemen
tare pe cale pașnică a conflictului 
din Orientul Mijlociu, subliniind că 
o pace justă si durabilă in această 
zonă trebuie să se bazeze pe retrage
rea Israelului din sudul Libanului și 
din toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967. pe respec
tarea drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinian, inclusiv 
dreptul de a-și constitui un stat 
propriu independent, precum si pe 
garantarea securității și integrității 
tuturor statelor din regiune.

în timpul discuțiilor, cei doi prim- 
miniștri au abordat problema ci
priotă. evoluția negocierilor interco- 
munitare și perspectivele unei re
glementări pașnice și durabile a a- 
cestei probleme, in interesul comu
nităților turcă și greacă, precum și 
ai păcii în regiune si în lume. In 
acest context, ei și-au exprimat spe
ranța că negocierile intercom unitare 
vor fi reluate in ce] mai scurt timp 
posibil, intr-un spirit constructiv și 
pozitiv. în scopul de a se ajunge la 
o soluție corespunzătoare intereselor 
celor două comunități din insulă.

Cele două părți s-au pronunțat 
pentru democratizarea relațiilor in
terstatale. eliminarea subdezvoltării și 
a decalajelor, pentru edificarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
mai justă și mai echitabilă, care să 
asigure dezvoltarea liberă și inde
pendentă a fiecărei națiuni, precum 
și o evoluție echilibrată a întregii 
economii mondiale.

Cei doi prim-miniștri s-au pro
nunțat pentru adoptarea unor măsuri 
ferme care să conducă la eliberarea 
popoarelor de povara înarmărilor, la 
realizarea dezarmării generale și 
complete. inclusiv a dezarmării 
nucleare, sub un control internațio
nal eficace și au subliniat impor
tanta apropiatei sesiuni speciale a 
Adunării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite consacrată proble
melor dezarmării, irț vederea creării 
Condițiilor ca toate statele să poată 
participa la negocierile de dezar
mare.

Reaftrmînd necesitatea înlăturării 
definitive a oricăror forme de colo
nialism șl rasism în Africa, cei doi 
prim-miniștri au exprimat sprijinul 
hotărit pe care cele două guverne il 
acordă mișcărilor de eliberare na
țională în lupta acestora pentru rea
lizarea aspirațiilor legitime ale po
poarelor lor. pentru obținerea inde
pendenței.

Cei doi prim-miniștri au exprimat 
hotărirea guvernelor lor de a ac
ționa pentru creșterea rolului O.N.U. 
în menținerea păcii si securității in 
lume și pentru promovarea cooperă
rii internaționale.

în timpul șederii sale in Turcia și 
cu prilejul vizitării orașelor Ankara, 
Istanbul și Izmir, primului ministru 
român și personalităților care l-au 
însoțit le-a fost rezervată o primire 
deosebit de cordială și călduroasă, 
ceea ce reflectă atmosfera priete
nească și spiritul de bună vecinăta
te ce caracterizează relațiile tradi
ționale dintre România si Turcia. 
Primul ministru al guvernului ro
mân a depus o coroană de flori 
la Mausoleul lui Atattirk, fondatorul 
Republicii Turcia.

Primul ministru ' al guvernului 
roman. Manea Mănescu, și primul 
ministru al Republicii Turcia. BUlent 
Ecevit. și-au exprimat satisfacția 
pentru rezultatele vizitei, care s-a 
defăsurat intr-o atmosferă de prie
tenie. de stimă si respect reciproc și 
au. subliniat importanta continuării 
contactelor la toate nivelurile intre 
cele două țări.

Primul ministru al guvernului 
român. Manea Mănescu. a exprimat 
sincere mulțumiri pentru primirea 
caldă, prietenească ce 1-a fost re
zervată în cursul vizitei sale oficiale 
in Turcia și a invitat pe primul mi
nistru al Republicii Turcia. Biilent 
Ecevit. să facă o vizită oficială in 
Republica Socialistă România. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere, 
data vizitei urmind a fi stabilită pe 
cale diplomatică.
Ankara, 29 aprilie 1978

*
prim-miniștri, ion Avram și Constan
tin Stătescu. miniștri, Ion Stănescu, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Construcțiilor Industriale. Cornel 
Pacoste, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, de alte persoane ofi
ciale.

