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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, marți, pe Pietro Sette. pre
ședintele Institutului de reconstrucție 
industrială din Italia, care a efectuat 
o vizită în țara noastră.

La întrevedere a luat parte tova
rășul Cornel Burtică, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior si cooperării econo
mice internaționale.

A participat, de asemenea. Ernesto 
Mario Bolasco, ambasadorul Italiei 
la București.

Oaspetele a adresat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu vii mulțumiri

pentru primirea acordată, pentru po
sibilitatea oferită de a vizita Româ
nia și de a cunoaște succesele obți
nute de poporul român în dezvoltarea 
economico-socială a patriei.

In timpul întrevederii a fost rele
vată cu satisfacție evoluția ascenden
tă a relațiilor tradiționale de priete
nie și colaborare româno-italiene și 
a fost exprimată dorința de a ampli
fica aoeste raporturi în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii, coope
rării și înțelegerii în Europa și in 
întreaga lume. în acest cadru au fost 
evidențiate noi posibilități de promo
vare în continuare a colaborării și

cooperării econsomice și tehnico-știin- 
tifice dintre întreprinderi românești 
și firme aparf.inînd Institutului ita
lian de reconstrucție industrială.

De ambele părți a fost reliefată 
importanța rinei largi și intense cola
borări economice între state, ceea ce 
poate avea o influență pozitivă asu
pra opririi înrăutățirii situației in
ternaționale și continuării politicii de 
pace, destindere și asigurare a inde
pendenței naționale a tuturor po
poarelor.

întrevederea s-a desfășurat. 'intr-o 
atmosiferă cordială.

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

Sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, marți, 29 aprilie, a avut 
loc ședința Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat și 
aprobat raportul privind cifrele de școlari
zare pentru anul școlar și universitar 
1980—1981 la învățămintul liceal, profesio
nal, superior și postuniversitar, elaborate in 
conformitate cu prevederile Legii educației 
și învățămintului și pe baza propunerilor 
ministerelor, celorlalte instituții centrale și 
ale consiliilor populare județene.

La învățămintul liceal, in treapta I, in 
dasa a IX-a, urmează să fie cuprinși toți 
absolvenții clasei a Vlll-a; la învățămintul 
liceal, treapta a ll-a, clasa a Xl-a curs de 
zi, vor fi cuprinși 47,2 la sută, față de 45 la 
sută, cit au fost în anul școlar 1979—1980, 
ceilalți absolvenți ai primei trepte de liceu 
urmînd să fie cuprinși in învățămintul pro
fesional sau să fie încadrați in producție ca 
practicanți. Din numărul total al elevilor în
scriși in clasa a IX-a și a Xl-a, peste 85 
la sută vor fi cuprinși in licee de spe
cialitate.

Comitetul Politic Executiv a indicat să se 
analizeze posibilitatea unei mai raționale 
profilări, in funcție de cerințele vieții eco- 
nomico-sociale, a celorlalte categorii de 
licee.

La învățămintul de maiștri va avea loc 
o creștere a cifrei de școlarizare, atit la 
cursurile de zi, cit și la cele serale. La în
vățăminte superior, cifrele de școlarizare 
prevăd realizarea unei majorări a cifrei 
la specialitățile mine, mecanică, electric, 
energetic, petrol, tehnologia și chimia tex
tilelor. Față de anul precedent, va crește 
numărul locurilor la invățămîntul seral 
pentru a da posibilitatea absolvenților în
cadrați in producție să-și continue stu
diile. Se va asigura repartizarea în pro
ducție a absolvenților de la seral, ca și a 
celor de la cursurile de zi.

Comitetul Politic Executiv a indicat să se 
ia măsuri pentru lichidarea oricăror ma
nifestări de formalism in exercitarea prac
ticii elevilor și studenților și asigurarea 
condițiilor pentru ca aceasta să se desfă
șoare corespunzător profilului pregătirii 
școlare, profesiunii pe care o vor îmbră
țișa tinerii.

In continuare, Comitetul Politic Exe
cutiv a dezbătut și aprobat raportul pri
vind stadiul pregătirii acțiunii de pre
schimbare a documentelor de partid, care 
se desfășoară in conformitate cu normele 
și instrucțiunile Comitetului Central al 
partidului. In cadrul discuțiilor individuale 
se analizează modul in care fiecare mem
bru al partidului iși îndeplinește îndatori
rile ce-i revin din Programul și Statutul 
partidului, militează neobosit pentru apli
carea in viață a hotăririlor P.C.R., a legilor 
țării, participă la îndeplinirea tuturor sar
cinilor ce stau in fața întreprinderilor și

instituțiilor, cit și felul In care comuniștii 
iși ridică nivelul politic, ideologic și de 
cultură, iși perfecționează pregătirea pro
fesională. Se manifestă o exigență spo
rită față de calitatea de membru de 
partid, față de rolul comuniștilor în rîndul 
colectivelor de oameni ai muncii în care 
iși desfășoară activitatea, față de modul 
in care ei acționează pentru aplicarea în 
viață a principiilor eticii și echității so
cialiste.

In organizațiile de partid a început 
dezbaterea in adunări generale a conclu
ziilor desprinse, făcindu-se propuneri pen
tru îmbunătățirea organizării producției și 
muncii, introducerea mai rapidă a pro
gresului tehnic, ridicarea gradului de ca
lificare, îmbunătățirea vieții de partid, a 
activității politico-ideologice.

Atit in discuțiile individuale cu membrii 
de partid, cit și in adunările generale de 
dezbatere a concluziilor se manifestă cu 
pregnanță adeziunea totală a comuniști
lor la politica internă și externă a parti
dului nostru, hotărirea fermă de a con
tribui cu toate forțele la transpunerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale celui de-al 
Xll-lea Congres al partidului.

Comitetul Politic Executiv a examinat o 
serie de probleme actuale ale activității 
economice, ale luptei pentru îndeplinirea 
hotăririlor Congresului al Xll-lea, în 
lumina concluziilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la recenta consfătuire de lucru 
de la C.C. al P.C.R. S-a subliniat necesi
tatea intensificării eforturilor pentru redu
cerea consumurilor materiale atit în con
strucțiile industriale, in metalurgie și con
strucții de mașini, cit și in celelalte 
sectoare ale economiei naționale. Comi
tetul Politic Executiv a criticat tendința 
unor ministere și întreprinderi de folosire 
a materialelor scumpe, mari consumatoare 
de energie, a unor materiale importate, 
indicind să se treacă hotărit la dezvoltarea 
bazei de materii prime prin folosirea la 
maximum a resurselor de care dispune 
fiecare județ. De asemenea, s-a indicat să 
se acționeze mai ferm pentru aplicarea 
măsurilor stabilite de conducerea parti
dului privind recuperarea și refolosirea 
materiilor prime și materialelor in vederea 
gospodăririi lor cu cea mai mare eficiență, 
combătindu-se manifestările de birocra
tism, ușurință și lipsă de răspundere do
vedite in acest domeniu de unele minis
tere și unități economice.

Comitetul Politic Executiv a stabilit ca, 
in lumina concluziilor tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C,R., să se acționeze pentru 
încheierea in cel mai scurt timp a acțiunii 
de tipizare și normare a consumurilor ma
teriale în întreaga economie, lichidindu-se 
cu fermitate atitudinea de risipă ce se 
mai manifestă în unele sectoare și care 
nu are nimic comun cu spiritul unei eco
nomii socialiste planificate, cu răspun

derea față de buna gospodărire a avuției 
naționale a poporului. Sarcina tuturor 
celor ce lucrează in economie este aceea 
de a asigura realizarea producției plani
ficate cu minimum de cheltuieli materiale, 
financiare și de forță de muncă, valorifi- 
•cînd la maximum potențialul de care dis
punem. In legătură cu aceasta, Comitetul 
Politic Executiv a indicat să se adopte cele 
mai categorice măsuri pentru reducerea 
importurilor și producerea in țară a ma
terialelor de care avem nevoie — aceasta 
fiind calea de a asigura o bază temeinică 
de aprovizionare a întreprinderilor in con
dițiile deosebit de dificile create de criza 
economică mondială, ca și de înrăută
țirea situației internaționale.

Comitetul Politic Executiv, apreciind că 
activitatea de investiții s-a intins pe un 
front prea larg, ceea ce duce la disper
sarea forțelor și împiedică darea la timp 
in producție a unor obiective, a indicat să 
nu se abordeze obiectivele incă neîncepu
te, concentrîndu-se forțele spre termi
narea grabnică a celor aflate in construc
ție și care sint planificate să producă in 
acest an. S-a stabilit, de asemenea, să se 
revadă obiectivele de dezvoltare a unor 
centrale și întreprinderi, ca și obiectivele 
social-culturale, punindu-se accentul in 
economie pe dotarea și buna folosire a 
capacităților de producție incă nevalorifi
cate, iar in domeniul social pe îndepli
nirea integrală a planului construcțiilor de 
locuințe, in vederea satisfacerii nevoilor 
maselor de oameni ai muncii. Pornind de 
la faptul că autoconducerea și autoges- 
tiunea economică nu presupun anga
jarea anarhică a unor cheltuieli din fondu
rile statului de către centrale și întreprin
deri, ci, dimpotrivă, folosirea riguroasă, cu 
maximum de economicitate și eficiență, a 
mijloacelor incredințate, corespunzător in
tereselor generale ale economiei, pe baza 
planului unic național, Comitetul Politic 
Executiv a indicat să se elaboreze o regle
mentare clară a modului în care pot fi 
inițiate și aprobate investițiile de orice 
fel, evitindu-se dispersarea și utilizarea 
nejustificată a fondurilor.

Comitetul Politic Executiv a trasat guver
nului sarcina să acționeze concret pen
tru organizarea soluționării in cel mai 
scurt timp a acestor probleme esențiale 
ale dezvoltării noastre economice. S-a 
stabilit, de asemenea, ca in lumina aces
tor indicații să se definitiveze planul cinci
nal și planul pe anul viitor, in vederea asi
gurării ridicării eficienței și realizării unei 
calități noi în întreaga economie națională 
— condiție fundamentală pentru sporirea 
bunăstării materiale și spirituale a poporu
lui, pentru mersul nostru înainte neabătut 
pe calea edificării societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Comitetul Politic Executiv a soluționat, 
de asemenea, probleme ale activității cu
rente de partid și de stat.
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Pentru încheierea grabnică a semănatului!
Stadiul însămînțărilor de primăvară In județele Constanța 

și Tulcea s-au încheiat 
insămințările

Tn cinstea zilei de 1 Mai. oamenii muncii din agricultură și-au in
tensificat eforturile pentru a încheia cit mai grabnic insămințările de 
primăvară. în acest fel, pînă in seara zilei de 28 aprilie au fost 
Însămînțate 4 464 000 hectare — 74 la sută din suprafețele destinate cul
turilor din prima și a doua epocă.

Mai sint de tnsămintat circa 1,5 milioane hectare. De aceea, este 
necesar ea organele județene de partid și agricole, consiliile unice agro
industriale să acționeze energic pentru ca semănatul să se Încheie pre
tutindeni cit mai repede.

Oamenii muncii din agricultura ju
dețului Constanta au încheiat, marți 
29 aprilie, insămintarea culturilor din 
această perioadă, pe o suprafață de 
300 000 hectare.

în telegrama adresată cu acest 
prilej C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se arată : Meca
nizatorii. cooperatorii, specialiștii și 
ceilalți oameni ai muncii. însuflețiți 
de prețioasele dumneavoastră indica
ții, au lucrat zi și noapte pentru pre
gătirea terenului și Insămintarea 
celor peste 160 000 ha cu porumb, 
50 000 ha cu floarea-soarelui. 33 0Q0 
ha cu soia si a celorlalte culturi din 
această' perioadă. tfă asigurăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — se spune în telegramă 
— că. în continuare, comitetul jude
țean de partid, toti oamenii muncii 
de pe ogoarele județului Constanta, 
urmindu-vă exemplul strălucit de 
muncă neobosită, plină de pasiune și 
dăruire tn slujba înfloririi patriei si 
fericirii poporului, vor acționa cu 
hotărîre tn vederea obținerii unor 
producții agricole cit mal mari.

Oamenii muncii din unitățile agri
cole de stat si cooperatiste din ju
dețul Tulcea au terminat însămința- 
rea porumbului, soiei si celorlalte 
culturi de primăvară.

într-o telegramă adresată C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
Biroul Comitetului județean Tulcea 
al P.C.R. și comitetul executiv al 
consiliului popular județean arată 

-că s-a reușit să se însămînteze în 
plus 1 500 hectare cu porumb în te
renuri desțelenite din Delta Dunării. 
Continuă, de asemenea, acțiunea de 
desțelenire și redare în circuitul 
arabil a noi suprafețe în această 
zonă. în prezent, toate forțele meca
nice si umane sînt antrenate la în- 
sămîntarea și plantarea legumelor, 
erbicidarea culturilor de toamnă, 
combaterea dăunătorilor si executa
rea prașilei la sfecla de zahăr, pen
tru realizarea și depășirea produc
țiilor planificate, contribuind astfel 
la ridicarea României pe noi culmi 
de progres și civilizație.

ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI MUNCII 

Șl SOLIDARITĂȚII INTERNAȚIONALE

Primăvara nu mai este 
doar „părelnică", ci s-a 
instaurat triumfătoare pes
te toată firea. O spun pă
sările întoarse pe pămîn- 
tul românesc, verdele tan
dru al pomilor, dar mai 
ales chipurile oamenilor, 
bucuria trăirii anotimpu
lui în care totul renaște si 
se împrospătează. Ajun de 
1 Mai. Parcă noi înșine 
sîntem mai tineri, deși 
chiar primăvara adaugă, 
și nu reduce vîrsta. Este 
cea dinții primăvară de 
după Congresul al Xll-lea 
al Partidului Comunist 
Român, și ultima din ac
tualul cincinal, cînd cursa 
spre atingerea cotelor pro
puse în această etapă de 
Carta viitorului României 
socialiste începe să se 
desfășoare în întrecere cu 
cronometrul pus să mă
soare timpul.

— Ce părere aveți des
pre această primăvară, 
tovarășe Tudor Băcu- 
lescu ?

Omul cu privirea parcă 
mereu interogativă, bru
net. cu primii ..ghiocei" 
înfloriți pe timple, se 
uită la mine lung, neîn- 
țelegînd de ce această în
trebare într-un astfel de 
loc. Ne aflăm în marea 
hală-a turnătoriei de fontă 
din întreprinderea bucu- 
reșteană .,23 August". Lu
mina se filtrează prin 
sticla acoperișului, proiec- 
tind fascicule oblice peste 
oamenii care muncesc aici 
la turnarea unor piese 
uriașe, atit de complexe 
în formele lor sofisticate

12 din 18000 și trei cuvinte 

la ordinea zilei:

MUNCA,
PACEA,

PRIMĂVARA
încît par niște enorme 
sculpturi abstracte.

— 23 de primăveri m-au 
prins în atelierul acesta. 
Fiecare mi s-a părut tot 
mai rodnică. Cea de acum, 
întîmpinată de noi toți cu 
importante succese în în
făptuirea hotăririlor Con
gresului al Xll-lea, ne-a 
venit într-un moment 
cînd, parcă mal mult ca 
oricind, sîntem puși să 
gîndim cu propriul nostru 
cap la problemele ridicate 
de viața lumii contempo
rane, de izbîndirea idea
lurilor de dezarmare, 
pace, colaborare și solida
ritate cu toate forțele 
progresiste de pe planeta 
aceasta amenințată de 
aventura unor acte nesă
buite. în fața acestor pri
mejdii, opțiunea tuturor 
conștiințelor devine obli
gatorie.

— Vorbeați despre co
laborare și solidaritate șl 
gindul nu poate să nu ne 
ducă la faptul că sîntem 
în ajun de 1 Mai. Cum ve
deți, de aici, din atelier, 
această solidaritate. 1

— Uitați-vă la ceea ce 
facem. Astea sînt piesele 
de bază ale unui nou mo
tor de 1 500 de cai putere, 
aflat în curs de asimila
re. Pentru ce muncim 
aici ? Pentru pace, nu 
pentru nesătula cursă a 
înarmărilor, pentru coo
perare între popoare, pen
tru tihnă, calm, prosperi
tate. Cui sint destinate 
aceste unelte moderne la 
care trudim ? Pe mîinile 
cui intră ele ? Tot pe

mîinl muncitorești, de la 
noi sau din țări îndepăr
tate, și să nu uitați că lo
comotivele noastre bat 
drumurile de fier ale 
cîtorva zeci de țări de pe 
toate continentele, iar mo
toarele acestea destinate 
unor basculante de o sută 
de tone sau instalațiilor 
de foraj sînt competitive 
pe piața mondială. O 
unealtă economică de 
mare longevitate, capabi
lă de performante, este 
cea dintîi satisfacție a 
omului care lucrează cu 
ea, și, prin ea, cel ce o 
primește simte nu numai 
priceperea celui ce a fă
cut-o, ci mai mult decît 
atît, el are sentimentul că 
ceva temeinic, profund 
omenesc i s-a transmis o- 
dată cu unealta, că mîini
le care au lucrat-o n-au 
fost doar niște mîini de 
executanțl, ci au pus în 
ea și un strop de inimă, 
de har, de pasiune, de 
încredere că ea va ajuta 
la ceva bun, omenesc, 
trainic și sănătos.

Se întoarce spre hală șl 
zice :

— Uitați-vă și la oame
nii de aici. Ion Konig, șef 
de echipă, face cu cei 7 
oameni ai săi, într-o sin
gură zi, cit făceau mai 
înainte în patru zile. Noi 
vedem în asta creșterea 
productivității muncii, dar 
întrebați-1 și de ce o face?

îl întreb. îmi răspunde 
de pe o piesă-gigant. o- 
prindu-se pentru o clipă 
din lucru :

— Bunicul meu a mun

cit toată viața In această 
meserie, la Reșița. Alte 
timpuri, altă viață. Tatăl 
meu, la fel, aici. Anii în
ceputurilor, dacă vreți, 
cind nu se vedea la cinci 
metri distanță din cauza 
fumului și a prafului. Eu 
îi continuu si vreau să le 
confirm că nu și-au greșit 
meseria, că, datorită gri
jii statornice față de om 
astăzi, la noi, ea se poate 
face omenește, curat, fru
mos. în lumină limpede.

La linia de piese foarte 
grele discutăm cu George 
Mitan, șef de atelier, pre
ședintele sindicatului pe 
secție. La atelierul de 
miezuire, șeful de echipă 
Ilie Penciu are 50 de fe
mei tn subordine, toate 
meștere In realizarea for
melor ce vor primi în ele 
fonta incandescentă. Au 
trudit laolaltă, cu înalt 
spirit muncitoresc, și au 
făcut din atelierele lor un 
exemplu de ordine și cu
rățenie. vrind parcă să 
contrazică faptul că, în
tr-un sector cald, care 
manevrează zilnic' 250 de 
tone de material perisa
bil — nisipul de forme — 
pot exista și acuratețe, șl 
spirit gospodăresc, si. mal 
ales, un climat de muncă 
stimulator.