Erau prezenți Barlas Erikan, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim a! 
Turciei Ia București, și membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)
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i mai SUB SEMNUL LUPTEI PENTRU DREPTATE SOCIALĂ, 
PACE Șl COLABORARE INTERNAȚIONALĂ

• •-**  " "" •'

Forțele progresiste de pretutindeni celebreazâ în 
acest an intîiul de Mai în condițiile cind pe arena 
mondialâ au loc profunde mutații, a căror caracteris
tică esențială o constituie afirmarea tot mai puternică 
a voinței popoarelor de a pune capăt vechii politici 
de exploatare, dominație și asuprire, de a-și asigura 
dezvoltarea economico-socială liberă și independentă, 

înfăptuirea acestor năzuințe fierbinți impune, mai 
mult ca oricind, întărirea solidarității de luptă a ma
selor muncitoare, a tuturor forțelor înaintate ale con
temporaneității, care, in strinsâ unitate, pot să asi
gure mersul inainte al omenirii pe calea progresului, 
pacea și securitatea internațională. Semnificative în 
acest sens sint evoluțiile înregistrate în ultima pe

rioadă, în diferite colțuri ale lumii. Clasa muncitoare, 
oamenii muncii din țările capitaliste iși intensifică ac
țiunile de luptă pentru respectarea dreptului la mun
că, pentru înnoiri democratice; în sudul continentu
lui african arde puternic flacăra mișcării de eliberare 
națională și socială; popoarele din tinerele state In
dependente. din țările in curs de dezvoltare își încor
dează eforturile pentru a lichida povara subdezvoltă
rii ; uriașe forțe sociale de pe intregul glob se pro
nunță cu tot mai multă vigoare pentru o politică 
nouă, pentru făurirea unei lumi a justiției sociale, a 
păcii și colaborării rodnice intre toate națiunile, lată 
cîteva secvențe care ilustrează aceste acțiuni:

„Pentru dreptul la muncă!" 
„Pentru pline și viață!"

Voința popoarelor

de a consolida pacea, 

de a impune dezarmarea

Ample acțiuni de luptă pentru 
asigurarea și garantarea dreptului 
la muncă, desfășoară proletariatul 
din țările capitaliste unde, potrivit 
datelor oficiale, sint Înregistrați 
peste 17 milioane șomeri, cifră 
care se referă la cele 24 de țări 
membre ale O.E.C.D. (Organizația 
pentru cooperare și dezvoltarea 
economică). în aceste cifre nu sint 
incluse, bineînțeles, zecile de mi
lioane de persoane care depind de 
cei zvirliți pe drumuri și care, de 
asemenea, sint lipsite de piine și 
de dreptul la o viață omenească.

După datele oficiale, șomajul a- 
fectează în Italia J la sută din 
populația activă, in Franța — 5^ 
la sută, în R.F.G. — 5 4 la sută, în 
Canada — 9 5 la sută, în Danemar
ca — 11,1 la sută, în Belgia — 
•j ț Ș la sută.

Principalele victime ale șomaju
lui sint femeile și tinerii. Tot mai 
mare este numărul ..șomerilor cu 
diplomă", respectiv al tinerilor ab
solvenți de facultate care zadarnic 
caută de lucru.

împotriva înrăutățirii situației 
celor ce muncesc, pentru asigura
rea celui mai elementar drept al 
omului — dreptul la muncă — la 
5 aprilie s-a organizat in țările ca
pitaliste vest-europene „ZIUA IN
TERNAȚIONALA DE LUPTA ÎM
POTRIVA ȘOMAJULUI", la care 
au participat, prin greve șl demon
strații, peste 15 milioane de oa
meni.

în Japonia, în cadrul tradiționa
lei „Ofensive de primăvară" — 
„SHUNTO" — desfășurată anul a- 
cesta sub semnul luptei pentru asi

gurarea dreptului la muncă— par
ticipă sute și sute de mii de oa
meni ai muncii.

• Ample demonstrații sint pro

CUVÎNTUL DE ORDINE: 
JUSTIȚIE, ECHITATE SOCIALA

„Despre dreptate, justiție și echitate s-a vorbit și se vorbește 
încă mult. Oamenii au ieșit in stradă sau au ridicat baricade, luptind 
pentru aceste nobile, năzuințe, dar înfăptuirea lor a întirziat. Fie 
că ne place sau nu, noi cei din Occident trebuie să ne gîndim 
serios la aceasta. In Franța, în Italia, ca și in alte țări, au fost 
destule semnale de alarmă : răbdarea celor multi,nu mai poate 
fi prea des pusă la încercare. Trebuie găsite soluții, ca să fim 
pregătiți pentru momentul cind cuvintul de ordine va fi : justiție 
și echitate socială. Sint încă prea mari discrepantele dintre bogați 
și săraci in societatea noastră occidentală. Primii nu vor să renunțe 
la nimic din ceea ce posedă ; ceilalți vor o parte ceva mai echi
tabilă. Deocamdată ! Să facem măcar astfel ca reformele să nu 
vină prea tirziu...".

(Din „Tribune de Geneve")

în apărarea locului de muncă, glasul muncitoresc se ridică tot mai ferm 
(imagine de la o demonstrație a metalurgiștilor vest-germani)

gramate în numeroase țări capita
liste în acest 1 Mai sub lozincile 
„PENTRU PÎINE ȘI VIATA !“, 
„PENTRU DREPTUL LA MUNCĂ!"

în perspectiva apropiatei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U.. pretutindeni in lume se 
intensifică acțiunile in sprijinul 
unor măsuri ferme de natură să 
marcheze începutul unei cotituri ra
dicale in procesul dezarmării. Tot 
mai puternic se face auzit glasul 
popoarelor care suportă direct con
secințele Cursei înarmărilor și că
rora le revine, în primul rînd, să 
preia cauza dezarmării în propriile 
miini.

• „Oamenii de pe toate conti
nentele dovedesc hotărirea lor spo
rită, de a lupța pentru, apărarea pă
cii, pentru întărirea securității, 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru interzicerea producției unor 
noi tipuri de arme de nimicire în 
masă, pentru diminuarea pericolu
lui nuelear și cer adoptarea unor 
măsuri efective în domeniul dez
armării generale și totale".

(Din documentul adoptat de Bi
roul Prezidiului Consiliului Mondial 
al Păcii).

• Partizanii păcii din Japonia 
vor prezenta în ziua deschiderii se
siunii speciale o petiție cuprinzînd 
30 milioane de semnături în spri
jinul punerii armelor nucleare în 
afara legii. .
• La Helsinki, între 24 și 26 

aprilie, s-a ținut Conferința Inter
naționalei socialiste consacrată

Procese progresiste în continua afirmare
în ultimul timp, în lume iau 

un tot mai puternic avint lupta 
forțelor . progresiste pentru 
transformări înnoitoare, na
ționale și sociale, se. afirmă cu 
putere voința popoarelor din 

țările in curs de dezvoltare de a 
fi stăpine pe bogățiile naționale și 
pe destinele proprii, de a contribui 
la insfaurarea unei noi ordini eco
nomice-și politice mondiale.

La ultimul său congres. Frontul 
de Eliberare din Mozambic a 

hotărit transformarea sa intr-un 
partid marxist-leninist, fixîndu-și 
ca obiectiv strategic construirea 
unei societăți socialiste in această 
țară : au fost, totodată, create con
siliile muncitorești care Să asigtire 
conducerea și controlul gestiunii 
unităților preluate de la foștii co
lonialiști. 

dezarmării, care a pus în evidență 
necesitatea vitală a stăvilirii cursei 
armamentelor.
• Sub deviza „Să se pună capăt 

cursei înarmărilor care reprezintă 
o primejdie pentru întreaga ome
nire", la Melbourne s-au desfășu
rat lucrările unei conferințe orga
nizate de Mișcarea australiană pen
tru colaborare internațională si 
dezarmare.
• Conferința internațională a or

ganizațiilor neguvernamentale asu
pra dezarmării care a avut loc 
la Palatul Națiunilor de la Geneva 
a chemat toate țările să-și inten
sifice eforturile menite să ducă la 
dezarmare generală și totală, sub 
un control internațional strict și 
eficace.
• Un forum internațional împo

triva armelor de distrugere in masă 
a avut loc la Amsterdam.