La atelierul de forje ne 
refugiem de zgomot într-o 
încăpere situată între mi-

Ioan GRIGORESCU
(Continuare 
în pag. a IlI-a)

0 CERINȚĂ PRIMORDIALĂ A DESTINDERII 

PĂCII IN ÎNTREAGA LUME

INDEPENDENTEI 
NAȚIONALE, A
FIECĂREI POPOR DE A FI 

STĂP1N PE PROPRIA SOARTĂ 
„întreaga viață mondială pune în evidență faptul că astăzi condiția esen

țială a întăririi păcii și colaborării este respectarea riguroasă a independenței 
și suveranității fiecărei națiuni, a dreptului fiecărui popor de a trăi liber, de sine 
stătător, de a se dezvolta corespunzător intereselor și aspirațiilor sale funda
mentale, fără nici un amestec din afară".

NICOLAE CEAUȘESCU
întregul curs al dezvoltării Istori

ce a reliefat cu o forță mereu 
crescindă, pe primul plan al preo
cupărilor popoarelor, al vieții in
ternaționale, principiul independen
tei și suveranității naționale, ca 
unul din principiile cardinale, de a 
cărui aplicare consecventă depind 
în mod hotăritor afirmarea aspira
țiilor de libertate și progres ale tu
turor națiunilor, pacea lumii.

într-adevăr se poate spune că is
toria omenirii este marcată de lupta 
necurmată a popoarelor pentru eli
berare națională, pentru afirmarea 
dreptului lor sacru de a fi stăpine 
pe destinele lor. de a-și făuri viața, 
viitorul, potrivit propriei voințe, in
tereselor proprii. în această luptă 
eroică iși găsește expresie patriotis
mul, care a animat și animă forțele 
politice și sociale înaintate, masele 
cele mai largi ale fiecărui popor, 
hotărirea de a respinge orice formă 
de dominație și dependență, dorin
ța fierbinte și interesul vital de a-șl 
descătușa energiile și capacitățile 
creatoare și a le pune in folosul 
propășirii proprii, al înfloririi civi
lizației umane.

Experiența mondială. ■ demon
strat, totodată, că eliberarea națio

nală este premisa esențială a elibe
rării sociale. Numai popoarele libe
re iși pot consacra plenar forțele 
luptei pentru dreptate și echitate 
socială, pentru transformări revo
luționare radicale, pentru socialism. 
Pornind tocmai de la această reali
tate. partidele comuniste și munci
torești au legat intr-un mare obiec
tiv comun eliberarea națională și 
cea socială, dobîndirea independen
tei și lichidarea exploatării și asu
pririi atît pe plan național, cit și 
pe plan internațional.

Tocmai în acest sens și-a conceput 
misiunea sa Partidul Comunist Ro
mân, care, de-a lungul întregii sale 
lupte revoluționare, a militat atit 
pentru înlăturarea exploatării și fă
urirea celei mai drepte orînduiri, 
cit și împotriva politicii imperialiste 
de dominație și asuprire, pentru li
bertatea și independența României, 
pentru dreptul tuturor popoarelor 
de a fi deplin stăpine pe destinele 
lor.

în secolul nostru, lupta popoare
lor pentru libertate și neatîrnare a 
căpătat o amploare uriașă, o inten
sitate fără precedent. Sub lovituri
le puternice ale luptei popoarelor, 
sfera de dominație a imperialismu

lui s-a restrîns necontenit ; Intr-un 
timp istoricește scurt, s-au desprins 
din lanțurile asupririi imperialiste 
țările socialiste, zeci și zeci de po
poare de pe vaste teritorii ale pla
netei ; s-au prăbușit toate imperii
le coloniale și pe ruinele lor au 
apărut peste 100 de state noi. care 
s-au angajat pe calea dezvoltării 
libere, de sine stătătoare.

Desigur, acest gigantic proces re
voluționar. definitoriu pentru epoca 
noastră, nu a cunoscut o cale nete
dă de evoluție. Este bine cunoscut 
cite conflicte și războaie, ce flăcări 
s-au aprins și cit singe a curs da
torită încercărilor forțelor imperia
liste. colonialiste si neocolonialiste 
de a-și menține pozițiile, de a înă
buși lupta de emancipare națională 
a popoarelor. Dar viața, experiența 
istorică au demonstrat cu putere, ca 
unul din adevărurile categorice ale 
contemporaneității, că nu există 
forță capabilă să împiedice realiza
rea aspirațiilor popoarelor de a-și 
cuceri libertatea și independența, 
că un popor hotărit să facă orice 
sacrificii pentru apărarea acestor 
drepturi sacre, imprescriptibile, este 
de neînvins.

(Continuare in pag. a Vl-a)
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Tradițiile de solidaritate internațională ale clasei muncitoare din România
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Lumina Intîiulul de mai învăluie Iarăși meleagurile patriei. Anul acesta - aureolat 
de nimbul unei glorioase aniversări. Căci se împlinesc nouă decenii de cind 
străvechiul arminden, sărbătoare a biruinței primăverii și a naturii reînviate, a 

fost transformat într-o zi de cinstire a muncii și a făurarilor de bunuri.
Adăugăm, de aceea, în această primăvară jubiliară, sentimentelor de bucurie șl 

însuflețirii cu care, an de an, întimpinăm Ziua Muncii, firești simțăminte de mindrie ; 
pentru că acest Intîi de mai este un atestat al vechimii mișcării noastre muncitorești, 
pentru că sărbătoarea muncii - decisă și prin votul entuziast al celor cinci socialiști 
români prezenți la marele forum socialist internațional de la Paris din 1889 și prăznuită 
la noi de atunci incoace an de an - stă mărturie sentimentelor de solidaritate interna
țională ce au animat întotdeauna proletariatul român, care s-a considerat - și al 
acționat in consecință — ca parte a marii familii a muncitorimii de pietutindeni. Istoria 
armindenilor proletari este oglinda drumului parcurs de clasa muncitoare, a treptelor 
pe ccjre proletariatul le-a urcat vreme de nouă decenii spre statutul de clasă conducă
toare a societății, de deținătoare, împreună cu întreg poporul, a puterii politice în stat.

Despre acest drum, un drum al eroismului și tăriei morale, a! aspirației spre uni
tate, al solidarității nedezmințite mărturisesc colecțiile ziarelor, documente de arhivă, 
fotografii îngălbenite de vreme, jurnale cinematografice, memoriile contemporanelor. Din 
datele lor am vrut să aflăm ce anume i-a impresionat pe contemporani în desfășurarea 
demonstrațiilor de 1 Mai, cu ce ecou s-au așezat în sufletul și mintea lor armindenii 
proletari.

„Nici pline fără muncă, nici muncă 
fără pline!“

EROICĂ, REVOLUȚIONARĂ

Primul 1 Mal In România. O zl adine 
Încrustată In memoria celor care au trălt-o. 
La București — cinci mii de muncitori stră
bat străzile orașului, purtlnd drapele roșii; 
cu muzica In frunte ei intonează, lntr-o 
semnificativă și firească alăturare. „Deș- 
teaptă-te române 1“ —. cintecul simbol al 
voinței de unitate și libertate a românilor 
— si „Internaționala" — imnul încrederii 
proletariatului de pretutindeni în biruința 
cauzei socialiste. In alte orașe au loc greve, 
întruniri și demonstrații. îndreptățită era 
deci constatarea ziarului „Munca": „In 
această zl s-a arătat tuturor că un alt 
partid s-a ridicat tn tară, că o altă clasă 
de oameni cere dreptul la viată politică și 
socială și, in sfîrșit, că Partidul Muncitorilor 
are temeinice baze și adinei rădăcini implin- 
tate în inima poporului".

1892. Mii de muncitori demonstrează la 
București. între steaguri — o deviză : 
„Nici pline fără muncă, nici muncă 
fără pline!" Era înscrisă aici — așa 
cum adine a fost gravată în inima munci
torimii noastre — nu o simplă lozincă, ci 
însăși definiția modului de a fi ei a trăi 
al clasei noastre muncitoare, ce excludea 
parazitismul, clștigul nemuncit, dar cerea 
respectul cuvenit pentru muncă.

...în același an. la Ploiești. în mulțimea 
ce sărbătorește Ziua Muncii — aproape 300 
de țărani, sosiți din comunele învecinate. 
In chip simbolic, drapelul clubului mun
citorilor din localitate a fost purtat de 
un țăran din Bucov. Nu era numai dovada 
vie că Ideile socialiste găsiseră ecou pu
ternic și In inima țărănimii, ci o prefigu
rare a însăși alianței dintre cele două clase 
fundamentale ale societății românești.

Și un alt fapt. 1 Mai a fost încă din 
acel ani un prilej pentru clasa inunci-

„0 mină frățească - muncitorilor 
lumii întregi"

Documentele acestor primi armindeni 
proletari păstrează vii șl proaspete mărtu
riile năzuinței fierbinți a muncitorilor spre 
organizarea intr-un partid politic propriu. 
La Ploiești, la 1 Mai 1892, s-a scandat — 
„Trăiască partidul muncitorilor". La Bo
toșani, manifestul clubului local al munci
torilor vorbea de grabnica nevoie de a se 
organiza „o însoțire, o tovărășie pentru 
luptă". Gîndul era aproape de împlinire, 
Congresul socialist din primăvara lui 1893, 
statulnd făurirea Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din România.

Din noianul idealurilor înscrise. în acel 
an, pe pancarte și pulslnd cu putere în 
inimi și conștiințe, reporterul alege aici 
unul singur — În care se cuprind însă 
atitea : dorința de pace, de colabo
rare și prietenie între popoare, pen
tru a cărei realizare clasa noastră 
muncitoare înțelegea că are datoria de 
a milita activ și hotărît. „Ziua de 1 Mai — 
sublinia manifestul din acel an al partidu
lui — este cea dinții zi de pace a popoare
lor. Peste hotare, pe deasupra regimurilor 
și națiunilor, muncitorii lumii intregi iși 
întind miinile strigind: Destulă luptă intre 
frați, destuii ură, destul singe, destulă su
ferință. Noi muncitorii nu avem de ce să 
fim vrăjmași, de orice națiune, de orice 
naționalitate am fi, frați sintem. Să ne în
tindem mina frățește și pacea și liniștea 
vor domni peste pâmintul intreg. Munci
tori din întreaga lume — uniți-vă !“. Su
blim mesaj peste decenii, chemînd cu ar
doare la înfăptuirea unui comandament 
mereu âctual.

A fost în acel an, 1893 — spun documen
tele — o prezență masivă la demonstrații
le de 1 Mai; faptul, greu de înțelesuri, nu 
putea scăpa minților clarvăzătoare. „Pen
tru noi. adevărata numărătoare a for
țelor noastre este manifestația de 1 Mai, 
nu alegerile. Căci numai dacă tot potopul 
de oameni care a luat parte la strălucita 
manifestație ar avea dreptul de vot, s-ar 
putea zice ci alegerile sint un prilej de 
numărat forțele".

1890. Primul 1 Mai. Desen de A. JIQVIDI

toare de a da glas sentimentelor de soli
daritate cu proletariatul de pretutindeni, de 
a face dovada că înțelege limpede si adînc 
datoriile sale internaționale. Citim într-o 
moțiune de salut trimisă în 1892 de Clubul 
muncitorilor din București organizațiilor 
proletare de peste hotare : „Partidul 
muncitorilor din România. însuflețit de a- 
ceeasi speranță Si de aceeași voință ca si 
proletariatul de pretutindeni, celebrind ziua 
de 1 Mai, vă întinde o mină prietenească... 
și vă răspunde din coltul său de pămint: 
-Trăiască clasa muncitoare-, «Trăiască In
ternaționala--, «Trăiască revoluția so
cială-".

Număr festiv al „României muncitoare" 
dedicat zilei de 1 Mai 1902

Iar forțele muncitorești se înfățișau me
reu mai viguroase, mai hotărîte, mai, com
bative. In 1894, la București au defilat 
10 000 de oameni, în 1897 — 18 000, iar ln> 
1916 — 20 000; se vădeau limpede „vigoarea 
și strălucitul viitor" al socialismului.

1 Mal 1914 la București

piept, vin grupuri de ceferiști, vin meta- 
lurgiștii cu steagul roșu desfășurat In aer, 
vin timplarii, cizmarii, toate breslele. („Ade
vărul"). De pe patru tribune, vorbesc mulți
mii militanți revoluționari de seamă: Al. 
Dobrogeanu-Gherea, Leonte Filipescu, Eca- 
terina Arbore. Cuvîntul lor înaripat pă
trunde în inimi, înflăcărează; salve de a- 
plauze însoțesc discursurile. Manifestațiile 
continuă pînă seara tîrziu. Era incă o 
mărturie că proletariatul devenise „o for
ță de care trebuie să se țină seama de aici 
încolo, o putere care miine va schimba în
fățișarea țării" (ziarul „Socialismul").

1921. E iarăși mai, dar cugetul muncito
rimii simte că este un mai fără egal ; pen
tru că este luna congresului socialist la 
care clasa muncitoare a încredințat delega- 
ților mandatul de a vota pentru transforma
rea Partidului Socialist în Partidul Comu
nist Român. Sărbătorită numai prin întru
niri și serbări cîmpenești — întrucît autori
tățile n-au permis demonstrații de amploa
re — desfășurarea Zilei Muncii a fost o 
avanpremieră a votului din Congres : vedem 
în discursurile rostite cu. acel prilej, străbă
tute de preocupările privind strategia și tac
tica partidului comunist, un semn că el 
trăia deja în inimi și în conștiințe ; desci

„Pentru independență națională, 
pentru libertate și pace"

Aspect de la marea demonstrație

1939. Nori grei se adunau pe cerul pa
triei. Grave pericole planau asupra inde
pendenței și integrității sale teritoriale. 
Primejdia cerea unirea tuturor forțelor de
mocratice, patriotice pe platforma luptei 
antifasciste, acțiunea lor fermă, hotărîtă. 
întreaga politică și activitate a Partidului 
Comunist Român a răspuns acestei necesi
tăți.

Din Inițiativa partidului, ia ființă, în 
primăvara anului 1939, o comisie de orga
nizare a demonstrațiilor antifasciste de la 
1 Mai. Printre membrii săi, un tînăr de 21 
de ani — Nicolae Ceaușescu. Prezența sa 
în comisie semnifica o recunoaștere a 
Înaltelor calități de militant comunist dez
voltate în decursul unei activități revolu
ționare ce număra deja mulți ani, al con
fruntărilor dure cu aparatul represiv — 
energia neostoită, gîndirea clarvăzătoare, 
maturitatea politică, crezul adine în trium
ful cauzei proletariatului. Semnifica, deo
potrivă, încrederea în capacitatea sa de or
ganizator și conducător al maselor. Iar 
susținuta activitate a comisiei — in ca
drul căreia tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
avut o contribuție esențială la mobilizarea 
tineretului muncitoresc — a fost încunu
nată de transformarea demonstrațiilor de 
1 Mai în uriașe manifestații pentru de
mocrație, împotriva fascismului.

Dar să răsfoim filele „Scînteii", în care 
au fost imortalizate clipele frumoase ale 
acelui arminden, în care s-au aflat alături, 
umăr lingă umăr, inimă lingă inimă, pă
trunși de înaltă răspundere față de desti
nele patriei, muncitorii comuniști și socia
liști, alte forțe progresista ale societății 
românești. 

frăm în aplauzele însuflețite care le-au în
soțit tot atitea adeziuni la ideea făuririi 
partidului comunist. Muncitori români, ma
ghiari, germani șl de alte naționalități din 
tara noastră, gîndind și simțind la fel, au 
sărbătorit acel 1 Mai — și toate de atunci 
încoace — sub semnul speranțelor pe care 
le legau de partidul comunist.

...Urcăm din nou pe treptele timpului 
Măsurile represive cu care cercurile gu
vernante au întîmpinat crearea partidului 
comunist se accentuează, partidul este scos 
în afara legii. Dar cuvîntul avîntat comu
nist continuă să răsune, să cheme, să mo
bilizeze. Ca în 1929 : „Partidul Comunist... 
vă cheamă în ziua de 1 Mai In stradă... De
monstrați voința voastră de luptă ! Să tre
mure clasele stăpinitoare In fața rîndurilor 
unite de oțel ale proletariatului". Ca în 
1934 : „Ziua de 1 Mai să fie o uriașă mani
festare a voinței de luptă a clasei munci
toare, a voinței de unitate In luptă, să fie 
o uriași înfăptuire a frontului unic".

Și au fost zilele de 1 Mai o mare lecție 
a unității muncitorești, a forței rîndurilor 
unite ale proletariatului. O lecție ce avea 
să rodească în luptele ce s-au desfășurat 
în anii următori.

1 Mai 1921 la Craiova

antifascistă de la 1 Mal 1939

„I Mai. Dimineața, ora 9. Pe calea Că
lărași și străzile vecine — grupuri de cetă
țeni se grăbesc spre sala Tomis... Sala 
și curtea sint arhipline. Deasupra ca
petelor mulțimii, muncitorii înalță placarde 
antifasciste : Să apărăm granițele țării îm
potriva agresorului hitlerist I Trăiască inde
pendența națională a țării I Jos fascismul ! 
Amnistie pentru deținuții antifasciști I Vrem 
8 ore de muncă I Vrem restabilirea regimu
lui democratic parlamentar!... Pe urmă, 
încolonați, masele pornesc la demonstrație...

Din piepturile a douăzeci de mii de de
monstranți răsună : Jos fascismul ! Jos 
Garda de fier I Jos regimul de dictatură 
regală ! Pace — pline — pămint — liber
tate ! Cerem abrogarea pactului economic 
germano-român de trădare a țării ! Masele 
continuau să strige cu entuziasm : Vrem 
România liberă și independentă! Jos fas
cismul I Jos agresorul hitlerist ! Vrem 
amnistie pentru deținuții antifasciști I Ares
tarea fasciștilor I Și asta in fața palatului 
regal...

Înainte ! Comuniști și muncitori social- 
democrați ! •— întăriți frontul unic ! Mun
ciți pentru concentrarea tuturor forțelor 
democratice și sincer patriotice intr-un 
larg front combativ împotriva dușmanului 
fascist de afară, a agenților hiileriști din 
țară".

Caldul îndemn la unitate — sub semnul 
căruia a fost sărbătorită chiar șl în anii 
negri ai dictaturii antonesciene Ziua Mun
cii — a călăuzit eforturile celor mai buni 
fii ai clasei noastre muncitoare, fiind încu
nunat de izbîndă într-o altă primăvară — a 
anului 1944. prin făurirea Frontului Unic 
Muncitoresc. 

privit-o cu ochii lor : „Bucureștiul rlde, 
Bucureștiul e In sărbătoare, Bucureștiul 
freamătă de bucurie nouă, pe care zidurile 
lui bătrine nu au mai văzut-o pină acum. 
Coloane nesfirșite trec pe cheiul Dîmbovi
ței, pe B-dul Brătianu, pe Calea Victoriei... 
întreg orașul pulsează de bucuria nemărgi
nită a acestei zile. Edificii uriașe, ca și 
căsuțe modeste sint drapate cu roșu, orna
mentate cu flori, cu verdeață". („Scinteia"). 
Timp de 11 ceasuri trec prin Piața Victoriei 
„izvorul nesfirșit" al muncitorilor, alaiurile 
țărănești, funcționari, studenți, elevi ; pen
tru îniîia oară defilează, împreună cu po
porul, ostașii armatei române.

Da, țara trăise clipele primului 1 Mai 
liber cu fața spre viitor. Și fiecare dintre 
armindenii care au urmat a înfățișat măr
turiile înaintării sale sigure spre un viitor 
mai bun. comunist. La 1 Mai 1947 — coloana 
demonstranților brașoveni a fost deschisă 
de primele 30 de tractoare fabricate în 
orașul de la poalele Timpei, sugestivă ilus
trare a vocației tehnice, constructive a clasei 
noastre muncitoare. In 1948 — Intîiul de 
mai afla țara republică populară, pe calda- 
rîmul pieței demonstrînd o nouă majestate 
— Majestatea Sa Poporul. în 1949 — mun
citorii au defilat ca stăpîni ai uzinelor, mi
nelor, întreprinderilor în care lucrau ; și tot 
atunci au demonstrat pentru întîia oară pio
nierii, simbol al speranțelor noi ale țării ; 
în 1950 — 1 Mai găsește țara înscrisă pe or
bita cooperativizării agriculturii. Apoi, an de 
an, mal bogată, mai puternică.

Anii cei mai rodnici din istoria patriei

Pentru acei participant la demonstrația 
de 1 Mai 1965, care și-au împărtășit gîn- 
durile lor reporterilor „Scînteii". impresia 
cea mai copleșitoare a fost, fără îndoială, 
buna dispoziție, bucuria generală născute 
din suflul nou. înviorător ce începea să se 
simtă de la un capăt la altul al tării. Da, 
erau semne înnoitoare și ele aveau să se 
transforme în marile certitudini și împli
niri ale acestei perioade, pe bună dreptate 
denumită „epoca Ceaușescu".

Ce date definitorii pentru realitățile aces
tei epoci au reținut reporterii, în consemna
rea sărbătoririi zilei de 1 Mai ? Răsfoind 
paginile ziarelor, găsim, an de an, fapte, 
gînduri, aspirații înălțătoare ale colective
lor din zeci și zeci de noi întreprinderi. 
E semnul că acest timp este unul al con
tinuării industrializării. în ritmuri susținute, 
a țării, e semnul că se edifică și se întă
rește necontenit o economie dinamică, 
modernă, armonioasă.

O statistică publicată chiar In ziua de 
1 Mai — anul este 1972, dar putea să fie 
oricare altul din acești cincisprezece —• 
aducea la cunoștință că în primele patru 
luni ale anului intraseră în funcțiune 70 de 
noi obiective economice. Se consemnau în
tre altele premiere industriale la Beiuș- 
Bihor, la Titu-Dîmbovița, la Gheorgheni- 
Harghita ; e semnul altei trăsături defini
torii a politicii partidului în acești ani — 
de conectare a tuturor zonelor patriei la 
pulsul unei vieți industriale alerte, de scoa
tere din încremenire a locurilor unde altă
dată nu se întîmpla nimic.

Un fapt este de asemenea lesne de ob
servat : cu fiecare an, raportul muncitoresc 
la sărbătoarea muncii aduce In prim plan 
direcțiile noi In care acționează făuritorii 
bunurilor materiale: calitate, eficiență, 
organizare științifică, gospodărire judicioa
să a materiilor prime etc. Este materiali
zarea orientărilor și indicațiilor secretarului 
general al partidului de ridicare calitativă 
a Întregit activități economice, de introdu
cere rapidă a progresului tehnic — orien
tări însușite și transformate de oamenii 
muncii în propria lor cauză.

„O mare și unită familie" — așa 1 se în
fățișau In anul 1965 rînduriie sărbătorești 
unui muncitor maghiar din Tlrgu Mureș. 
Așa se înfățișează astăzi întreaga tară: ca 
o mare și strîns unită familie — aoești 
15 ani marclnd noi și energici pași pentru 
ca fiecare cetățean, indiferent de naționa
litate, să fie adînc convins că aici îi este 
locul, că numai aid este acasă, că de munca 
sa si a tuturor depind mersul înainte al 
tării, bunăstarea și prosperitatea fiecăruia 
și a tuturor. Iar expresia cea mal vie a 
unității moral-politice a națiunii noastre 
și deopotrivă cea mal tonică — sint toc
mai sucoesele, faptele de muncă înfră
țită cu care este întîmpinat fiecare 
1 Mal pe întreg cuprinsul țării, faptele de 
muncă prin care patria comună se înfru
musețează, se întărește necontenit.

Dar să răsfoim iarăși filele „Scînteii". In 
1971, cînd țara se pregătea să cinstească 
gloriosul semicentenar al partidului, două 
vești s-au detașat, prin semnificația lor 
aparte, din cununa de împliniri a țării. In

1 Mal 1945. Prima pagină a „Scînteii"

preajma zilei de 1 Mai, la Porțile de Fier, 
barajul a atins, pe toată întinderea sa, co
tele finale. La Govora, Oltul fusese silit 
a-și părăsi albia milenară ; simbolice măr
turii ale puterii poporului condus de partid.

1975. „Tomis" — petrolierul românesc de 
55 000 tdw este gata spre a fi lansat ; bra
șovenii anunță că au fabricat autocamionul 
cu numărul 375 000, iar piteștenii cel de-al 
200 000-lea automobil „Dacia".

1979. La Rafinăria Midia-Năvodari — 
primul din cele 27 de obiective ale marelui 
combinat — au început probele tehnolo
gice; la Cîmpulung s-a fabricat cel de-al 
150 000-lea autoturism de teren „ARO".

Fapte de muncă, fapte de hărnicie cărora 
această primăvară le adaugă prinosul altor 
împliniri, rod al activității entuziaste, crea
toare a tuturor oamenilor muncii, fără deo
sebire de naționalitate, angajați plenar, 
implicați adînc, conștient, în lupta pentru 
înfăptuirea sarcinilor acestui ultim an al 
cincinalului. Evenimente politice majore 
pun în relief cu o forță deosebită unitatea 
națiunii, adeziunea ei deplină la politica in
ternă și externă a partidului, adîncirea de
mocrației, efortul spre realizarea unei ca
lități noi, superioare în toate domeniile 
vieții social-economice. Și toate ne spun că 
trăim o primăvară mai densă, mai bogată 
ca orieînd. Marele exemplu pe care-1 oferă 
tării președintele Nicolae Ceaușescu se do
vedește, o dată mai mult, a însufleți întreg 
poporul, pe care il ambiționează să facă to
tul spre a patriei necontenită cinstire și 
înălțare.

Fapte de muncă, realizări care accelerează 
înaintarea ei pe calea progresului. In același 
timp — tot atitea contribuții la întărirea 
forțelor socialismului și păcii din Întreaga 
lume. •

Conștiința solidarității Internaționale, 
voința poporului nostru de a întări neîn
cetat frontul mondial al luptei pentru pace, 
independență și progres iși află la 1 Mal 
noi ilustrări. O dată mal mult sint 
puse în evidentă, prin mesajele, salu
turile și vibrantele chemări adresate cu 
prilejul sărbătoririi lui 1 Mai : amploarea 
relațiilor internaționale ale partidului și 
ale țării ; consecventa acțiunilor pentru în
tărirea prieteniei și colaborării militante 
cu toate țările socialiste, cu toate partidele 
comuniste șl muncitorești, cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu forțele re
voluționare democratice și progresiste, cu 
mișcările de eliberare națională, cu toate 
forțele și organizațiile care militează pen
tru libertatea națională și socială, pentru 
cauza destinderii și păcii ; eforturile neobo
site pentru întărirea unității tuturor forțe
lor sociale și politice ce pot fi angajate în 
lupta pentru pace, destindere și colaborare 
internațională. Este un semn că, preocupat 
să edifice pe pămintul patriei o viață nouă, 
poporul român este adînc receptiv la ma
rile comandamente ale contemporaneității, 
că vechile și glorioasele sale tradiții pa
triotice și internaționaliste sint continuate 
și ridicate pe o treaptă superioară, în con
cordanță cu realitățile și necesitățile lumii 
de azi.

li

$i/â flamura Partidului Comunist Român „Cu fața spre viitor"

L

Sintem la 1 Mai 1919. Pentru a-i înțele
ge mai bine suflul și vibrația sa deosebită, 
să ne amintim de evenimentele care i-au 
premers. Cu numai cinci luni în urmă, prin 
hotărîrile de la Alba Iulia, procesul de for
mare a statului național unitar se încheia
se. Mîndră de a-și fi adus la înfăptuirea a- 
cestui act Istoric o contribuție hotăritoare, 
mișcarea muncitorească pășea cu puteri 
sporite la luptă pentru ca unitatea na
țională să fie Întregită prin libertate sl 
dreptate socială ; acele luni s-au încrustat 
In filele Istoriei, deopotrivă, prin adlncul lor 
mesaj da solidaritate internațională ; clasa

noastră muncitoare a organizat vaste șl vi
guroase acțiuni în sprijinul tinărului stat 
sovietic, făurit în urma Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie ; și-a ridicat cu hotă- 
rire glasul și a organizat numeroase acțiuni 
de luptă în apărarea Republicii Ungare a 
Sfaturilor, pentru prietenie între cele două 
țări. Sărbătorirea zilei de 1 Mai s-a integrat 
firesc acestui climat social fierbinte.

Dis-de-dimlneață, din cartierele mărgi
nașe ale Capitalei, grupuri masive de mun- 
citoii, scandind lozirțd revoluționare, se în
dreptau spre locul întrunirii : „Vin lucră
torii de la Regie cu cocarde roșii prinse la

Așa și-a intitulat ziarul „Scinteia" re
portajul de la demonstrația sutelor de mii 
de oameni ai muncii bucureșteni de la 1 
Mal 1945. Era primul 1 Mai liber și Capi
tala, ca și țara întreagă, îl trăia cu opti
mism, cu Încredere în viitor ; optimism șl 
Încredere pe deplin Îndreptățite de cele opt 
luni care trecuseră de la insurecția armată 
din august 1944. Cu puțin timp în 
urmă. Instaurarea primului guvern revo
luționar muncitoresc-țărănesc așezase pe

postamentul faptei opțiunea democratică, 
socialistă a poporului român. Chiar în acele 
zile, pe front, ostașii noștri se acopereau 
de glorie în tranșeele războiului anti
hitlerist, al cărui sfîrșlt istoria avea să-l 
consemneze în aoeeași lună.

Cum s-ar putea înfățișa mal aproape de 
dimensiunile ei reale acea sărbătorire a 
primului 1 Mal liber — care a început în 
zorii zilei și s-a încheiat clnd s-a lăsat 
amurgul — declt prin relatarea celor ce-au

1 Mai 1973. Urarea cea mai fierbinte a națiunii
Ziua jubiliară a acestui Intii de mai va încununa cu o strălucire nouă sărbătorile 

muncii : prin cifrele și datele celor mai recente izbinzi - mărturie a puterii creatoare a 
unui popor liber și stăpin pe destinele sale, a forței pe care ne-o dă coeziunea și uni
tatea de monolit a întregii națiuni in jurul partidului și a secretarului său general, tova
rășul^ Nicolae Ceaușescu ; prin buna dispoziție, satisfacția și bucuria ce vor însufleți 
sărbătoreștile manifestări ale acestei zile de 1 Mai 1980 — semn al optimismului și 
încrederii cu care privim viitorul ; prin voința fierbinte, unanimă de a se întări 
unitatea și conlucrarea forțelor progresiste si democratice de pretutindeni, de a face să 
triumfe lupta popoarelor pentru pace, înțelegere și colaborare rodnică.

Silviu ACHIM 1-
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RAPORT MUNCITORESC
despre fapte de vrednicie, despre realizări de seamă

Doar o zi ne mai despa rte de 1 Mai — 
sârbâtoarea primăverii și aijnuncii, Ziua 
solidarității internaționale a celor ce 
muncesc. Clasa noastră muncitoare, în
tregul popor, muncind cu elan revoluțio
nar și abnegație pentru îndeplinirea 
planului pe acest ultim an aț cincinalului 
actual, pentru transpunerea in viață a 
hotăririlpr Congresului al Xll-lea al

P.C.R., cinstesc această zi cu remarcabile 
succese în muncă. Succese ce ilustrează 
activitatea creatoare, rodnică, hotărîrea 
fermă a întregului popor de a înfăptui 
neabătut politica partidului de accele
rare a progresului economico-social al 
țării, politică ce corespunde pe deplin 
aspirațiilor tuturor oamenilor muncii, 
intereselor supreme de bunăstare, feri

cire, libertate și independență ale patriei. 
Succese ce constituie, totodată, o contri
buție importantă a poporului nostru la 
cauza socialismului, păcii și progresului 
în întreaga lume.

Din bogata cronică a întrecerii în 
întîmpinarea zilei de 1 Mai prezentăm 
în pagina de față cîteva secvențe con
semnate ieri, pe întreg cuprinsul țării, de 
reporterii și corespondenții „Scînteii".

CONSTRUCT ORI -
în .întrecere cu timpul, cu ei înșiși

Imagini pe un itinerar al muncii unor colective 
din Capitală.

ÎNTREPRINDEREA DE MAȘINI-UNELTE Șl AGRE
GATE. In fotografia din stingă, o nouă realizare a 
acestui harnic colectiv în cinstea zilei de 1 Mai : 
Centrul de prelucrare, alezat și frezat - sau, cu 
denumirea prescurtată, C.P.A.F. - 132. Este prima 
mașină de acest tip proiectată și executată'în țară. 
La noul tip de mașină, cu excepția alimentării cu 
piese, toate operațiile se execută automat. încă un 
amănunt : după patru luni, ponderea produselor noi 
și modernizate ale întreprinderii se ridică la 84 la 
sută din valoarea producției marfă.

O imagine - in dreapta - de pe un cunoscut șan
tier de locuințe : CALEA MOȘILOR. Aici i-om întilnit 
pe constructorii Grupului 2 de șantiere al Centralei 
de construcții-montaj. lată cîteva vești care ii vor 
bucura pe viitorii locatari. La blocurile 53, 55, 55 
bis și 57 B, în aceste zile se efectuează ultimele 
lucrări în vederea predării „la cheie".

ÎNTREPRINDEREA „FILATURA ROMANEASCA DE 
BUMBAC". Frumoasele zile ale primăverii par să fi 
inundat cu soare secțiile de producție. De la har
nicele muncitoare ale acestei unități aflăm că 
în patru luni planul o fost depășit la toți indicato
rii. In fotografia de jos - cîteva dintre filatoarele 
fruntașe : Elisabeta Băieșu, Maria Naidin, Ileana 
Stoian, Agripina Zloteanu și Alexandrina Diaconescu.

...Frumoase flori ale hărniciei, frumoase succese 
pe care colectivele acestor unități, asemeni tutu
ror oamenilor muncii din întreaga țară, le consa
cră zilei de 1 Mai. (Ilie Ștefan). Foto : S. Cristian

din marea întrecere
Inceptnd de la prima oră a dimineții de Ieri și pînă seara tîrziu, CO

RESPONDENȚII „SCÎNTEII" au transmis din toate județele țării tot atitea 
vești despre noi șl remarcabile fapte de muncă din ampla șl Insufleți- 
toarea întrecere socialistă desfășurată în cinstea zilei de 1 Mal. Primul 
care s-a „înscris la cuvint", cu mult înainte de ora 8, a fost Emilian Rouă, 
care ne-a transmis de la—

—colectivul „Erou al muncii socialiste" 
din cetatea de aluminiu a Slatinei

veste* despre două 
noi realizări de pres
tigiu. In cinstea zilei 
de 1 Mai. amin- 
două pe baza unei 
conoepUl originale, 
românești. In primul 
rînd este vorba de in
trarea in funcțiune a 
unei noi hale de elec
troliză, care asigură 
sporirea producției de 
aluminiu a tării cu 
25 000 de tone pe an. 
Este de remarcat fap
tul că toti electrome- 
talurgiștii care lucrea

ză in noua capacita
te de producție au 
fost pregătiți din timp 
in celelalte hale de e- 
lectrollză ale Între
prinderii. A doua pre
mieră industrială este 
Instalația de fabricare 
și presare a anozilor, 
cunoscută și sub nu
mele de turnul de 
pastă. întreaga insta
lație, inclusiv echipa
mentul de automatiza
re. a fost asigurată 
de industria noastră.

• La ora 9. Silvestri 
Allenei ne anunță din 
Botoșani că la Între
prinderea ..Integrata" 
de țesături din loca
litate a intrat in func
țiune cea de-a treia șl 
ultima secție de pro
ducție, cea de țesături 
finite.

Este ora 10. și co
respondentul nostru 
Gheorghe Crișan ne 
dă veste de bucurie 
ds la...

...cel mai tînăr colectiv muncitoresc
din Județul - Blstrita-Năsăud. Este 
vorba de noua fabrică de tricotaje 
din orașul-statiune de pe Someș — 
Singeorz Băi, care a fost ieri co
nectat la circuitul economiei națio
nale. în timpul probelor tehnolo
gice, aici au fost produse — marți, 
29 aprilie — in cinstea marii săr
bători a muncii, primele seturi de 
tricotaje din lină. Succesul este cu 
atît mai vrednic de laudă, cu cit 
el înseamnă, practic, intrarea în 
funcțiune, cu trei luni înainte de 
termen, a atelierului de tricotaje și 
a celui de confecții, cu o capaci
tate de 600 000 de articole de îm
brăcăminte pentru copii, adolesoenti 
și adulti.

Așadar, ziua de ieri, 29 aprilie, 
a semnat certificatul de naștere al 
industriei într-o nouă localitate, rod 
al politicii consecvente a partidu
lui și statului nostru de reparti
zare rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul tării.

La ora 11. din Sebeș. Ștefan Di- 
nică adaugă : „Ieri. în cadrul Com
binatului de prelucrare a lemnu
lui de aici a început să producă 
o nouă fabrică de mobilă tapisată. 
Totodată, prin reorganizarea com
binatului, în spatiile construite e- 
xistente a fost amenajată o sec
ție de covoare pentru tapiserii.

în continuare, din multitudinea 
veștilor transmise ieri de corespon
denții noștri am selecționat, aici, 
doar cîteva sub același generic, fără 
teama de a face un pleonasm :

...noutăți, premiere
O DOLJ : La întreprinderea de 

utilaj greu Craiova, prestigioasă 
ctitorie a actualului cincinal, reali
zată la indicația secretarului gene
ral al partidului, a inceput mon
tajul final al mașinii de frezat lon
gitudinal cu portal FLP-3100. uti
laj de inaltă tehnicitate. • Tot ieri,

Atelierul de creație al fabricii de tricotaje Singeorz Băi

constructorii de tractoare craioven! 
au realizat tractorul cu numărul 
1 000 din acest an. (N. Fetolescu).
• BRAȘOV i Ieri, marți, colec

tivul întreprinderii „Hidromecani
ca" a realizat primul lot de trans
misii hidromecanice — mecanisme 
de o foarte Înaltă tehnicitate des
tinate echipării tractoarelor indus
triale de 360 cal putere cu clamă 
și Încărcător frontal. (N. Mocanu).

Alțl corespondenți anunță că noi 
colective de oameni al muncii au 
efectuat Ieri..

...livrări suplimentare 
la export

• DÎMBOVIȚA i Ieri, la ora 14. 
de la întreprinderea de utilaj pe
trolier Tirgoviște a fost expediată 
la export cea de-a 500-a Instalație 
de foraj din actualul cincinal. (Gh. 
Manea).
• IALOMIȚA i Ieri, colectivul de 

muncă de la Combinatul de îngră
șăminte chimice Slobozia și-a de
pășit sarcinile la export pe prime
le patru luni ale anului, cu aproa
pe 5 milioane lei valută. (M. VI- 
șolu).