• în declarația adoptată de cea 
de-a Vil-a Conferință anuală a 
primarilor marilor orașe ale lumii, 
participanții se pronunță pentru 
oprirea cursei înarmărilor, pentru 
continuarea procesului de destin
dere și întărire a păcii.
• în numele viitorului tuturor 

copiilor planetei, participantele la 
Seminarul internațional al femeilor 
în problemele dezarmării au cerut, 
de asemenea, măsuri hotărîte în 
această direcție.

în cadrul primului congres al
Mișcării Populare pentru Elibe

rarea Angolei s-a hotărit transfor
marea acestei formațiuni politice în 
„M.P.L.A. — Partidul Muncii", par
tid bazat pe opțiunile socialiste ale 
poporului angolez. Programul pri
vind principalele direcții de dez
voltare economico-socială a țării 
pe anii 1978—1980 prevede conti
nuarea politicii de naționalizări, 
sectorul de stat urmînd să consti
tuie principalul pilon al economiei 
naționale.

Ample prefaceri in viața eco
nomico-socială au loc in Alge

ria. In baza „Cartei revoluției 
agrare" continuă procesul de redU-1- 
tribuire a suprafețelor agricole, po
trivit principiului „pămintul trebuie 
să aparțină celor ce-1 muncesc".

Desen de Al. BARTOS

Actualul plan cincinal de dez
voltare al Jamabiriei Arabe Li

biene Populare Socialiste urmărește 
să asigure dezvoltarea largă a in
dustriei naționale, inclusiv prin 
crearea unui sector propriu de pre
lucrare a produselor petroliere.

Partidul Revoluției Populare a
Beninului, decretind naționali

zarea principalelor mijloace de pro
ducție, a hotărit totodată consti
tuirea unor societăți naționale în 
domeniile minier, al construcțiilor, 
agriculturii etc., pentru mai intensa 
valorificare a bogățiilor solului și 
subsolului.

Cele 25 de țări membre ale Sis
temului economic latino-amcri- 

can (S.E.L.A.) s-au pronunțat zi
lele trecute în favoarea instaurării 
unei noi ordini economice interna

ționale, pentru relații comerciale 
juste și echitabile.

în Mexic. Partidul Comunist, 
Partidul Poporului Mexican și 

Partidul Socialist Revoluționar au 
hotărit unificarea forțelor lor in
tr-un partid unic al clasei munci
toare.

în Costa Rîca, Partidul Avan
garda Populară (comunist), Par

tidul Socialist și Partidul Muncito
rilor — au format, pentru prima 
dată în istoria țării, o coaliție cu
noscută sub numele de „POPORUL 
UNIT".

Peste 20 000 persoane au parti
cipat săptămina trecută la de

monstrația de la Koln (R.F.G.), în 
cadrul căreia s-a cerut interzicerea 
activităților neonaziste și a propa
gandei cu caracter fascist.

-T E LEG RAME EXTERNE
În interesul soluționării politice reale 

a problemei namibiene
Propuneri ale S.W.A.P.O.

NAȚIUNILE UNITE (29 (Ager- 
pres). — Organizația Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.) a 
acceptat planul celor cinci țări occi
dentale membre ale Consiliului de 
Securitate privind soluționarea poli
tică a problemei namibiene, dar a 
cerut modificarea unora din prevede
rile ace'stuia — informează agențiile 
de presă. în acest sens, in răspunsul 
oficial dat publicității la sediul din 
New York al Națiunilor Unite, se 
menționează că „S.W.A.P.O. este dis
pusă să încheie un acord de încetare 
a focului cu Africa de Sud", care 
administrează ilegal teritoriul nami- 
bian. in măsura în care „toate con
dițiile pentru organizarea unor ale
geri libere, echitabile și democratice 
in Namibia vor fi îndeplinite",