Vești. Vești Îmbucurătoare despre 
hotărirea nestrămutată a oame
nilor muncii de a spori produc
ția de bunuri materiale și avuția 
națională, de a-și făuri o viată mai 
bună, mai frumoasă. Iată de ce nu
meroase alte știri ne aduc la cu
noștință tot atitea realizări

...pentru om, 
pentru calitatea 

vieții lui
• BACĂU : Ieri, Ia ora 14. to

varășul Valerian Ghineț, primarul 
municipiului Bacău, a inminat 
maistrului Ion Luca, de la Com
binatul de prelucrare a lemnului, 
cheia apartamentului dintr-un nou 
bloc de locuințe inălțat in cartie
rul „Milcov". Coincidența face ca 
acesta să fie cel de-al 16 0000-lea 
apartament dat in folosință la Ba
cău în anii actualului cincinal. Din 
1976 șl pină in prezent au fost 
inălțate și date în folosință cu 1 000 
de apartamente mai mult decit in 
perioada celor două cincinale ante
rioare. (Gh. Baltă).

® BRĂILA : în cinstea zilei de 
1 Mai, constructorii brăileni au dat 
in folosință un nou și modern e- 
diflciu de sănătate. Este vorba de 

, o policlinică executată de către în
treprinderea județeană de construo- 
ții-montaj. Clădirea are 475 de în
căperi și o suprafață folosibilă de 
peste 11 000 mp. Aici vor funcțio
na 55 de cabinete și laboratoare. 6 
săli de operații, servicii de balneo- 
fizioterapie, urgențe chirurgicale Șl 
de recoltare a probelor de labora
tor, precum și un punct farmaceu
tic. (Corneliu Ifrim).Minerii maramureșeni - în orizontul de sus al împlinirilor Noi semnături ale autorilor tractorului românesc Munca, pacea, primăvara

Există m frumoasă tra
diție a minerilor mara
mureșeni de a întîmpina 
ziua de 1 Mai cu succese 
deosebite în lupta pentru 
realizarea planului și a an
gajamentelor. Este răspun
sul lor muncitoresc la 
chemarea partidului de a 
extrage din adîncuri cit 
mai mult minereu deosebit 
de necesar economiei na
ționale. Din filele între
cerii din ultimele zile 
redăm cîteva fapte demne 
de cinstire și laudă.

Minerii de la Ilba și Să- 
sar au raportat îndeplini
rea în avans a planului 
cincinal, angajîndu-se să 
scoată la suprafață din 
orizonturile subterane, pină 
la finele anului, cîteva sute 
de mii de tone de minereu 
peste plan. Și întreaga can
titate de minereu peste 
plan va fi obținută pe 
baza creșterii productivi
tății muncii. La rindul lor, 
minerii de la Herja au 
început construcția unui 
tunel de peste 5 km spre a 
asigura, pentru prima 
dată în mineritul de ne
feroase din țară, transpor
tul minereului pe bandă, 
direct din abataje pînă la 
flotația din Baia Sprie. Se 
elimină astfel. cheltuielile 
pentru dublarea galeriei 
principale, pentru construi
rea unui nou puț de ex
tracție și a unor noi silo
zuri ; totodată, se renunță 
la folosirea a 600 de vago- 
nete și se economisește un 
însemnat volum de mun
că, materiale și de energie. 
Un alt colectiv, cel al mi
nerilor de la Cavnic, în
cheie primele patru luni 
din acest an eu importante 
sporuri suplimentare la pro
ducția fizică, planul fiind 
depășit cu peste 3 milioane 
lei. Totodată, minerii de la 
exploatările Baia Sprie și 
Băiut au introdus In sub

teran noi tehnologii șl 
utilaje pentru creșterea 
productivității muncii și 
ușurarea eforturilor lor.

întrecerea minerilor ma
ramureșeni este o între
cere pasionantă, bărbăteas
că, din care întotdeauna au 
ieșit cu fruntea sus. O dată 
pe an, la începutul primă
verii. cei mai destoinici 
dintre ei se întilnesc in 
sala de festivități a Centra
lei minereurilor și meta
lurgiei neferoase din Baia 
Mare, pentru a-1 cunoaște

BAIA MARE

și a-1 cinsti, după obicei, pe 
cel mai bun. Anume, pe 
cîștigătorul trofeului „Dia
mant de Maramureș". De 
patru ani, de cind durează 
această competiție, una 
dintre cele mai cuprinză
toare din cite au cunoscut 
minerii din această zonă a 
țării, trofeul hărniciei și 
cutezanței tehnice trece de 
la un învingător la altul.

Ciștigătorul de acum al 
trofeului este minerul Ga- 
vrilă Burzo, șef de brigadă 
la exploatarea minieră Bă- 
iuț, aflat în al 14-lea an de 
meserie, fiu de țăran din 
părțile Lăpușului. ca mai 
toți ortacii săi din bri
gadă.

— Ce credeți, de ce a fost 
dotat acest concurs al bri
găzii de muncă și educație 
comunistă cu trofeul „Dia
mant de Maramureș" ? — il 
întrebăm pe cîștigătorul 
trofeului.

— Nu e greu de răs
puns de ce această între
cere a noastră și-a ales ca 
simbol distinctiv diaman
tul, de vreme ce în lupta 

cu duritatea rocii, pentru 
a-i putea smulge adîncului 
toate comorile, e nevoie să 
fii rezistent. Rezistent ca 
diamantul și să-ți meargă 
mintea ca argintul viu.

Vorbă înțeleaptă I L-am 
auzit odată pe un bătrîn 
maistru miner de la Baia 
Borșa spunînd că „aici e 
nevoie de diamant și de 
încăpăținare, pentru a pu
tea supune forța munte
lui". Avea dreptate !

— Azi, cine lucrează în 
mină — continuă ciștigă
torul trofeului — trebuie 
să aibă două calități de 
bază : cunoștințe tehnice și 
curaj bărbătesc. Lucrez 
intr-un orizont nou și am 
zis că nu se poate să nu 
încercăm o tehnologie mai 
eficientă, mai productivă. 
Șeful sectorului, loan Sa- 
doveanu, ne-a ajutat să 
aplicăm o variantă nouă a 
metodei de exploatare cu 
pușcare masivă și surpare. 
La o asemenea producti
vitate, transportul după 
sistemul vechi nu mai făcea 
față și, astfel, pentru prima 
dată in județ, am introdus 
banda transportoare. O 
bandă realizată cu mij
loacele proprii ale minei, 
prin autodotare. Ceea ce 
a rezultat se cunoaște acum 
în ramura noastră : viteza 
de înaintare s-a triplat, iar 
brigada și-a depășit lunar 
sarcinile de producție cu 
pînă la 50 la sută. Acesta 
a fost cel mai rodnic an 
pentru mine și pentru cei 
16 ortaci din brigadă.

Fapte care evidențiază că 
și in acest an Ziua munci! 
este întîmpinată si ne me
leagurile maramureșene cu 
un frumos buchet de suc
cese.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii" 

întreprinderea de trac
toare Brașov. Secția turnă
torie de oțel este una din 
secțiile care dau tonul in 
îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe ansamblul uzinei. 
Reținem pentru început că 
în lunile martie și aprilie 
aici s-a realizat o produc
ție de piese turnate cu a- 
proape o treime mai mare 
fată de prima lună a anu
lui — și aceasta în condi
țiile îmbunătățirii substan
țiale a calității pieselor. Ur
mărim rezultatele dobîndi- 
te în întrecerea în cinstea 
zilei de 1 Mai, pe ateliere, 
schimburi, formații de lu
cru. Graficul din atelierul 
de formare reflectă clar 
rezultatele la zi. După can
titatea și calitatea pie
selor realizate, pe primul 
loc se situează schimbul 
maistrului Victor Boldea. 
Oamenii din acest schimb, 
ca și cei din formațiile con
duse de Eugen Băniuță și 
Ion Moise, au realizat re
corduri ale productivității 
și calității pieselor.

în atelierul de topire- 
turnare — o situație care 
arată cit de strinsă este 
lupta pentru locul fruntaș
— rezultatele obținute de 
colectivele din cele trei 
schimburi se situează la a- 
celași nivel. „Este foarte 
greu să stabilim care din
tre cele trei schimburi au 
obținut rezultate mai bune"
— ne spune secretarul co
mitetului de partid pe sec
ție, Gheorghe Avram. Ex
plicația acestei situații ne 
este dată de ing. Iosif Urs, 
șeful secției : experien
ța și competenta profesio
nală a celor trei prim- 
topitori — loan Buia. Iosif 
Tokoș și Dumitru Ironim.

Secția de motoare diesel 
cu putere mică și medie, 
secție construită la indica
ția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Aici, toate efor

turile sînt orientate, spre 
materializarea indicațiilor 
secretarului general al 
partidului, care a vizitat 
secția chiar în cursul aces
tei luni, stabilind să fie 
sporită producția de motoa
re diesel pentru a se asi
gura necesitățile economiei 
naționale cu aceste produ
se. in așa fel ca pină la 
sfîrșitul anului producția 
secției să ajungă pină la 
65 000 motoare, iar în anul 
viitor — la 85 000. Cum se 
acționează ? Forțele sînt

BRAȘOV

concentrate în două direc
ții : reorganizarea fabrica
ției și extinderea ei pe noi
le spații, îndeplinirea la 
timp a planului la produc
ția de motoare. îl ascultăm 
pe ing. Alexandru Popovici, 
șef de secție de schimb :

— Nu de mult, o mașină 
cu comandă-program, care 
execută mai multe operații, 
s-a defectat și nu exista 
alta s-o înlocuiască. Elec
tronistul Liviu Pireu, un ti- 
năr inimos, n-a părăsit ma
șina 48 de ore. pînă a pus-o 
la punct ; deși i s-a propus 
să plece să se odihnească 
cîteva ore. Alt muncitor, 
loan Buceac, înțelegînd că 
de o piesă importantă (că
mașa cilindrului) depindea 
în mod hotăritor desfășura
rea normală a montajului 
motoarelor, a lucrat zile la 
rînd peste orele de pro
gram. Cu abnegație a mun
cit și formația de „sede- 
viști", condusă de maistrul 
Ion Pavel, secretar adjunct 
al comitetului de partid pe 
secție, și maistrul loan 

Deliu, care nu au cunoscut 
in ultimele zile odihna pînă 
ce n-au asigurat mecanis
mele necesare unor utilaje.

Nu s-ar putea spune că 
colectivul secției de montaj 
general s-a confruntat cu 
probleme mai ușoare.

— La un moment dat — 
ne spune inginerul Octa
vian Căpitanu. șeful secției 
— n-am primit din import, 
la timp, distribuitorul hi
draulic. în această situație, 
am scos tractoarele de pe 
banda de montaj, fără acest 
mecanism. Tractoarele nu 
puteau fi livrate însă la ex
port. deși in portul Con
stanța le așteptau două va
poare. După cîteva zile, 
cind a sosit mecanismul 
respectiv, s-a apelat la 
muncitori să grăbim livra
rea și ei au răspuns prompt, 
ca unul singur. în numai 
cinci zile, toate cele 1 000 de 
tractoare au fost expediate. 
A urmat apoi o comandă 
urgentă : să livrăm 600 
tractoare de 80 CP pentru 
actuala campanie agricolă. 
Același răspuns ferm, mun
citoresc : in trei zile, pe 
poarta uzinei au ieșit toate 
aceste tractoare.

Cine a muncit mal bine ? 
Șefului secției și secretaru
lui comitetului de partid 
le-a fost greu să eviden
țieze cîțiva oameni, soco
tind că la panoul de onoare 
se înscrie Întregul colectiv.

Ieri, ca o încununare a 
muncii entuziaste a între
gului colectiv al întreprin
derii, de pe banda de mon
taj a ieșit cel de-al 16 000- 
lea tractor realizat peste 
prevederile la zi ale cin
cinalului. în perioada care 
a trecut din acest an. planul 
a fost depășit, iar la export 
s-au livrat 21 000 tractoare.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

crocantina secției și sala de 
ședințe. Oamenii de aici se 
pot auzi perfect unul pe al
tul sub „tirul" permanent 
al preselor pneumatice, dar 
o ureche neobișnuită le-ar 
distinge cu greu cuvintele. 
Sînt cinci : Ștefan Zapan, 
care dintr-o viață de 44 de 
ani a petrecut 28 la for
je ; Constantin Cîrjan, ter- 
mist, cu 33 de ani în ace
lași atelier ; Ion Vintilescu 
și Iancu Mareș, maiștri, și 
Constantin Bodo. cel mai 
tinăr dintre ei, forjor la 15 
ani, șef de echipă la 18, as
tăzi in virstă de 25 de ani, 
tată a trei copii care i-au 
venit unul după altul, la 
numai un an distanță. Dis
cutăm tot despre primăva
ră, despre felul cum întîm- 
pină țara Ziua muncii și so
lidarității internaționale. 
Ștefan Zapu zice :

— De ce credeți că tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
ori de cite ori vine la noi, 
după ce discutăm treburile 
uzinei, problemele produc
ției și ale oamenilor, ne 
vorbește de fiecare dată 
despre situația internațio
nală și despre poziția 
României, despre colabora
rea noastră cu toate țările, 
despre necesitatea unității 
tuturor forțelor progresiste 
din lumea întreagă, despre 
dezarmare și despre pace ? 
Noi facem politica acestei, 
țări, cu noi îi sînt mai întîi 
dezbătute principiile ; tot 
ceea ce întreprindem pe 
plan intern și internațional 
nu constituie o politică de 
cabinet, ci o acțiune des
chisă, sinceră, la care par
ticipă din toată inima clasa 
noastră muncitoare, întregul 
popor.

— Tocmai asta ii face pe 
oameni conștienți de rolul 
lor de stăpîni — adaugă 
Constantin Cîrjan — capa
bili să vadă în perspectivă, 
să simtă că munca fiecăruia 
își are importanța el ca o 
părticică a efortului gene

ral. Internaționalist, pentru 
făurirea unei lumi mai 
drepte șl mai bune. Știți 
care este marca depusă 
a produselor noastre ? 
„FAUR", de la făurar.

Constantin Bodo, mezi
nul, ascultă și tace. Cei doi 
maiștri au, la un loc, adu- 
nînd anii pe care l-au 
muncit împreună, mai mult 
decit dublul vîrstei sale. La 
un moment dat își ia inima 
în dinți și zice ceva. Are 
vorba domoală și un suris 
blind îi stă pe față.

— Eu zic că, mai mult ca 
oricînd, în primăvara asta 
dezarmarea este problema 
problemelor. N-am văzut 
războiul decit în filme. Am 
trei copii, ca florile. Doi 
băieți, unul de doi ani. al
tul de patru, și o fetiță de 
trei ani. Cred că asta vă 
spune totul despre mine : 
și cum muncesc, și pentru 
ce o fac, „și cum visez la 
ziua de mîine.

Vorbim și despre perfor
manțe.

Inginerul Dan Ionescu, 
cu o alură de actor de ci
nema, de 24 de ani în ace
eași întreprindere. este 
șeful colectivului motoare, 
îi cer cinci minute, îmi 
acordă trei, apoi rămîne un 
sfert de ceas pentru a-mi 
mărturisi că nu mi-a putut 
relata decit „esența esen
țelor" cu privire la tema 
abordată :

— Noul? E ca primăvara. 
Mereu vrem mai mult de 
Ia ea. El trebuie să fie mai 
bun, mai viabil, mai econo
mic, atît prin concepție, 
prin construcție, cit și prin 
gama de utilizare. Acest 
nou motor pe care II asi
milăm acum implică o teh
nologie de vîrf pentru rea
lizarea unor performanțe 
excepționale, cu o longevi
tate de două-trei ori mai 
mare decît vechile motoa
re de aceeași capacitate. 
Au crescut pretențiile față 
de noi Înșine, odată cu 
pretențiile față de produ
sele noastre. Am putea 

spune că vedem calitatea 
omului în calitatea produ
selor muncii sale. Aici, aș 
vrea să mă Înțelegeți bine, 
micronul este mare. Măsu
rarea preciziei pieselor nu 
se mai face cu șublerul, ci 
cu instrumente electronice. 
Da, facem un motor de Ul
timă generație și nu exis
tă o mai mare satisfacție 
decît să-l vezi solicitjat, 
capabil să reziste la cea 
mai strinsă competitivitate. 
Asta este competiția în care 
vrem să ne menținerii ! 
Asta, și nu armele ! De
altfel, asta și este tradiția 
solidarității noastre munci
torești, de 35 de ani de cind 
în Europa a încetat războ
iul, și tot de 35 de ani de 
cind am sărbătorit primul 
1 Mai liber. De atunci, sub 
conducerea încercată a 
partidului, am făurit o țară 
nouă, ne-am pus în față 
proiecte tot mai îndrăznețe 
și n-o să ne lăsăm pînă nu 
Ie atingem. Asta e : nou, 
aici, e totul. Căci cu fiecare 
zi țara se înnoiește, și oa
menii ei, și visele lor. Și, 
mai ales, se întărește tot 
mai puternic încrederea lor 
în politica partidului nos
tru, de pace, securitate șl 
cooperare. Pentru ca pe bă- 
trînul nostru continent, al 
cărui pămînt a fost de ati
tea ori stropit și de sîngele 
românilor, să se instaureze 
definitiv pacea, o pace si
gură, o securitate reală ba
zată pe încredere, nu pe 
focoase nucleare, pentru ca 
solidaritatea celor ce mun
cesc să-și poată spune cu 
adevărat cuvîntuL

...N-am vorbit cu mal 
mult 'de o duzină de oa
meni dintre cei ce pun lin
gă cuvîntul și fapta lor 
marca „FAUR". Dar am 
avut ferm convingerea că 
înțeleg gindurile tuturor 
celor 18 000 de suflete din 
marea întreprindere bucu- 
reșteană, în acest primăva
ra tic ajun de 1 Mai ce s-a 
așternut peste Întreaga 
țară.
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rhCENA TEATRULUI

CONT E M PORAN 
-tribună a mesajului militant, umanist 
La ancheta noastră răspund creatori și interpreți, oameni de artă - români, 
maghiari, germani - participant activi la sporirea tezaurului comun al 

valorilor culturala artistice

TELEGRAME DE FELICITARE

Expresie pregnantă a politicii naționale a 
partidului nostru care asigură deplina egalitate 
in toate domeniile de activitate pentru toți ce
tățenii țării, dezvoltarea artei șt literaturii în 
limba naționalităților conlocuitoare se înscrie în 
amplul proces de înflorire a culturii socialiste 
destinată formării multilaterale a omului nou, 
constructor al celei mai drepte orinduiri pe pă-

©
mîntul României. In contextul celor 14 festiva- 
Iuri-concurs de teatru care au loc in țară, inte
grate orgjanic în Festivalul „Cîntarea României", 
recentul'Colocviu teatral de Ia Sf. Gheorghe a 
prilejuit o trecere în revistă a valorilor drama
turgiei și artei spectacolului contemporan pro
fund implicate in opera de educare a tuturor 
fiilor patriei în spiritul patriotismului, al uni

tății ce caracterizează munca și lupta poporului, 
a întregii noastre națiuni. Colocviul, spectacolele, 
precum șl discuțiile care au avut loc au demon
strat spiritul de colaborare, de prietenie eare-i 
animă pe toți creatorii, indiferent de limba in 
care-și scriu operele, frăția dintre artiștii români, 
maghiari, germani, uniți de același nobil țel al 
slujirii omului — constructor al patriei noastre 
socialiste.

Excelenței Sale
Domnului ILIE VERDEȚ

Prim-mi nistru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Domnule pnm-mintstru,
Cu ocazia realegerii dumneavoastră in fruntea Guvernului 

Republicii Socialiste România, imi este plăcut a vă pre
zenta, ia numele Guvernului Maiestății Sale regele și al 
meu personal, sincere felicitări.

Legăturile personale, de prietenie șl stimă ce unesc pe 
șefii statelor noastre, domnul președinte Nicolae Ceaușescu 
și Maiestatea Sa regele Hassan II, confirmă calitatea rela
țiilor dintre țările noastre prietene.

Fiți convins, domnule prim-ministru, că nu voi precupeți 
nici un efort în vederea întăririi și dezvoltării tot mai 
puternice a legăturilor de prietenie și cooperare care unesc 
România și Marocul.

Cu înaltă și cordială coasiderațiune,

MAATI BOUABID
Prim ministru al guvernului 

și ministrul justiției 
al Regatului Marocului

Doamnei
ELENA CEAUȘESCU

Prim viceprim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Doamnă prim viceprim-ministru,

Cu ocazia alegerii dumneavoastră în funcția de prim 
viceprim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste 
România, lml este plăcut să vă prezint, în numele Guver
nului Maiestății Sale regele și al meu personal, sincere 
felicitări.

Vă urez deplin succes în noua și înalta funcție și vă rog 
să credeți in înalta și deosebita mea stimă și considera- 
țiune.

MAATI BOUABID
Prim, ministru al guvernului 

și ministrul justiției 
al Regatului Marocului

sut6 andrăs: 
înflorește arta teatrală 

a tuturor 
naționalităților 
conlocuitoare 
din Romania

Colocviul teatral încheiat recent 
la Sf. Gheorghe este o dovadă con
cretă, vie a condițiilor absolut 
reale, de mare Însemnătate, create 
de partid pentru dezvoltarea artei 
teatrale a naționalităților conlocui
toare, constituie o componentă im
portantă a întregii noastre vieți so- 
cial-culturale. Asemenea manifes
tări atestă grăitor că arta teatrală 
maghiară și a celorlalte naționali
tăți din România este intr-o fază 
înfloritoare. In acest context, as re
leva maturitatea dramaturgiei ma
ghiare din România, contribuția 
originală a unor dramaturgi va
loroși ca Csiki Lăszlo, Kocsis Ist- 
vân, Szekely Janos sau Mehes 
Gyorgy, ale căror piese se disting 
prin originalitate și printr-o diver
sitate de stiluri. Este elocvent in 
acest sens și faptul că Szekely Jă- 
nos. cunoscut nu de mult doar ca 
poet, a scos recent un volum de 
drame.

Un fenomen interesant, valoros, 
pe care-1 subliniez cu bucurie, este 
prezentarea unor creații ale drama
turgiei naționalităților conlocuitoa
re de către colectivele artistice ale 
unor teatre românești din Capitală, 
din alte localități din tară. Dealtfel, 
teatral „Bulandra" a fost prezent la 
acest colocviu cu piesa mea „Flo
riile unui geambaș". Mă bucur deo
sebit de mult că piesele mele sint 
văzute pe scenele teatrelor noastre, 
de un public larg, cel pentru care 
scriem.

în cadrul colocviului ml-a făcut 
jJBpreșie deosebită spectacolul 

prezentat de studenții Institutului 
de teatru „Szentgyorgyi Istvân" 
din Tîrgu Mureș. Aceasta dovedește 
fără tăgadă că este asigurată con
tinuitatea mișcării teatrale și sub 
aspectul creșterii unor autentice ta
lente.

Pentru mine cea mai mare sur
priză a acestui colocviu a consti
tuit-o insă publicul, care a umplut 
la fiecare spectacol sălile pînă la 
refuz, manifestind o deosebită aten
ție. o mare receptivitate față de 
piesele prezentate, de fiecare dată 
dindu-și votul împreună cu juriul. 
Consider acest lucru deosebit de 
important, pentru că teatrul nu 
poate exista fără public. Dealtfel 
teatrele de aceea se construiesc cu 
săli atit de mari : ca acestea să 
fie pline. Cred că orice încer
care dramaturgică care ar uita 
de public ar fi sortită pieirii. Să nu 
fiu înțeles greșit : nu sînt deloc îm
potriva așa-numitor teatre de „bu
zunar". „chibrit" șau chiar „tim
bru". dar. asa cum nu există poezie 
fără cititori, nu poate exista teatru 
adevărat fără un public larg, care 
să înțeleagă piesele jucate, așa cum 
am văzut la acest colocviu. Toți 
creatorii prezenți aici au participat 
la un schimb larg și deschis de ve
deri. Experiența profesională a ar
tiștilor români, maghiari, germani, 
idiș, de la diverse teatre din țară, a 
constituit substanța dezbaterilor, 
prilejuind cunoașterea reciprocă a 
succeselor obținute, a preocupărilor 
de viitor, care vor contribui, sint 
sigur, la realizarea unor spectacole 
din ce in ce mai valoroase.

EMMERIC
reicharth:

Promovarea 
dramaturgiei 

originale 
de actualitate

Ajuns la cea de-a doua ediție. Co
locviul teatral de la Sf. Gheorghe 
cred că și-a dovedit eficiența : 
această confruntare creatoare, a rea

lizărilor dramatice și scenice în lim
bile naționalităților pe care istoria 
le-a așezat alături de poporul român 
pe aceste meleaguri, constituie un 
bun prilej de adincire continuă a 
cunoașterii. înțelegerii și apropierii 
prin intermediul valorilor spirituale, 
al virtuților etice izvorite din tradi
țiile culturale specifice și din expe
riența proprie asupra istoriei noas
tre comune, experiență ce adaugă o 
notă inedită Ia bogăția prezentului 
socialist, la viziunea noastră despre 
un viitor comun. Timp de nouă 
zile a răsunat aid. sub semnul în
frățirii, mesajul umanist al unora 
dintre cei mai de seamă autori dra
matici ai României socialiste.

In ansamblu, acest colocviu a re
levat consistenta opțiunilor reper
toriale, prezentind spectatorilor 
texte dramatice purtînd semnătura 
unor scriitori ca Suto Andrăs. Teo
dor Mazilu. Kocsis Istvân, Szekely 
Jânos, Hanș Kehrer care au oferit 
prilejuri de reflectare asupra ra
porturilor dintre teatru și existența 
socială, asupra unor probleme etice 
cu care ne confruntăm. Sub raportul 
artei spectacolului colocviul ne-a 
relevat o mare varietate de modali
tăți în valorificarea textului drama
tic. Acest colocviu și-a adus si iși 
va aduce contribuția la promovarea 
dramaturgiei originale in limbile na
ționalităților conlocuitoare. Aș for
mula doar una din multele conclu
zii determinate de colocviu : nece
sitatea unei abordări mai direote și 
pe un front mai larg a problema
ticii de nemijlocită actualitate, a 
existenței și a implicării noastre în 
prezent.

In ceea ce privește participarea 
celor două scene de limbă germană 
aș saluta în primul rind inițiativa 
Teatrului german de stat din Timi
șoara de a prezenta la Sf. Gheor
ghe, în premieră absolută, noua 
piesă „Două surori" de Hans 
Kehrer. Secția germană a Teatru
lui de stat din Sibiu a fost prezentă 
pe scena Casei de cultură a sin
dicatelor din Sf. Gheorghe eu 
două piese intr-un act de Teodor 
Mazilu, cu care participase deja 
la Festivalul teatrului scurt de la 
Oradea. „Colocviul teatral" se 
înscrie în ansamblul manifestărilor 
artistice, care, în cadrul Festivalu
lui național „Cîntarea României", 
contribuie la dezvoltarea și afir
marea mișcării teatrale actuale 
din țara noastră.

VALENTIN 
silvestru: 

Relevarea și stimularea 
valorilor

Manifestarea de cultură teatrală 
de la Sf. Gheorghe înregistrează 
piese bune și altele mai puțin in
teresante, spectacole lucrate cu ta
lent și vrednicie și altele mai de
bile. Dezbaterile de creație, critice, 
colegiale, constructive contribuie la 
o anume ordonare a bogatului ma
terial artistic și încearcă să obțină, 
printr-o multiplă analiză, puncte 
de vedere orientative sub raportul 
politicii teatrale.

Faptul că sînt prezente. In com
petiție. toate teatrele naționalități
lor conlocuitoare oferă și o posibi
litate de sinteză. Reacția publi
cului este și ea un reper în jude
carea și Ierarhizarea Valorilor. Pu
blicul. dealtfel, este extraordinar. 
Ni s-a vorbit despre întreprinderi 
din oraș și județ care și-au rezer
vat sute de bilete pentru toate re
prezentațiile din cursul acestei săp- 
tămini (vorbite in patra limbi).

Sigur, criticii, specialiștii, mem
brii juriului și-au cîntărit mai re
zervați adeziunile ; unele niese si 
montări comportă o discuție serioa
să — care, dealtminteri, a si avut 
loc și va continua. E cert însă că 
reuniunea aflată la a doua ediție si 
organizată ireproșabil de Asociația 
oamenilor de artă. .Comitetul jude
țean de cultură și educație socialis
tă Covasna, Teatrul maghiar de stat 
din Sf. Gheorghe, cu sprijinul Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste. e un succes al mișcării teatrale 
din tara noastră, un moment rele
vabil al stagiunii, o ilustrare edifi
catoare a rezultatelor politicii națio
nale a partidului și statului nostru 
pe tărîm cultural.

ELENA DELEANU:

Marele destinatar 
al artei noastre 

— publicul
In patru limbi, oameni de teatru 

de pe tot cuprinsul țării au trans
mis miilor de spectatori care au 
umplut sălile pînă la refuz, seară 
de seară, ideile umaniste, patrioti
ce, încrederea în om, în lupta pen
tru triumful rațiunii, pentru liber
tate — pe care le cuprindeau spec
tacolele prezentate. Un repertoriu 
variat — cuprinzînd atît piese din 
trecutul mai îndepărtat, cît și din 
actualitatea imediată, urmărite cu 
mare interes de către acest public 
minunat de la Sfîntu Gheorghe, 
care merita un premiu special — o 
paletă de dramaturgi valoroși care, 
pe lingă clasici (Salom Alehem) sau 
consacrați (Siitb Andrăs. Paul Eve- 
rac, Hans Kehrer și alții) S-au ală
turat și mai tinerii în ale scrisului 
dramatic' (Csiki Lăszlâ), regizori, 
scenografi și actori interesant! și 
diverși, care au creat spectacole di
verse ca formă, mergînd de la tra
dițional la experiment — iată ce a 
dat în primul rînd valoare acestei 
manifestări.

Cum nivelul de trai al unui popor 
nu se poate măsura numai cu „con
sumul" de bunuri materiale, ei și eu 
calitatea de bunuri spirituale pe 
care acest „locuitor" simte nevoia 
și. mai ales, are posibilitatea să le 
„consume", consider că acest coloc
viu a demonstrat, o dată în plus, ni
velul înalt la eare se situează po
poral nostru în întregul lui — fie 
că este vorba de români, maghiari, 
germani sau alte naționalități.

FRANZ AUERBACH:

tură, mal capabilă să cuprindă. în- 
tr-o mare diversitate de genuri, as
pecte esențiale ale realităților noas
tre. deși nu încă atît în plenar pa 
cum am dori-o noi. oamenii de tea
tru. Trebuie spus Insă că drama
turgia se află pe un drum bun, că 
ea contribuie cu tot mai îmbucu
rător succes și folos Ia modelarea 
unul om de tip nou, lucid, liber șl 
curajos in aspirații, angajat intr-un 
proces de transformări care 11 vi
zează si pe el însuși. Tocmai de 
aceea aș dori ca. discutînd cum oo 
cuvine despre dramaturgie, să pu
nem totuși un accent mal mare pe 
realizările scenice ale unor texte 
noi. Dealtfel nu este un secret că 
un „păcat" al criticii teatrale este 
încă modul inechitabil in care se 
ocupă de arta spectacolului, dispro
porția intre analiza pertinentă dar 
mult mai sumară, săracă a acestuia 
și comentarea textului literar pro- 
priu-zis. Pentru că îmi place să con
stat că actorul și arta lui au rămas 
elemente fundamentale prin care 
teatrul nostru ișl realizează de fapt 
programul social și estetic.

îmi place să fiu actor astăzi, aici, 
acasă la noi.

SZILVESZTER
LA jos:
Oglindă 

a epocii noastre 
în care strălucesc 

puternic razele 
mesajului de pace, 

unitate, frăție

Ideile, tezele, indicațiile 

tovarășului Nicolae Ceaușescu - 
prețios îndrumar pentru tineretul patriei 
La librăria „Mihail Sadoveanu" din Capitală a avut loc, ieri, prezen
tarea unor cărți apărute in cinstea Forumului tinerei generații

BOTOȘANI. • La Muzeul de 
Istorie al județului s-a deschis 
o expoziție de facsimile și copii 
artistice ale unor documente ori
ginale de mare valoare docu
mentară, semnate de Olivia 
Strachină, din București. Intre 
exponate — „Instrucțiunile Iul 
Mihai Viteazul către solii trimiși 
împăratului Rudolf, la Viena", 
„Letopisețul de la Putna", „Fir
manul sultanului Mahmut al 
doilea către domnitorul Moldovei 
Ioniță Sandu Sturza" etc. © Cu 
sprijinul profesorilor de biologie 
Rodica și Vasile Afedoaie, pe 
lingă Liceul din Bucecea a luat 
ființă un muzeu ecologie cuprin- 
zind exponate din flora și fauna 
de pe Valea Șiretului. (Silvestri 
Ailenel).

SIBIU • Sub genericul „2030 
de ani de la constituirea statului 
dac centralizat și independent", 
la Institutul de învățămînt supe
rior din Sibiu au avut loc 
„Colocviile de istorie", amplă

Tematica prioritară — 
formarea omului nou
O astfel de intilnire artistică este 

rodul, materializarea unei trăsături 
fundamentale a politicii culturale 
a partidului si statului nostru in 
cadrul căreia, in permanenta aten
ție acordată dezvoltării materiale 
și spirituale a întregului popor, iși 
găsește deplina înțelegere și stimu
lare și dezvoltarea materială și spi
rituală a populației aparținind na
ționalităților conlocuitoare. Coloc
viul de la Sf. Gheorghe a de
monstrat unitatea dialectică exis
tentă între general și particular, în 
sensul că temele abordate do scri
itorii aparținind naționalităților 
conlocuitoare, deși specifice, se 
întilnesc într-un consens cu aspec
tele generale tratate de dramatur
gia română, ele oglindind proble
mele formării omului nou.

Teatrul evreiesc de stat — Bucu
rești este bucuros că a putut parti
cipa la acest colocviu și sperăm că 
experiența cîștigată se va oglindi 
in activitatea noastră viitoare.

Participarea la colocviu a unor 
teatre românești de prestigiu oferă 
posibilitatea unor constatări pri
vind măsura in care teatrele na
ționalităților conlocuitoare țin pa
sul cu întreaga mișcare teatrală a 
țării și constituie un bun prilej 
pentru un schimb de experiență.

ĂCS ALAJOS:
Imi place să fiu artist 

astăzi și aici, 
adică acasă la noi
Colocviul nostru definește minunat 

climatul în care țrâleșe și muncesc 
laolaltă, în această țară, români, 
maghiari, germani și alte naționali
tăți : un afiș tipărit in patru limbi 
a invitat din nou generosul publie 
din Sfîntu Gheorghe Ia o mare pa
radă a teatrelor naționalităților, 
manifestare menită să ateste parti
ciparea comună la împlinirea mari
lor obiective stabilite în Programul 
partidului.

Dramaturgia originală s-a înfă
țișat de data aceasta mai ma-

După opinia mea, colocviul 
pe care ani avut onoarea de a-l 
găzdui, pentru a doua oară, s-a 
constituit intr-o analiză perti
nentă și responsabilă a modului ui 
care creatorii înțeleg și reușesc să 
iși onoreze sarcinile ce decurg din 
Programul partidului, program ela
borat cu luciditate șj clarviziune 
mobilizatoare deopotrivă pentru toți 
fiii patriei noastre comune, pentru 
toți locuitorii României socialiste.

Din multiplele concluzii ala 
dezbaterilor, una mi se pare cu 
deosebire grăitoare : aceea a ma
turității dramaturgiei originale ca
pabilă, din ce in ce mai mult, de 
a li la înălțimea comandamentelor 
sociale prin darea la iveală a unor 
piese care, cu sinceritate și intr-un 
spirit cu adevărat partinic, supun 
analizei aspecte esențiale ale vieții 
și muncii, ale formării omului nou 
in patria noastră. Meritele aparțin 
atit creatorilor, dramaturgilor cit și 
teatrelor, care au Înțeles că teatrul, 
dacă se vrea cu adevărat modern, 
cu adevărat angajat, o oglindă in 
care epoca noastră să se recunoască, 
are nevoie de o dramaturgie pro
prie, elaboj-ată în spiritul umanis
mului socialist, strălucit propagat 
de partidul nostru. Recunoscători 
pentru condițiile create in țara 
noastră activității cultural-artis- 
tice, răspundem cu o anga
jare plenară, prin creații va
loroase, prezentind drumul par
curs de societatea noastră spre 
un viitor mai fericit și pe care 
îl vrem pașnic, drum pe care 
pășesc, împreună cu poporul ro
mân, toate naționalitățile conlo
cuitoare, in spiritul unor îndelunga
te și trainice tradiții, Colocviul 
a dovedit într-un mod strălucit că 
activitatea educativă și politică a 
naționalităților este integrată orga
nic efortului general de evoluție 
spre noi împliniri, pentru o viață 
spirituală, luminată de idealurile 
care ne înnobilează existența, o 
existență eliberată de prejudecăți 
și opresiuni. Unic în lume, acest 
colocviu al artiștilor români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți care trăiesc și se afirmă multi
lateral în aceeași patrie, este o ini
țiativă exemplară pe care țara 
noastră o oferă omenirii : exemplul 
unei arte umaniste în care prin 
limba fiecăruia se exprimă același 
mesaj al prieteniei, frăției, înțele
gerii între popoare.

Librăria „Mihail Sadoveanu" din 
Capitală. A avut loc aci, Ieri după- 
amiază, sub egida C.C. al U.T.C. 
și a Editurii politice, o remarcabilă 
manifestare — înscrisă in ciclul de 
acțiuni premergătoare apropiatului 
Forum al tinerei generații. O ma
nifestare la care au fost prezenți 
numeroși tineri. Dar și numeroși 
virstnici. oameni legați direct, prin 
preocupări, prin vocație, de educa
rea și formarea celor eare repre
zintă viitorul țării.

Semnificația deosebită, atît poli
tică, cit și culturală, a acestui eve
niment o conferă faptul că el a 
fost prilejuit de prezentarea unor 
cărți care se adresează tineretului, 
A unor cărți care sintetizează gin- 
duri, idei, fapte privind trecutul, 
prezentul și viitorul mișcării revo
luționare de tineret din patria 
noastră. Trei lucrări — cum spunea, 
în cuvîntul de deschidere, pre
ședintele Academiei de științe so
ciale și politice, Mihnea Gheorghiu 
— de un înalt nivel teoretic și 
practic, trei lucrări care pun in evi
dență concepția științifică profund 
originală, gîndirea social-politică 
revoluționară a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu privind rolul și locul ti
neretului în viața socială a națiunii, 
în economie, știință și cultura na
țională-

Una dintre aceste lucrări, apărută 
în prestigioasa colecție a Editurii 
politice „Din gîndirea social-politică 
a președintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu". are ca titlu „Ti
neretul — viitorul națiunii socialis
te". Lucrarea se referă la locul dis
tinct conferit tineretului patriei in 
activitatea partidului, in viata tării, 
a poporului, la răspunderile intregii 
noastre societăți privind educarea 
multilaterală a tinerei generații.