în același timp, documentul re
afirmă necesitatea, păstrării „integri
tății teritoriale a Namibiei, inclusiv 
Walvis Bay" (zonă revendicată de

Se dezvoltă relațiile
BELGRAD 29 (Agerpres). — Co

municatul comun iugoslavo-iordani- 
an privind vizita regelui Hussein în 
Iugoslavia și convorbirile sale cu 
președintele R.S.F.I.. Iosip Broz Ti
to. arată că cele două părți și-au 
exprimat satisfacția față de dezvol
tarea cu succes a relațiilor bilatera
le și au evidențiat posibilitățile fa
vorabile pentru promovarea conti
nuă a acestora, relatează agenția 
Taniug. Părțile s-au pronunțat pen
tru retragerea imediată și necondi
ționată a forțelor israeliene de pe 
teritoriul libanez, pentru soluționa
rea echitabilă și trainică a situației

Consfătuire 
a comuniștilor 

italieni
ROMA 29. — La Roma au luat 

sfîrșit lucrările Consfătuirii naționale 
a conducătorilor federațiilor provin
ciale si regionale ale Partidului Co
munist Italian. La consfătuire au fost 
examinate sarcinile comuniștilor în 
actuala situație politică din Italia, 
caracterizată prin provocările forțelor 
reacționare și intensificarea actelor 
teroriste. Au fost discutate, de ase
menea. probleme cu caracter organi
zatoric.

★
în noaptea de vineri spre simbătă, 

la secția locală din Napoli a Parti
dului Comunist Italian a explodat o 
bombă. Ca urmare a atentatului, o 
persoană a fost rănită. 

regimul minoritar rasist de la Pre
toria). precizlnd'-că această integri
tate „este inviolabilă si' nenego- 
ciabilă".

în altă ordine de idei, se arată că 
Organizația Poporului din Africa de 
Sud-Vest acceptă alcătuirea unui grup 
de asistență al O.N.U. care să acțio
neze în perioada de tranziție pînă la 
proclamarea unei independențe reale 
a Namibiei, grup alcătuit, din cel pu
țin o mie de civili și ale cărui efec
tive militare să fie de minimum 
5 000 persoane.
' CAPETOWN 29 (Agerpres). — Șe
ful regimului rasist de la Pretoria, 
Johannes Vorstcr. a respins catego
ric orice eventuală modificare a pro
iectului prezentat de cele cinci țări 
occidentale, membre ale Consiliului 
de Securitate (Anglia. Franța, S.U.A., 
R.F.G., Canada) in legătură cu so
luționarea politică a situației din 
Namibia.

iugoslavo - iordanîene
din Orientul Mijlociu prin retrage
rea Israelului din toate teritoriile 
arabe ocupate în 1967 și recunoaște
rea drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinian, inclusiv a 
aceluia Iii autodeterminare și la un 
stat propriu, pentru dreptul .tuturor 
țărilor și popoarelor din această re
giune lă o dezvoltare ■ independentă 
și sigură. Cele două țări și-au ex
primat sprijinul pentru., lupta de e- 
liberare a popoarelor din Africa 
australă și au apreciat accentuarea 
rolului țărilor nealiniate ca factor 
independent pe plan internațional.

Un comunicat al agenției 
T.A.S.S.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — în 
legătură cu violarea, la 20 aprilie, a 
spațiului aerian al Uniunii Sovietice 
de către un avion apartinînd: compa
niei de aviație a Coreei de sud, a- 
gentia T.A.S.S. a dat publicității un 
comunicat în care se arată că atit 
comandantul avionului, cit si pilotul 
navigant au recunoscut în fața or
ganelor de anchetă sovietice că au 
violat spațiul aerian al U.R.S.S. și 
normele internaționale de navigație. 
Comandantul avionului si pilotul au 
adresat o scrisoare Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. cerînd 
clementă. Luînd în considerare fap
tul că si-au recunoscut vina si ac- 
tionînd în spirit umanitar — preci
zează agenția T.A.S.S. — Prezidiul 
Sovietului Suprem a hotărit să nu-i 
condamne pe vinovati si să se limi
teze doar la expulzarea lor din Uniu
nea Sovietică.

R. P. CHINEZĂ:
_____________________ . ț

REALIZĂRI Șl PERSPECTIVE IN DEZVOLTAREA 
INDUSTRIALĂ

PEKIN 29 (Agerpres). — După cum 
informează - agenția China Nouă, in 
capitala R. P. Chineze s-a desfășu
rat recent o ședință de lucru, in 
cadrul căreia au fost evidențiate re
zultatele dezvoltării industriale a 
tării. Totodată, au fost adoptate mă
suri vizind . accelerarea dezvoltării 
industriale în următoarele trei tri
mestre ale anului in curs. La ședință 
au participat si rostit cuvîntări Li 
Sien-nien. vicepreședinte al Comite
tului Central al P.C. Chinez, vice- 
premierii Iu Ciu-li și Kan Șî-en.

China — relevă agenția citată r- a 
obținut anul trecut o creștere de 14 
la sută a producției industriale 
globale. în primul trimestru al anu
lui 1978. producția zilnică de țiței a 
fost cu 10 000 tone mai mare decit 
cea realizată în cursul ultimului tri
mestru al anului 1977. Producția tri
mestrială totală de cărbune a fost cu

agențiile de presă transmit:
PfÎJtlifg, Erich Honecker, secre

tar general al C.C. al P.S.U.G.. pre- 
,40dihtele Consiliului de Stat al R.D. 
•Germane, l-a primit pe Linden For
bes Sampson Burnham, primul mi
nistru al Republicii Cooperatiste Gu
yana. aflat intr-o vizită oficială la 
Berlin, informează agenția A.D.N. A 
fost evidențiată existenta premiselor 
favorabile dezvoltării relațiilor dintre 
cele două țări.

întrevedere la Madrid. 
După cum informează agenția 
A.C.T.C.. secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania. Santiago 
Carrillo, a primit la Madrid delega
ția Partidului Muncii din Coreea, 
condusă de Kim Yong Nam. membru 
supleant a] Comitetului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.C. Au fost abor
date probleme privind relațiile din
tre cele două partide.

Succes electoral al P.C. 
din Japonia. Can^tU Partidu
lui Comunist din Japonia au înregis
trat o serie de succese în alegerile 
desfășurate în prefecturile Osaka, 
Shimate si Kyoto pentru organele 
locale. Un număr de 30 de comuniști 
au fost aleși deputati in adunările 
municipale din aceste prefecturi — 
relatează ziarul „Akahata". în ca
drul alegerilor locale, desfășurate 
în diferite prefecturi, orașe si loca
lități rurale din Japonia au fost aleși 
peste o sută de reprezentanți ai par
tidului comunist, relevă ziarul. 

trei la sută mai mare decit cea a 
trimestrului precedent si cu 14 mi
lioane tone peste cifra stabilită. O- 
telăriile si-au îndeplinit 27 la 
sută din planul anual, obținind 
zilnic o producție de otel mai mare 
decit în trimestrul al patrulea al a- 
nului trecut, iar producția de ener
gie electrică a fost mai mare cu 23 
la sută.

Un rezultat al noului avint in
dustrial s-a materializat în creșterea 
importantă a veniturilor statului.

Printre măsurile menite să stimu
leze dezvoltarea industrială in cele
lalte trimestre ale anului 1978 figu
rează îmbunătățirea organizării nrțjin- 
cii in întreprinderi si întărirea or
ganelor lor de conducere. îmbunătă
țirea calității produselor, astfel ca in 
1978 calitatea fiecărui produs să 
atingă cele mai înalte standarde.

Program privind colabora
rea româno-egipteană. La 
Cairo a avut loc semnarea progra
mului pentru anii 1978—1980 de apli
care a acordului româno-egiptean de 
cooperare științifică și tehnologică. 
Programul a fost semnat pentru par
tea română de către Petru Burlacu. 
ambasadorul României în Egipt, iar 
pentru partea egipteană de către Ab
del Moneim Abu El-Azm, președin
tele Academiei egiptene de cercetări 
științifice și tehnologice.