O altă lucrare are un caracter 
omagial. Ea se intitulează „Contri
buția esențială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la reorganizarea Uniunii 
Tineretului Comunist, la unirea 
mișcării tineretului în lupta împo
triva fascismului, la asigurarea unei

La librăria „Mihail Sadoveanu" din Capitală, în timpul prezentării cărților 
apărute in cinstea Forumului tinerei generații

dezvoltări noi, socialiste a patriei". 
Cit privește cea ■ de-a treia lucrare, 
„File din istoria U.T.C." — ea re
prezintă o reeditare, revăzuta și 
completată.

Așa cum s-a subliniat tn cuvin
tele rostite la prezentare de către 
Valter Roman, directorul Editurii 
politice. Ion Ardeleanu, director 
adjunct al Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din 
România, Nicolae Croitoru, secre
tar al C.C. al U.T.C., in aceste lu
crări se regăsesc pagini de epopee 
care infățișeazâ nu numai imagi
nea trecutului, ci și a prezentului ; 
pagini in profunzime străbătute de 
concepția revoluționară a secretaru
lui general al partidului ; pagini 
care redau vibrant rolul hotăritor al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in

conducerea și orientarea activității 
organizației revoluționare a tinere
tului, grija statornică față de tinăr* 
generație a patriei.

Cele trei cărți au apărut in Edi
tura politică. Ele au fost realizate 
cu sprijinul direct al conducerii 
Uniunii Tineretului Comunist. Și, 
desigur, nu fără grija ocrotitoare a 
însăși conducerii de partid.

Ideile, tezele, faptele, evenimen
tele istorice, indicațiile și orientări
le secretarului general al partidului, 
incorporate in aceste volume, se 
constituie, aentru tinerii patriei, 
pentru organizația revoluționară a 
tinerelului, într-un prețios indra- 
mar, intr-un adevărat program de 
muncă, de activitate politico-educa- 
țivă.

Adrian VASIEESCU

IN iNTlMPINAREA FORUMULUI TINEREI GENERAȚII

îndeplinirea angajamentului de muncă patriotică al U.T.C. și U.A.S.C.R.
Acționînd sub conducerea organe

lor și organizațiilor de partid, pen
tru antrenarea responsabilă a tuturor 
tinerilor la înfăptuirea Programului 
partidului, a istoricelor hotăriri a- 
doptate de Congresul al XH-Iea al 
P.C.R., a orientărilor si indicațiilor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. secre
tarul general al partidului. Uniunea 
Tineretului Comunist și Asociația 
Studenților Comuniști au îndeplinit 
angajamentul asumat Ia muncă pa
triotică în intimpinarea Congresului 
al XI-lea al U.T.C. și Conferinței a 
XH-a a U.A.S.C.R., realizind lucrări 
in valoare de peste 2,5 miliarde lei 
— ceea ce reprezintă 47 la sută din

planul anual. Organizațiile U.T.C. din 
județele Sibiu, Prahova, Dîmbovița. 
Cluj, Hunedoara, Alba și municipiul 
București au realizat planul anual la 
muncă patriotică în proporție de 50— 
80 la sută. Pe cele 6 șantiere națio
nale ale tineretului — de la Canalul 
Dunăre—Marea Neagră. Combinatul 
minier Oltenia. Combinatul sideruțr 
gic Galați, Platforma petrochimică 
Midia—Năvodari, Platforma indus
trială Zalău și Sistemul de irigații 
Viișoara-nprd — s-au realizat lucrări 
în valoare de peste 186 milioane lei, 
depășindu-se sarcinile planului valo
ric pe primele patra luni. De la în
ceputul acestui an s-au deschis 23

șantiere județene de muncă pa
triotică.

Animați de dorința fierbinte de a 
întimpina cu rezultate deosebite Fo
rumul tinerei generații, uteciștii, toți 
tinerii patriei, români, maghiari, 
germani și de alte națiohalități, se 
angajează plenar în efortul unanim, 
al întregului popor, de a parti
cipa Si în continuare cu dărui
re și pasiune comunistă la în
făptuirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XII-lea și Programu
lui partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comu
nism. (Agerpres)

Se înfăptuiește cu consecvență programul de creștere 
a nivelului de trai stabilit pentru, actualul cincinal 

Începînd de la 1 maiSe majorează retribuțiile personalului muncitordin silvicultură
manifestare științifică, la care, 
își aduc o importantă contribu-* 
ție personalități marcante ale 
vieții științifice, între care acad. 
Emil Condurachi, directorul 
Institutului de studii sud-est 
europene, cadre universitare, 
cercetători, istorici • Prestigio
sul ansamblu folcloric „Junii 
Sibiului", laureat al primelor 
două ediții ale Festivalului na
țional „Cîntarea României" și 
deținător a numeroase premii și 
distincții naționale și internațio
nale. formație ai cărei membri 
sint muncitori la întreprinderea 
de piese auto din Sibiu, ne re
prezintă țara la Festivalul crea
ției artistice populare din Repu
blica Democrată Germană, pro
gramat intre 30 aprilie și 10 mal 
a.c. (Nicolae Brujan).

IALOMIȚA. © La Slobozia, în

sala mică a muzeului județean, 
s-a deschis expoziția „Un om, o 
pasiune". Expoziția reunește na- 
vomodele construite de un mare 
pasionat al genului, Mircea 
Popescu, si de „ucenicii" săi de 
la casa pionierilor din municipiul 
Slobozia ® Dornici să cinstească 
cel de-al XI-lea Congreș al 
U.T.C. cu activități cultural-ar- 
tistice de o înaltă calitate, comi
tetul județean Ialomița al U.T.C, 
a organizat iș casa de cultură a 
sindicatelor din Slobozia festiva
lul folcloric „Floace de pe Bără
gan", aflat la a șasea ediție. Au 
participat tineri interpreți din 
20 de județe. (Mihai Vișoiu).

TULCEA, O Sub genericul 
„Cartea-document". Muzeul „Del
ta Dunării" din Tuleea a or
ganizat, în sala de expoziții din 
Parcul Monumentului indepen

Anchetă realizată de
Al. POPESCU 
și TUMORI Geza

denței din Tuleea, o expoziție 
de carte rară. Sînt expuse : 
„Cartea românească de învăță
tură", tipărită la Iași în 1843, 
„îndreptarea legii" — Tîrgoviște 
1652, „Biblia de la București" din 
1688 etc. Sînt prezentate, de ase
menea. exemplare din lucrări 
ca : „Historia mundi" a lui Caius 
Plinius Seeundus, tipărită la 
Basel în 1554, „Historia panoni- 
ca“ scrisă de Antonio Bonfini, 
ediție tipărită Ia Koln în 1800, și 
altele, care atestă originea geto- 
dacică și daco-romană a româ
nilor, continuitatea și perma
nenta lor pe teritoriile moștenite 
de la străbuni. (Neculai Amihu- 
lesei).

BUZĂU. © Comitetul jude
țean de cultură și educație so
cialistă și filiala din Buzău a 
Arhivelor statului au organizat 
o sesiune de comunicări științi
fice despre așezările rupestre 
din Munții Buzăului. (Dumitru 
Dănăilă).

Oamenilor muncii care beneficiază 
de majorarea retribuțiilor. în etapa a 
doua, prevăzută pentru acest cincinal, 
li se vor alătura incepînd cu data de 
1 mai și cei ce muncesc în silvicul
tură. Muncitorii pădurilor tării, și 
alături de ei, categorii de lucră
tori — cum ar fi crescătorii 
de animale cu blană fină, păs- 
trăvarii. cei din fazanerii si din uni
tățile de prelucrare a fructelor si 
ciupercilor de pădure — se vor 
bucura de o sporire a retribuțiilor ta
rifare, in etapa a doua, de 12.8 la sută, 
îp medie realizind astfel o creștere 
de 30,6 Ia sută in actualul cincinal. 
Mărirea retribuțiilor tarifare va atra
ge după sine, cum e și firesc, creș
terea corespunzătoare a sporului de 
vechime neîntreruptă in muncă, a 
celui provenit din munca în acord.

Pentru o mai bună înțelegere a 
ceea ce va reprezenta etapa a doua 
a majorării veniturilor celor ce 
muncesc în silvicultură, vom recurge 
la cîteva exemple.

Astfel, un silvicultor încadrat în 
categoria a 4-a, treapta a II-a, care 
are in prezent o retribuție tarifară de
1 754 lei. va primi, după majorare,
2 040 lei, deci în plus cu 286 lei. Dacă 
la această sumă adăugăm si faptul că 
sporul de vechime cuvenit, de 10 la 
sută, va fi de 204 lei (fată de 175 lei 
pînă acum), iar acordul global de 8 
ia sută — de 163 lei (fată de 140 lei

cît era pînă în prezent), rezultă că 
respectivul silvicultor va beneficia de 
o creștere totală de 338 Iei lunar. Un 
motorist, reprezentind, de asemenea, 
o categorie numeroasă, de muncitori 
ai pădurii, încadrat în treapta a II-a, 
care primește acum o retribuție de 
1 887 lei. va beneficia de un spor de 
490 lei. după majorarea prevăzută 
pentru etapa a doua retribuția lui 
fiind de 2 377 lei. Presupunind că res
pectivul motorist are dreptul la un 
spor de vechime de 7 la sută si de 
un acord global de 3 la sută, sporul 
total de care va beneficia lunar, după 
1 mai, se va ridica la 538 lei.

Importante sporuri sînt acordate și 
pădurarilor. De pildă, un pădurar În
cadrat la gradația a 6-a. clasa 12. are 
în prezent o retribuție tarifară de 
1770 lei. După majorarea în această 

etapă, el va primi 1 940 lei. sumă la 
care, ca și în celelalte cazuri, se 
adaugă sporul pentru vechimea neîn
treruptă în muncă. Un păstrăvar, ca
tegoria a 3-a. treapta a II-a. va in
casa un plus de 265 lei numai la re
tribuția tarifară, retribuție care va 
spori de la 1 663 lei, în prezent, la 
1 928 Iei. Adăugind sporul de vechime 
(să zicem, de 7 la sută), și 8 la sută 
acordul global, rezultă o creștere 
lunară a veniturilor acelui muncitor, 
provenite din muncă, de 305 lei.

Vor cunoaște, de asemenea, majo
rări și retribuțiile celor care înde

plinesc funcții de conducere în silvi
cultură. Un brigadier silvic, gradația 
6, clasa 16, care are, in momentul de 
fată, 1 970 lei, va primi, după mărire, 
o retribuție de 2180 lei. deci cu 210 
lei mai mult ca pină acum, sporul de 
vechime fiind și el mărit proporțio
nal cu noua sumă. Un șef de ocol 
silvic, încadrat la gradația 5. clasa 33, 
primea pină la 1 mai o retribuție 
lunară de 4 020 lei. După majorare, el 
se va bucura de un plus de 43.0 let 
adică va avea o retribuție de 4 450 lei. 
Dacă luăm în calcul si faptul că spo
rul de vechime de 10 la sută va fi de 
445 lei, fată de 402 lei pînă acum, 
rezultă că un șef de ocol silvic cu în
cadrarea de mai sus va primi cu 473 
Iei mai mult. în urma aplicării ma
jorărilor din etapa a doua.

Iată, oglindită in limbajul cifrelor, 
grija de care se bucură, din partea 
partidului și statului nostru socialist, 
împreună cu toti oamenii muncii din 
țara noastră, și cei ce muncesc in 
silvicultură, cei ce contribuie la spo
rirea avuției naționale si a frumuseți
lor naturale ale tării. Această majo
rare are o semnificație în plus, dacă 
ne gîndim că ea se produce în ziua 
consacrată cinstirii muncii, a celor ce 
asigură prin munca lor plină de 
hărnicie progresul patriei, al con
struirii socialismului.

Rodica ȘERBAN
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TELEGRAME DE FELICITARE TELEGRAMA

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Lutnd cunoștință de realegerea dumneavoastră In suprema funcție a Repu
blicii Socialiste România, doresc să vă adresez cele mal vii felicitări, Împreună 
cu urările mele sincere pentru angajamentul dumneavoastră constant în viața 
internațională.

FLAMINIO PICCOLI
Secretar politic național al Partidului 

Democrat-Creștin

în legătură cu avaria de la mina 
Gorakaia (Donbas), care a cauzat 
victima omenești, tovarășul Ilia 
Verdeț, prim-ministru al guvernului, 
a adresat tovarășului A. N. Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., o telegramă 
exprimă, în numele 
român și al său personal, 
de profundă compasiune 
de Miniștri al U.R.S.S. 
condoleanțe familiilor și rudelor celor 
dispăruți.

prin care 
guvernului 
sentimente 
Consiliului 

și sincere

ZIUA NAȚIONALĂ A REGATULUI Maiestății Sale CARL AL XVI-LEA GUSTAF
Regele Suediei

ȚĂRILOR DE JOS

Maiestății Sale IULIANA
Regina Țărilor de Jot

HAGA

Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Regatului Țărilor de Jos Îmi este 
deosebit de plăcut să vă adresez oele mai calde felicitări și urări, de sănătate 
și fericire personală, de

STOCKHOLM
Ziua de naștere a Maiestății Voastre îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate șl fericire per
sonală, precum și de prosperitate și progres pentru poporul suedez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

în numele republicanilor Italieni, doresc să vă exprim sentimentele de vie 
satisfacție cu care am primit realegerea dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Republicii Socialiste România, pe care dumneavoastră o exerci
tați cu atita prestigiu și Înțelepciune tn slujba țării dumneavoastră, apărător 
suprem al independenței naționale, in apărarea echilibrului internațional de 
securitate, al păcii și destinderii.

Republicanii, care se bucură de trainice legături de prietenie cu poporul 
român, vă transmit, prin mine, cele mal sincere felicitări șl urări.

Senator GIOVANNI SPADOLINI
Secretar general

al Partidului Republican Italian

Cronica zilei
progres și prosperitate poporului olandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

r"
-

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
ț Cu deosebită gratitudine și apreciere am primit telegrama dumneavoastră 
ide felicitare cu ocazia alegerii mele în funcțiile de secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socialist Yemenit și președinte al Prezidiului 
Consiliului Suprem al Poporului din Republica Democrată Populară Yemen. 

Exprimlndu-ml, ca și dumneavoastră, satisfacția și dorința ca relațiile de 
cooperare dintre partidele și țările noastre să se dezvolte in continuare in 

** interesul celor două popoare, al cauzei păcii și progresului social în lume, 
y. adresez cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, iar po
porului prieten al Republicii Socialiste România tot mai mult progres șl 
prosperitate.

Tovarășul Cornel Burtică, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a primit 
marți delegația Institutului de re
construcție industrială (I.R.I.) din 
Italia, condusă de Pietro Sette. pre
ședintele institutului, care a făcut o 
vizită in tara noastră.

în timpul întrevederii a fost expri
mată satisfacția reciprocă pentru 
cursul ascendent al colaborării și coo
perării economice, industriale și teh
nice dintre întreprinderi românești și 
firme italiene aparținînd I.R.I.. apre- 
ciindu-se că există largi posibilități 
pentru dezvoltarea și diversificarea 
in continuare, a conlucrării în dife
rite sectoare de interes comun.

Au participat Alexandru Mărgări- 
tescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
Ion Constantinescu, președintele Ca
merei de Comerț si Industrie.

A luat parte Ernesto Mario Bo- 
lasco. ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

lalelelor*, 
mai spune, 
presus de 

făurită de

ALI NASSER MOHAMMAD
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Yemenit, 
Președintele Prezidiului 

Consiliului Suprem al Poporului 
și președinte al Consiliului de Miniștri

Cu prilejul aniversării a 30 de ani de la stabilirea relațiilor
diplomatice dintre România și R. P. Mongolă

Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior si cooperării economi
ce internaționale, general colonel 
Marin Nicolescu, adjunct al minis
trului apărării naționale. Constantin 
Manolescu. președintele Asociației de 
prietenie româno-mongolă, reprezen
tanți ai altor instituții centrale, or
ganizații de masă si

Cu prilejul aniversării a 30 de ani 
de la stabilirea relațiilor diplomatice 
între Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă, amba
sadorul acestei tari la București. 
Țagaanlamyn Dughersuren. a oferit, 
marți seara, un cocteil.

Au luat parte Dumitru Turcus, ad
junct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., Constantin Oancea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe. Ion

obștești.
(Agerpres)

Cu prilejul Zilei naționale a Japo
niei. ambasadorul acestei țări la 
București, Yuzuru Murakami, a ofe
rit, marți, o recepție.

Au participat Gheorghe CaranfU, 
ministrul industriei chimice. Gheor
ghe Dolgu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Marin Trăistaru, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter-

naționale, Stan Măgureanu. secreta
rul Consiliului de Miniștri, membri 
ai conducerii unor ministere, institu
ții' si Întreprinderi, personalități ale 
vieții culturale și științifice, generali 
și ofițeri superiori..

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

r a
Ttaipul probabil pentru zilele de 1, 

t șl 3 mai. In țară: Vreme In general 
frumoasă șl In încălzire. Cerul va fi 
variabil. Vor cădea averse izolate de 
ploaie, îndeosebi in vestul tării șl zo
nele de deal și do munte. Vîntul va

sufla moderat. Temperaturile minime 
vor fl cuprinse Intre plus 2 și 12 grade, 
maximele între 15 și 25 de grade, local 
mai rldl.ate. Ceată slabă dimineața șl 
seara. In București : Vreme în gene
ral frumoasă și în încălzire. Cerul va 
fi variabil. Vînt slab. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse Intre plus 10 
șl 12 grade, maximele între 20 șl 23 
de grade. Ceață slabă dimineața. (Mar
gareta struțu, meteorolog de serviciu).

LISTA

s

în aceeași zi, la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale a fost semnată 
Convenția privind dezvoltarea co
laborării și cooperării economice, in
dustriale și tehnice, bilaterale și pe 
terțe piețe, intre Întreprinderi româ
nești și firme din cadrul Institutului 
de reconstrucție industrială (I.R.I.) 
din Italia, in domeniile industriei 
construcțiilor de mașini, transportu
rilor și telecomunicațiilor, minelor, 
petrolului și geologiei si in alte sec
toare.

Documentul a fost semnat de Ale
xandru Mărgăritescu, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internationale, și de Pietro 
Sette, președintele I.R.I.

A fost prezent ambasadorul Italiei 
la București.

★
în perioada 23—26 aprilie a.c., o 

delegație a Secretariatului de Stat al 
Intereselor Maritime din Republica 
Argentina, condusă de Mario Pablo 
Paiet, secretar de stat al Marinei 
Comerciale, a efectuat o vizită in 
țara noastră.