La Hanoi 3 sosit simbătă, in- 
tr-o vizită oficială de prietenie, Mi- 
loș Minici, vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia.

Intîlnire greco-turcă. La 
Ankara s-a anuntat simbătă că. în 
cursul reuniunii Consiliului ministe
rial al Consiliului Europei de la 
Strasbourg, a avut loc o intîlnire în
tre ministrul afacerilor externe al 
Turciei, Gunduz Okciin, și ministrul 
afacerilor ekterne al Greciei, Pana- 
yotis Papaligouras.

Convorbiri la Praga. A§en- 
tia C.T.K. informează că la Praga au 
avut loc convorbiri între o delegație 
a Guvernului R.S. Cehoslovace in 
frunte cu Karel Hruza. conducătorul 
Secretariatului pentru problemele bi
sericii. și o delegație a Vaticanului 
condusă de arhiepiscopul Luigi Poggi. 

în cadrul acțiunilor legate de 
marcarea in Republica San Ma
rino a celei de-a 60-a aniver
sări a formării statului națio
nal unitar român, secretarul de 
stat pentru afacerile externe a 
organizat, la Palatul congrese
lor din San Marino, o confe
rință dedicată acestui eveni
ment. Manifestarea s-a desfășu
rat in prezenta căpitanilor re
genți ai Republicii San Marino, 
Francesco Valii și Enrico An- 
dreoli. Au fost, de asemenea, 
prezenți miniștri, secretarii ge
nerali ai partidelor democrat- 
creștin și socialist, membrii Di
recțiunii Partidului Comunist, 
membri ai corpului diplomatic, 
personalități ale vieții politice, 
economice și sociale.

★
în cadrul manifestărilor or

ganizate cu prilejul celei de-a 
60-a aniversări a. formării sta- 

‘tului național unitar român. în 
orașul Karachi, cel mai mare 
centru comercial și industrial 
din Pakistan, a avut loc o gală 
a filmului românesc.

Reuniune a C.A.E.R. La Bu- 
dapesta a avut loc o întilnire a con
ducătorilor organelor de stat în pro
blemele muncii din țările membre 
ale C.A.E.R. La lucrări au participat 
reprezentanți ai Bulgariei, Cehoslo
vaciei, Cubei, R.D.G.. Mongoliei. Po
loniei, României, U.R.S.S. și Unga
riei. în calitate de observatori au fost 
prezenți reprezentanți ai Ministeru
lui Muncii din R. S. Vietnam.

Eliberarea unor veterani 
comuniști. ziarul „Adelante" al 
P.C. Paraguayan, editat în condiții 
de ilegalitate, informează despre pu
nerea în libertate — după o detenție 
de aproape 20 de ani — a lui Ana
nias Maidana Palacios și Ignacio 
Chamorro, veterani ai partidului. îm
preună cu un grup de alti 60 de de
ținuți politici paraguayeni — trans
mite agenția T.A.S.S. din Buenos 
Aires.

U.N.I.C.E.F. 28 aPrilie s-au 
încheiat, la Bruxelles, lucrările re
uniunii europene a comitetelor națio
nale pentru U.N.I.C.E.F. Au fost dez
bătute probleme privind activitatea 
desfășurată de comitetele naționale 
în vederea creșterii și educării co
piilor. precum și necesitatea îmbu
nătățirii activității U.N.I.C.E.F. în 
perspectiva Anului internațional al 
copilului — 1979. La reuniune a luat 
parte o delegație a Comitetului natio
nal român pentru U.N.I.C.E.F., con
dusă de Constantin Boștină.

situația din
KABUL 29 (Agerpres). — Postul 

de radio Kabul, citat de agenția 
France Presse. anunță că. simbătă. 
în Afganistan a fost proclamată le
gea marțială.

Radio Kabul a precizat că miniștri 
ai fostului regim, generali și ofițeri 
superiori au inceput să se prezinte la 
Ministerul Apărării, conformindu-se 
unei ordonanțe difuzate vineri de 
Consiliul Militar Revoluționar.

Un alt comunicat transmis de pos
tul de radio Kabul — captat la Is-
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Calea istoriei 
nu poate fi barată

în Scoția există o mică și foarte originală industrie: a stafiilor. Fie
care castel care se respectă își are stafiile sale — pentru uzul șl 
atracția turiștilor amatori de senzații tari. Glugi albe plimbate noap
tea sub ferestre, trosnete bizare ale lemnăriei, uruituri sinistre de 
lanțuri, uși care se deschid și scaune care se deplasează singure
— în sfîrșit, destulă muncă și regie pentru personalul de serviciu al 
respectivelor castele. Sint stafiuțe drăguțe și inofensive, iar turiștii, 
acceptînd cu umor jocul, plătesc pentru distracția sui-generis oferită.

Dar oare numai în Scoția sînt castele? Este împînzită și Franța.
La fel, Italia. Și nu există expresia — a clădi castele în Spania ? I 

...Deci existau premisele materiale. Iar ca urmare s-a ajuns la 
un congres european al stafiilor. Un congres cu destule particula
rități . nu s-a ținut la miezul nopții, într-o pustietate lugubră, sub 
filfîituri de cucuvaie, ci 'în plină zi. într-un elegant edificiu din Roma. 
Stafiile participante au avut complezența să-și lase la garderobă 
cearșafurile, aducînd în sala de ședință doar scrîșnetele maxilarelor. 
Ba chiar au renunțat la tradiționala ținută străvezie; în lipsa, for
tuită, a titularilor, stafiile-adjuncte s-au încarnat, cu acte de identi
tate. Purtind numele lui Giorgio Almirante, liderul „Mișcării sociale 
italiene", Bias Pinar, liderul organizației „Forța Nouă" din Spania, 
și Pascal Gauchon — „Noile Forțe", Franța.

Adică liderii partidelor fasciste din cele trei țări. Amănunte asu
pra desfășurării reuniunii nu se cunosc — stafiile sînt, prin natura 
lor, discrete. Nu se știe ce emblemă a încununat frontispiciul sălii
— zvastica hitlerlstă, fascia cu secure mussoliniană sau „crucea de 
foc" a fasciștilor francezi. Nici dacă în asistență se aflau, ca invitați 
de onoare, reprezentanți ai „Brigăzilor roșii". Nici cine a finanțat 
congresul — Juriștii din Scoția plătesc doar pentru fantomuțele dis
tractive și simpatice.

Se cunoaște, însă, decizia finală: s-a hotărit formarea unei „Euro- 
drepte" ca „unică soluție față de dezvoltarea partidelor comuniste 
care amenință întreaga Europă occidentală", respectiv crearea „unui 
front comun împotriva comunismului și marxismului în Europa".

...Un meterez de stafii! Brrr I Te trec fiori reci I
, Dar... oare nu au mai existat asemenea alianțe, pacte și axe 
‘ intra și intercontinentale ? Or, cine a învins, cine a crescut plin de 

sevă și viață — și cine a trecut în lumea umbrelor? Cine repre
zintă astăzi, sub soare, mari forțe sociale, robuste, dinamice, nova
toare — și cine a ajuns prin cotloane și scorburi, ca păianjenii ?

Desigur, nu toate stafiile sînt inofensive, iar un scorpion sau 
păianjen veninos, cît i-ai strivi sub talpă, impun totuși atenție. Chiar 
multă atenție.

Calea istoriei nu poate fi însă barată de strigoi. Nici chiar de 
strigoii istorici.

N. CORBU

AFGANISTAN
lamabad — relevă că „liniștea a fost 
restabilită în întreȘgh țăi'ă". „Eveni
mentele care s-am produs in Afga
nistan după 27 auriile (data etnd a 
avut loc lovitura de șțat care a în
lăturat vechiul regim ăl fostului pre
ședinte Mohammad Daoud Khan — 
N.R.) sint fără precedent in istoria 
țării noastre" — relatează postul de 
radio afgan, adăugind ca „aceste 
evenimente au primit sprijinul total 
al ofițerilor și al soldaților armatei 
naționale, precum și al întregii na
țiuni".
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