Delegația a avut o întrevedere cu 
viceamiral Gheorghe Sandu, adjunct 
al ministrului transportului si tele
comunicațiilor, și s-a documentat a- 
supra sistemului de navigație în 
transporturile fluviale din tara noas
tră, vizitînd porturile Galați. Drobe- 
ta-Turnu Severin si Orșova. Șantie
rul naval de la Drobeta-Turnu Seve
rin, precum si Complexul hidroener
getic și de navigație Porțile de Fier I.

★
în întimpinarea zilei de 9 mai. 

Ziua independentei de stat a Româ
niei și a victoriei asupra fascismului, 
la Muzeul militar central s-a des
chis o expoziție de lucrări de artă 
plastică contemporană executate în 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României", care evocă eroismul 
armatei române în războiul de Inde
pendență din anii 1877—1878. în 
timpul insurecției armate din august 
1944 și în războiul antifascist.

★
Marți s-au încheiat. In Capitală, 

lucrările sesiunii științifice anuale a 
Institutului de meteorologie si hidro
logie.

(Agerpres)

libretelor de economii cu dobîndă și ciștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. din 
țară ieșite cîștigătoare cu cîte un autoturism „Dacia 1 300" la tragerea la sorți pentru 

trimestrul I 1980
Partea I

Nr.
Numărul 
libretului Nr.

Numărul 
libretului Nr.

Numărul 
libretului Nr.

Numărul 
libretului Nr.

Numărul 
libretului

cri. de economii crt. de economii crt. de economii crt. de eoonomii crt. de economii

1.
2.
8.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Ui.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
31.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
81

702-1-95748 
750-211-60383
714- 257-137
708- 1-73119
732- 1-73729
733- 201-23857 
701-205-8289
701- 201-18093
702- 1-110141
735- 1-80928
703- 1-85516 
706-319-2101
705- 1-38598
709- 1-166316 
724-104-82443
710- 1-56109
710- 119-27811
715- 1-239238 
754-1-67882
716- 1-144949 
719-133-990
717- 1-115462 
724-1-25769 
750-213-876
711- 205-5427 
717-517-329
741- 212-8567 
750-1-61186
734- 1-66525
746- 1-51338
736- 105-672
704- 523-11724 
758-210-8082 
743-1-205878
747- 1-32978
727- 137-12709
728- 1-27967 
739-206-5592
701- 1-30657
702- 1-77041
735- 1-50895
703- 1-64457
706- 164-17863
705- 1-10832
709- 1-146853 
724-104-65091
710- 1-28668 
710-113-36684
715- 1-218178 
754-1-47658
716- 1-127318
742- 1-32300
717- 1-86777 
713-194-26242
718- 203-2
719- 203-27215 
727-1-139083 
741-201-67487 
750-1-38585 
734-1-34350 
746-1-35575
736- 1-175877

736-267-2350 
758-1-34326 
743-1-191296
722- 206-378
726- 421-95
727- 336-421 
739-1-42632 ' 
701-1-11967 
701-1-31843 
701-201-18083 
701-374-102 
718-615-590
723- 520-380 
701-203-12050 
701-205-3696 
701-135-10305
701- 158-366
702- 1-29826 
702-1-79926 
702-1-110122 
702-1-132848 
702-1-151549 
702-1-166768 
702-1-179246 
702-218-5165 
702-222-673 
752-205-5825
728- 727-536 
735-1-53537 
735-1-80914 
735-1-100912 
735-1-116785 
735-1-130373 
735-177-15857 
735-211-1502
702- 508-414 
713-1-19199
703- 1-38594 
703-1-66450 
703-1-85499 
703-1-100080 
703-254-9612 
720-219-83 
703-809-2425 
703-809-35936 
703-203-5628 
703-414-3548 
706-129-887 
706-164-19106 
706-319-2091 
732-1-37256 
732-1-80995 
732-1-107611 
732-1-126995 
732-1-142345 
732-1-160213 
732-204-8336 
732-214-131 
705-1-14675 
705-1-38586 
705-204-1827 
718-336-556

125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132. 
138.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160. 
161. 
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180. 
181. 
182.
183.
184.
185.
186. 
187.

707-1-19973
707- 132-88 •
720- 1-7197 
709-1-80579 
709-1-99517 
709-1-127204 
709-1-148312 
709-1-166304 
709-1-180790 
709-201-980 
709-208-5108 
709-215-767 
709-217-33124 
709-218-18682 
724-102-7515 
724-104-43137 
724-104-66765 
724-104-82425
721- 1-3519
721- 251-3848
708- 1-7033 
708-1-44297 
708-1-64817 
708-1-78586
708- 215-7692
709- 401-439
710- 1-31672 
710-1-56089 
710-1-73004 
710-65-559 
710-258-625 
738-1-12010 
733-1-4539 
733-201-32993
722- 217-400 
710-113-16736 
710-113-37697 
710-119-27797 
710-120-33214 
710-120-51676 
710-138-8815 
710-635-643 
715-1-93192 
715-1-138274 
715-1-170825 
715-1-196641 
715-1-219908 
715-1-239212 
715-1-256370 
715-1-271303 
715-1-284784 
715-207-9789
710- 513-503 
718-1-28540 
718-205-14484 
754-1-17389 
754-1-49742 
754-1-67856 
754-203-4666 
754-203-26288
711- 102-28362 
711-130-122 
711-506-1927

188.
189.
190.
191.
192. 
191
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200. 
201. 
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210. 
211. 
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220. 
221. 
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

718-1-54177 
716-1-85985 
716-1-109908 
716-1-128776 
716-1-144934 
716-1-158561 
716-204-1849 
716-215-10941 
716-282-2401
718- 826-136
716- 203-19463 
724-601-10241 
742-1-16260 
742-1-33291
719- 133-970 
748-1-9616 
748-1-46141 
748-1-64481 
748-204-6917 
748-268-139
748- 202-12376
712- 916-322
717- 1-53808 
717-1-89357 
717-1-115449 
717-1-135345 
717-1-151871 
717-1-166150 
717-1-178399 
717-207-2182
717- 222-4080
713- 101-6416 
713-127-8 
713-194-27814 
724-1-25739 
724-1-50336 
724-363-6

V 738-255-364 
751-1-17371
749- 1-11045 
749-1-38387
749- 29-986
730- 1-10552
718- 233-376
750- 213-855
731- 1-23860
719- 1-15359 
719-1-43590 
719-205-3709 
719-217-5031 
719-201-30390 
719-207-4311 
719-203-6143 
719-203-28328 
711-205-5400
716- 240-75 
711-1-17357
717- 170-1565 
717-183-8347 
727-1-50653 
727-1-85866 
727-1-109060 
727-1-126505

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260. 
261. 
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280. 
281. 
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.

727-1-139997
717- 517-317 
711-207-9228 
731-214-1284 
764-204-1251 
725-1-16704 
763-203-1570 
763-214-476 
741-201-16252 
741-201-50472 
741-201-68765 
741-212-8500 
741-213-2136 
721-413-195
744- 205-2452 
756-1-10602 
756-1-37088 
756-212-1518 
706-201-13679
718- 133-692 
750-1-40937 
750-1-61170 
750-206-1904 
750-211-40592 
750-211-62422 
750-211-77044 
754-205-11613 
750-201-14601 
723-632-36
745- 1-25483 
734-1-37491 
734-1-66502 
734-1-86137 
734-1-100725 
734-266-593 
740-1-18588 
740-1-41983
740- 211-124 
714-201-6665
746- 1-12462 
746-1-37109 
746-1-51327 
714-1-3933 
714-255-608
719- 611-189 
736-1-47613 
736-1-92975 
736-1-121798 
736-1-144393 
736-1-162287 
736-1-177200 
736-105-648 
736-212-15401 
736-212-54091 
736-212-74943 
736-212-89919 
736-279-22307 
736-202-1514 
736-202-37612 
736-208-14178 
736-267-3705 
704-523-11710
741- 1-18637

„Țară a 
cum I se 
dar mai 
toate „tară . 
mina omului". Olanda 
constituie un exemplu 
viu a ceea ce se poate 
realiza prin muncă 
dirză, tenace. Pentru 
că Olanda este, in ul
timă instanță, opera 
unui popor care, timp 
de secole, a voit și a 
știut să stăvilească 
marea, alungind-o de 
pe o întinsă suprafață 
a teritoriului său, a 
domesticit riurile cu 
baraje si ecluze, a a- 
sanat lacuri și mlaștini 
transformîndu-le în 
timpuri roditoare. A- 
cestui peisaj, devenit 
tradițional, i se adau
gă cel economic, mo
dem si diversificat. 
Fără să dispună — în 
afara gazului natural 
— de resurse proprii 
de materii prime, tara 
a ajuns să se inscrie 
In rindul principalelor 
state industrializate. 
Olanda producînd. as-

tăzi, avioane si nave 
de mare capacitate, 
automobile si camioa
ne grele, dispunind de 
întreprinderi speciali
zate in electronică șl 
electrotehnică, de ra
finării giaant etc.

Deși situate la punc
te geografice diferite 
ale continentului euro
pean si avind orinduiri 
politice si sociale dife
rite, intre România sî 
Olanda s-au statornicit 
și se dezvoltă relații 
fructuoase de colabora
re si cooperare pe mul
tiple planuri, impulsio
nate de înțelegerile 
convenite cu prilejul 
vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in 
Olanda in 1973, și al 
vizitei reginei Iuliana 
In tara noastră, tn 1975. 
Aniversarea recentă, 
in cele două țări, a 100 
de ani de la stabilirea 
relațiilor diplomatice, 
a evidențiat, o dată mai 
mult, trăinicia rapor
turilor româno-olande- 
ze, cu vechi tradiții.

posibilitățile largi ce 
există in direatia am
plificării si diversifică
rii colaborării 
cele două țări 
domeniile de 
tate.

In condițiile 
rării climatului politic 
general. 
Olanda 
pentru 
conlucrării 
international, pentru a 
se opri agravarea în
cordării, pentru a 
se relua si consolida 
cursul spre destin
dere, și, In acest 
cadru, pentru a se asi
gura o pregătire te
meinică reuniunii de 
la Madrid din acest an.

Evoluția ascendentă 
a relațiilor româno- 
olandeze corespunde 
intereselor celor două 
țări și popoare, in- 
scriindu-se. totodată, 
ca o însemnată contri
buție la cauza păcii, 
colaborării si securită
ții pe continentul nos
tru si In întreaga lume.

dintre 
in toate 

activi-

'deterio-

România si 
se pronunță 
intensificarea 

pe plan

Suedia este cunoscu
tă oa o țară cu o pu
ternică dezvoltare in
dustrială, al cărei po
por s-a străduit să 
pună in valoare, la un 
ridicat nivel calitativ, 
resursele naționale — 
minereul de fier, bo
găția pădurilor, ener
gia hidraulică. Cadrul 
geografic prielnic, ca 
și dorința de a desfă
șura o largă activitate 
comercială au plasat 
Suedia printre princi
palele puteri mariti
me, navele sale, con
struite in șantierele 
proprii, brăzdînd în 
lung și-n 
lumii.

Munca, 
creatoare 
lui suedez s-au desfă
șurat cu atît mai rod
nic cu cit în ultimii 
166 de ani tara sa nu 
a mai cunoscut răz
boaie. progresele în
semnate înregistrate 
în această nerioadă 
pe toate planurile con
stituind o dovadă con
cludentă a marilor vir
tuți ale păcii.

în domeniul vieții 
Internationale, această 
experiență și-a găsit si 
Iși găsește expresie 
concretă în aspirațiile 
constante ale poporu
lui suedez de a culti

in 
brăzdînd 
lat oceanele

eforturile
ale poporu-

va relații da colabora
re rodnică cu toate 
națiunile, in angajarea 
sa activă în eforturile 
de dezarmare, de crea
re, în Europa si în 
lume, a unui climat al 
destinderii, securității 
și înțelegerii.

în acest sens. Sue
dia a contribuit, ală
turi de alte state, la 
pregătirea si desfășu
rarea cu succes a Con
ferinței pentru pace și 
securitate în Europa, 
la lucrările Comitetu
lui de dezarmare de 
la Geneva si la alte 
reuniuni, unde au fost 
si sînt abordate pro
bleme arzătoare ale 
vieții internaționale, 
în perspectiva reuniu
nii de la Madrid a sta
telor participante la 
conferința general-eu- 
ropeană. Suedia des
fășoară, împreună cu 
alte țări neutre si 
nealiniate de pe conti
nentul nostru, o in
tensă activitate de 
consultări în scopul u- 
nei temeinice pregătiri 
a acestei reuniuni.

Nu o dată, cu prile
jul unor asemenea 
reuniuni si lntîlniri. 
reprezentanții români 
și suedezi s-au Intîl- 
nit.

*

spre satisfacția

Cu prilejul Zilei naționale a Olan
dei, Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat, 
marți după-amiază, o manifestare 
culturală. Cu acest prilej, prof. dr. 
ing. Virgil Ioanid a împărtășit asis
tenței impresii de călătorie în Olanda, 
în continuare, a fost prezentat un 
program de filme documentare olan
deze.

parte membri al condu-
I.R.R.C.S., reprezentanți ai 

Ministerului Afacerilor Externe și ai 
unor instituții culturale, precum șl 
un numeros public.

Au fost prezenți Louis Jean Marie 
Bauwens, ambasadorul Olandei la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Au luat 
cerii Inaugurarea filialei la București

BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul General al Miliției, 

Direcția circulație, pentru zilele de 1—4 mai
în primele 4 zile ale lunii mai vor 

circula toate autoturismele proprie
tate personală, indiferent dacă numă
rul de înmatriculare este cu soț sau 
fără soț. Alături de autoturisme, pe 
drumurile publice vor rula numeroa
se motociclete, motorete și biciclete, 
în aceste condiții, traficul rutier va 
înregistra intensificări substanțiale, 
cu deosebire pe șoselele ce duc spre 
zonele turistice șl de agrement.

Iată cîteva recomandări, izvorîte 
din dorința asigurării condițiilor pen
tru realizarea deplasărilor în depli
nă siguranță, prevenind pericolul ac
cidentelor.
• Este necesară o pregătire temei

nică a deplasării ce urmează să se 
efectueze în aceste zile. în funcție 
de durata și de distanța deplasării, 
să se stabilească etapele de mers și 
opririle pentru relaxare. Să se evite 
deplasările prea lungi, pe distanțe de 
multe sute de kilometri.
• Să se coreleze permanent vite

za autovehiculului cu condițiile 
concrete de deplasare. Aceasta ln-

seamnă menținerea vitezei în limi
tele mersului și opririi în siguranță, 
prevenirea pierderii controlului asu
pra conducerii mașinii și, implicit, 
a derapării.
• în cursul deplasării prin loca

lități, să se observe din timp locurile 
destinate traversării pietonilor, sem
nalizate cu marcaje și indicatoare.
• Să se evite cu desăvirșire con

ducerea autovehiculului sub influența 
băuturilor alcoolice.
• Să se folosească centura de si

guranță.
• La primele semne ale amurgului 

sau in condiții de vizibilitate redusă, 
să se aprindă de îndată faza 
nire a farurilor.
• Factorii de resort din 

deținătoare de parc auto să
măsurile pentru gararea autovehicu
lelor în locurile asigurate cu pază, 
prevenind ori6e posibilitate de par
care la domiciliul șoferilor sau de 
efectuare a unor curse ilegale — sur
se de risipă de combustibil și de ac
cidente.

de întîl-

unitățile 
ia toate

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

314. 741-1-50127 387. 701-141-4833
315. 741-1-68648 388. 701-523-272
316. 741-9-2163 389. 702-1-62976
317. 704-220-276 390. 702-1-98738
318. 758-201-21600 391. 702-1-124030
319. 710-610-505 392. 702-1-143928
320. 758-1-17792 393. 702-1-160486
321. 758-1-35445 394. 702-1-174315
322. 758-210-8070 395. 702-206-6245
323. 723-102-17730 396. 702-219-1152
324. 723-103-20547 397. 702-254-693
325. 723-138-2488 398. 702-113-140
326. 743-1-67290 399. 735-1-37549
327. 743-1-107628 400. 735-1-70791
328. 743-1-136737 401. 735-1-92879
329. 743-1-159391 402. 735-1-110622
330. 743-1-177669 403. 735-1-124711
331. 743-1-192462 404. 735-177-8222
332. 743-1-205865 405. 735-201-4262
333. 743-207-8260 406. 735-344-369
334. 743-209-21408 407. 713-1-10701
335. 743-209-43217 408. 703-1-20583
336. 743-319-204 409. 703-1-55771
337. 723-426-40 410. 703-1-78037
338. 745-2-37523 411. 703-1-94097
339. 745-2-55068 412. 703-132-587
340. 745-205-5811 413. 703-254-20181
341. 722-253-96 414. 751-204-2218
342. 747-1-32944 415. 703-809-27080
343. 747-1-52485 416. 703-809-44617
344. 747-225-2048 417. 703-203-18146
345. 712-202-6389 418. 706-102-14593
346. 737-1-12954 419. 706-164-11441
347. 726-711-1273 420. 706-314-3394
348. 755-202-23758 421. 706-851-452
349. 755-207-3015 422. 732-1-65681
350. 755-201-6296 423. 732-1-96837
351. 726-717-1146 424. 732-1-118949
352. 727-137-12673 425. 732-1-136212
353. 727-167-431 426. 732-1-150006
354. 752-1-51065 427. 732-202-5185
355. 752-1-84181 428. 732-206-9780
356. 752-1-105746 429. 758-213-1312
357. 752-1-122084 430. 705-1-30646
358. 752-1-134989 431. 705-1-46477
359. 752-202-12338 432. 718-201-663
360. 752-220-1333 433. 707-1-6419
361. 727-603-801 434. 707-1-30567
362. 728-1-27956 435. 720-203-2536
363. 711-212-1136 436. 709-1-31625
364. 753-1-20256 437. 709-1-84944
365. 753-1-37627 438. 709-1-116055
366. 757-1-11201 439. 709-1-139980
367. 704-1-15723 440. 709-1-158723
368. 704-1-32823 441. 709-1-174764
369. 726-1-8524 442. 709-1-188079
370. 739-1-24751 443. 709-202-4474
371. 739-1-43905 444. 709-212-4277
372. 739-206-5582 445. 709-217-24352
373. 739-203-1289 446. 709-218-7991
374. 739-256-367 447. 709-222-984
575. 723-1-8136 448. 724-104-27389
376. 723-1-37623 449. 724-104-58177
377. 723-1-54019 450. 724-104-76217
378. 723-205-7383 451. 724-138-443
379. 701-1-25389 452. 721-1-17649
380. 701-201-11714 453. 745-202-2291381. 701-356-2024 454. 708-1-32110
382. 706-1-12559 455. 708-1-56895
383. 719-212-14997 456. 708-1-73221
384. 754-202-3256 457. 708-211-245
385. 701-203-22145 458. 713-222-182
386. 701-258-455 459. 710-1-15894

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii

reciprocă. pe poziții 
similare sau apropia
te. au conlucrat strins. 
în spiritul stimei st în
țelegerii mutuale, al 
năzuințelor comune în 
direcția promovării pă
cii șl destinderii.

Aspirațiile comune 
de pace si colaborare 
pe care le nutresc po
porul român si poporul 
suedez, caracterul com
plementar. sub 1 multa 
aspecte, al economiilor 
lor au favorizat evo
luția colaborării dintre 
cele două țări în cele 
mai diferite sfere de 
activitate. Cu prilejul 
diferitelor contacte din 
ultima vreme s-a evi
dențiat existenta unor 
condiții prielnice pen
tru extinderea colabo
rării economice, pen
tru trecerea la forme 
noi, modeme, de înal
tă eficacitate, cum ar 
fi cooperarea In pro
ducție.

Perspectivele de a 
ridica la un nivel 
perior raporturile 
mâno-suedeze sînt 
lutate de ambele

un

su- 
ro- 
sa- 
po- 

poare. un asemenea 
curs fiind corespunză
tor intereselor recipro
ce. ale cauzei păcii si 
securității In Europa 
și In întreaga lume.

a Băncii mixte
româno-vest-germane „Frankfurt—Bukarest Bank A. G

Marți a avut loc festivitatea inau
gurării filialei la București a Băn
cii mixte româno-vest-germane 
„Frankfurt-Bukarest Bank A.G.“.

La festivitatea inaugurală au parti
cipat Paul Niculescu. vioeprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul fi
nanțelor. Dumitru Bejan. ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior si Cooperării Eco
nomice Internaționale. Gheorghe 
Petrescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini. Vasile Răuță. guver
natorul Băncii Naționale a Republi
cii Socialiste România, alte persoane 
oficiale.

u

Au participat, de asemenea. Vasile 
Voloșeniuc, președintele Băncii Ro
mâne de Comerț Exterior. Helmuth 
Guthardt și Gilnther Schmidt-Wey- 
land, din conducerea „Deutsche Ge- 
nossenschaftsbank". Rudiger von 
Treskow, din conducerea „Berliner 
Handels und Frankfurter Bank", 
Constantin Dună, vicepreședinte, di
rector general la Banca franco- 
română-Paris, reprezentind acționa
rii la banca mixtă, conducerea ‘ 
mixte „Frankfurt-Bukarest 
A. G.“.

băncU
Bank

Au fost prezenți Michael Jovy, 
ambasadorul Republicii Federale 
Germania, șl alți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

AZI, LA FOTBAL

Noi meciuri de verificare ale loturilor naționale
Pe stadibnul „23 August" din Capi

tală se va desfășura astăzi meciul 
amical de fotbal dintre 
zentativ al României și 
olimpică a Cehoslovaciei, 
turneul final al J.O. de

Din lotul echipei române fac parte, 
printre alții. Iordache. Sames. Stefă- 
nescu, Munteanu II, Bălăci. Boloni, 
M. Răducanu, Stoica și Cămătaru.

Partida va Începe la ora 17)00 șl va

lotul repre- 
selectionata 
calificată in 
la Moscova.

fi condusă de arbitrul Robert laczina 
(Ungaria). în deschidere, selecționata 
de tineret a tării noastre va întîlni 
formația Corvinul Hunedoara.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
529.
530.
531.
532.

710-1-46765 
710-1-66434 
710-1-81010 
710-216-90 
710-366-11 
722-413-2498 
733-201-23515 
733-283-3356 
728-201-16799 
710-113-31397 
710-119-20389 
710-120-20245 
710-120-45019 
710-127-2835 
710-514-706 
715-1-66459 
715-1-121003 
715-1-158220 
715-1-186427 
715-1-210797 
715-1-231110 
715-1-249518 
715-1-265069 
715-1-279325 
715-24-163
715- 367-4121 
718-1-20235 
718-205-4423
710- 816-1870 
754-1-39069 
754-1-60696 
754-1-75999 
754-203-19902
711- 102-18820 
711-102-36888
711- 216-4256
716- 1-32963 
716-1-73767 
716-1-100374 
716-1-121114 
716-1-138423 
716-1-152841 
716-1-165975 
716-209-11835 
716-215-22135 
716-287-8603
716- 203-11482 
724-542-180 
724-640-454 
742-1-27488 
742-210-126 
736-210-8370 
748-1-33638 
748-1-57959 
748-1-72249 
748-251-1006 
748-202-3836
712- 133-1336
717- 1-29101 
717-1-75822 
717-1-105210 
717-1-127039 
717-1-145-375 
717-1-160193 
717-1-173523 
717-201-6912 
717-216-10822 
717-269-73
713- 102-21248 
713-194-18207 
713-807-9 
724-1-42133 
724-1-57981

La

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

533. 724-398-7674 595. 740-1-33763
534. 751-1-8966 596. 740-1-50443
535. 714-147-39 597. 712-708-192
536. 749-1-29631 598. 714-203-8839
537. 749-1-47092 599. 746-1-28756
538. 724-223-1127 600. 746-1-45810
539. 730-1-21134 601. 746-258-484
540. 730-201-9827 602. 714-1-17806
541. 731-1-17728 603. 710-204-10877
542. 715-121-673 604. 736-1-10648
543. 719-1-34522 605. 736-1-75989
544. 719-1-52646 606. 736-1-110690
545. 719-209-8106 607. 736-1-135649
546. 719-201-19329 608. 736-1-155439
547. 719-201-40020 609. 736-1-171116
548. 719-222-4906 610. 736-1-184027
549. 719-203-22179 611. 736-211-6562
550. 711-203-7456 612. 736-212-41352
551. 711-205-16817 613. 736-212-66798
552. 711-1-10643 614. 736-212-83932
553. 716-218-340 615. 736-279-6890
554. 717-173-314 616. 736-279-32316
555. 727-1-25607 ’ 617. 736-202-28215
556. 727-1-73022 618. 736-208-2105
557. 727-1-100285 619. 736-258-2471
558. 727-1-119877 620. 704-417-1171
559. 727-1-134927 621. 704-523-22784
560. 727-235-7154 622. 741-1-39273
561. 727-201-1618 623. 741-1-61479
562. 716-521-333 624. 741-1-76649
561 760-204-2829 625. 741-217-1529
564. 725-1-6770 626. 758-201-15051
565. 738-214-271 627. 706-718-282
566. 763-203-13961 628. 710-904-876
567; 718-211-1395 629. 758-1-29343
568. 741-201-39733 630. 758-206-2475
569. 741-201-61697 631. 723-102-7714
570. 741-201-76964 632. 723-103-9896
571. 741-212-23466 633. 723-135-3883
572. 741-315-2142 634. 743-1-43634
573. 744-1-15410 £35. 743-1-91892
574. 714-815-948 636. 743-1-125222
575. 756-1-28583 637. 743-1-1^0415
576. 756-1-45458 638. 743-1-170163
577. 706-201-2256 639. 743-1-186381
578. 706-201-21431 640. 743-1-200359
579. 750-1-24716 641. 743-152-78
580. 750-1-53791 642. 743-208-3176
581. 750-152-268 643. 743-209-35969
582. 750-211-26112 644. 743-226-66
583. 750-211-54123 645. 745-258-856
584. 750-211-71273 646. 745-2-27098
585. 754-205-3601 647. 745-2-48480
586. 718-438-199 648. 745-2-62282
587. 750-201-23819 649. 722-1-6265
588. 745-1-19033 650. 747-1-19378
589. 734-1-16772 651. 747-1-45296
590. 734-1-55536 652. 747-1-60420
591. 734-1-78359 653. 712-1-8077
592. 734-1-94983 654. 737-1-6334
593. 734-207-5096 655. 725-611-2
594. 703-619-331 656. 755-202-15022

tragerea la sorți a libretelor de eco
nomii cu dobindă și ciștiguri in autoturisme 
emise de unitățile C.E.C. din tară, care a 
avut loc în ziua de 28 aprilie a.c.. Casa de 
Economii și Consemnațiuni a acordat 1305 
ciștiguri in autoturisme „Dacia 1 300".

Publicăm In numărul ziarului de astăzi 
partea I din listă, cuprinzînd 656 de ciștiguri. 
în numărul viitor vom publica continuarea 
listei libretelor ieșite cîștigătoare.

• Campionatele europene de hal
tere au continuat la Belgrad cu în
trecerile de la categoria ușoară 
(67,500 kg). Titlul de campion conti
nental a fost cucerit de bulgarul 
Ianko Rusev, care a stabilit trei noi 
recorduri mondiale : 337,500 kg la to
talul celor două stiluri ; 148 kg la sti
lul ..smuls" (din încercare suplimen
tară) și 190 kg la stilul „aruncat". Pe 
locurile următoare s-au situat Gilnther 
Ambrass (R.D. Germană) — 315 kg șl 
Karl Heinz Radschinsky (R.F. Germa
nia) — 312,500 kg.

Sportivul român Virgil Dodu s-a 
clasat pe locul patru cu 307.500 kg — 
rezultat ce constituie un nou record 
national.
• în urma rezultatelor Înregistrate 

tn turneul international de tenis de 
la Las Vegas, cîstigat de suedezul 
Bjdrn Borg, în clasamentul general 
al „Marelui Premiu — F.I.L.T." con
tinuă să conducă americanul John 
McEnroe — 937 puncte, urmat de com- 
patrioțil săi Jimmy Connors — 814 
puncte, Gene Mayer — 727 puncte și 
cehoslovacul Ivan Lendl — 646 punc
te. Bjorn Borg se află pe locul șase, 
cu 525 puncte.
• Meciul dintre marii maeștri 

Boris Spasski (U.R.S.S.) si Lajoa 
Portisch (Ungaria), din cadrul tur
neului pretendenților la titlul mon
dial de șah, a continuat la Ciudad 
de Mexico cu a doua partidă supli
mentară, încheiată remiză la mutarea 
a 18-a.

Scorul se menține egal, astfel că 
cel doi mari maeștri vor susține o 
nouă partidă.

tv
PROGRAMUL 1

16.00 Telex
16.05 Adolescența — vîrsta creativității. 

Realizări ale elevilor, dedicate 
Congresului al XI-lea al U.T.C.

16.25 Program de cîntece patriotice șl 
revoluționare

16,35 Forum cetățenesc
16.55 Fotbal : România — Cehoslovacia. 

(Transmisiune directă de la sta
dionul „23 August" din București). 
In pauză : Tragerea Pronoexpres

18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal • 1 Mal — Zilei muncii

— faptele de muncă «le țării
19.25 Spectacol festiv dedicat zUd de 

1 Mai
20,05 Reportaj serial (HI). 1 Mal — Aveți 

legătura cu țara
20.25 Noi, femeile. Gtndul sl fapta 

noastră cutezătoare — patriei t 
Emisiune consacrată sărbătoririi 
zilei de 1 Mal

20.55 Telecinemateca. Ciclul „Dosarele 
ecranului". Joe Hill — producție a 
studiourilor suedeze

22,30 Telejurnal
PROGRAMUL 2
Piese instrumentale 
Blocnotes — informații utilitare 
Ritm și melodie — muzică ușoară 
1001 de seri
Telejurnal a 1 Mal — Zllet muncii
— faptele de muncă ale tării

19.25 Spectacol festiv dedicat zilei de 
1 Mal
Secvențe din stagiunea muzicală. 
Roberto Benzi — Uvertura ..Hebri- 
dele"
Studio T *80
Muzică populară

17.30 
îa.oa

20,05

so,20
20,46 . . ___
21.05 Inscripții pe celuloid : Restaurări, 

(Producție a studiourilor din R.D. 
Germană)

2LSS Treptele afirmării
22,30 Telejurnal



ÎN PAKISTAN A APĂRUT VOLUMUL

„NICOLAE CEAUȘESCU:
România, realizări și perspective"

RAWALPINDI 29 (Agerpres). — In editura pakistaneză „International 
Publishing Institute", din Rawalpindi, a apărut, în limba urdu, volumul 
„Nicolae Ceaușescu : România, realizări si perspective", consacrat perso
nalității proeminente, de mare prestigiu internațional, a președintelui 
României socialiste.

Volumul cuprinde Raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XII-lea al 
P.C.R., precum și o prezentare amplă 
a politicii externe a României. In 
cuvintul introductiv, sem
nat de Mahmud Aii, mi
nistru secretar de stat, se 
subliniază fundamentarea 
Științifică a opiniilor ex
primate în raport, justețea 
și realismul politicii noas
tre privind problematica 
dezarmării, clarviziunea to
varășului Nicolae Ceaușescu. 
care a arătat că. în con
dițiile actualei competiții 
militare, nu există decît o 
alternativă : „continuarea 
cursei înarmărilor, cu con
secințele ei nefaste, sau 
trecerea hotărîtă la înfăp
tuirea dezarmării si păcii**. 
Subliniind conexiunea or
ganică existentă între po
litica partidului si statului 
nostru și aspirațiile între
gului popor, ministrul pa
kistanez arată că „este o 
mare satisfacție să constați 
că președintele Nicolae 
Ceaușescu nu îșl expune 
numai opiniile sale, ci, ori 
de cite ori se adresează o- 
menirii. Domnia Sa vor
bește în numele poporu
lui român iubitor de pace**.

în legătură cu o altă co
ordonată fundamentală a 
politicii externe românești
— lupta pentru eliminarea 
stării de subdezvoltare în 
care se mai află o mare 
parte a lumii — se subli
niază faptul că președinte
le României „face întot
deauna o apreciere corectă 
a cauzelor reale ale difi- 
cultăților**. formulînd. în 
aoelași timp. propuneri 
concrete pentru eliminarea 
lor. Președintele Nicolae Ceaușescu
— «e arată — reafirmă că „pacea 
șl colaborarea nu se pot reali
za fără lichidarea subdezvoltării, 
fără instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale". Sînt rele
vate, totodată, șl exemplificate cu 
ample citate din Raportul la Con
gresul al XII-lea al P.C.R.. poziția 
partidului și statului nostru, a to
varășului Nicolae Ceaușescu. pri
vind neoesitatea soluționării pe cale 
politică a tuturor diferendelor, ro
lul ce trebuie să revină astăzi 
țărilor mici și mijlocii, chema
te să participe în mod egal la re
zolvarea problemelor majore ale con
temporaneității. In legătură cu a- 
ceasta, se subliniază hotărîrea Româ
niei de a „conlucra și în viitor cu 
toate aceste state pentru însănătoșirea 
climatului politic international", pre
cum și convingerea că „noul vo
lum va fi de un imens ajutor pen
tru opinia publică pakistaneză în 
Înțelegerea României intr-o perspec
tivă proprie".

„Este o plăoere șl o deosebită 
onoare pentru mine să șcriu prefața 
la lucrarea „Nicolae Ceaușescu : 
România, realizări și perspective" — 
arată Agha Murtaza Pooya, proprie
tar al cotidianului „The Muslim". 
„România — subliniază el — este o 
țară europeană măreață, cu un trecut 
bogat, cu un prezent ce asigură echi
tatea tuturor membrilor societății și 
cu un viitor prosper. Ea are relații 
excelente cu țara noastră, iar apro
fundarea continuă a cooperării bila
terale dă un conținut bogat relațiilor

/

(Urmare din pag. I)
Așa cum arată realitățile lumii de 

azi. chiar si după cucerirea neatirnă- 
rii politice și formarea statelor pro
prii, ideea independentei naționale 
se manifestă ca un puternic genera
tor de energii în conștiința popoare
lor dornioe să se dezvolte liber, 
nestingherit pe calea progresului eco
nomic și social. Partidul nostru con
sideră că în aceasta își găsește o eloc
ventă expresie rolul progresist al na
țiunii care, departe de a se fi epui
zat, va reprezenta încă mult timp da 
aci înainte un factor fundamental, o 
principală forță-motrice a progresu
lui economic și social. Ideea inde
pendenței naționale însuflețește po
poarele din noile state independenta 
In lupta și munca pentru consoli
darea independenței politice prin in
dependentă economică, pentru stăpî- 
nirea resurselor naționale și folosirea 
lor potrivit intereselor proprii, pen
tru lichidarea rămînerilor în urmă și 
îndeplinirea proiectelor lor de dez
voltare rapidă. Chiar și în țările care 
și-au dobindit de mult independenta 
politică, ideea independenței naționa
le reprezintă un puternic factor mo
bilizator in lupta pentru respingerea 
oricăror încercări de știrbire, pe plan 
politic sau economic, a acestei cu
ceriri Istorice, Împotriva oricăror in
gerințe din afară. Cu o deosebită for
ță îșl manifestă capacitatea mobiliza
toare principiul independenței în con
dițiile socialismului, clnd poporul și-a 
văzut încununată de victorie lupta 
pentru libertate, unde națiunea atinge 
cea mai înaltă dezvoltare ; preluind 
și dezvoltînd pe planuri superioare 
cele mai înaintate tradiții patriotice 
ale istoriei, cauza independenței se 
dovedește un puternic factor stimula
tor al elanului revoluționar al mase
lor în lupta pentru edificarea orîn- 
duirii noi, socialiste, pentru înain
tarea spre comunism.

Bucurindu-se de o grandioasă afir
mare pe plan internațional, cauza in
dependentei naționale constituie o 
parte integrantă, o componentă car
dinală a noilor principii de relații in
terstatale. Tocmai prin înfăptuirea sa 
se materializează dreptul sacru al 
fiecărui popor de a fi stăpîn pe pro
priile destine, de a-și organiza viața 
așa cum dorește, de a-si modela pre
zentul și viitorul potrivit propriilor 
aspirații și interese. In virtutea aces
tui principiu, fiecare popor are drep
tul de a dispune de resursele națio
nale ale propriei țări, de a le folosi 
potrivit intereselor sale. în scopul 
dezvoltării și bunăstării proprii, de a 
promova o colaborare rodnică, reci- 
groc avantajoasă, cu celelalte state.

In principiul independentei derivă

pakistanezo-române". „Președintele 
României — se arată în continuare — 
este bine cunoscut poporului pakista
nez. De la alegerea sa in fruntea 
partidului și statului român, Nicolae

.. . . -S.'-

Ceaușescu s-a afirmat ca unul dintre 
conducătorii cei mai de frunte ai 
lumii, profund atașat luptei pentru 
promovarea destinderii, definind un 
rol proeminent in mișcarea statelor 
In curs de dezvoltare, dovedindu-se 
un devotat partizan al luptei pentru 
realizarea unei noi ordini econo
mice internaționale". „Sub dinamica 
sa conducere, România promovează 
o politică externă al cărei corolar 
este prietenia față de toți, duce o 
politică bazată pe principiile egali
tății în drepturi, respectării inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc, nerecurgerii 
la forță sau la amenințarea cu folo
sirea forței".

O atenție deosebită o acordă auto
rul prefeței politicii partidului și 
statului nostru de extindere continuă 
a relațiilor de cooperare cu țările 
în curs de dezvoltare, subliniindu-se 
sprijinul constant pe care România 
îl acordă, în diferite forme, acestor 
state în eforturile lor pentru pro
gres și afirmare independentă. In 
acest cadru, pe baza documentelor 
aprobate de Congresul al XII-lea al 
P.C.R., se relevă că „România va 
continua să-și întărească raporturile 
de colaborare și solidaritate cu 
aceste state, inclusiv cu Pakistanul, 
In lupta pentru o dezvoltare econo
mică și socială independentă, pen
tru asigurarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn al propriului 
destin și de a se dezvolta liber".

Sînt apoi reliefate și bogat exempli
ficate cu date statistice importantele 

și Imperativul ca toate statele, indife
rent de mărimea lor, să se bucure 
de o deplină egalitate în drepturi în 
cadrul raporturilor dintre ele, spre 
a putea participa activ la rezolvarea 
marilor probleme ale lumii. în primul 
rind a celor care le privesc direct, 
numai aceasta oferind garanția că 
soluțiile elaborate corespund in
tereselor tuturor națiunilor. Așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, trebuie să se porneas
că in toate împrejurările de la 
adevărul că principiul independentei 
este universal valabil și același pen
tru toate statele, indiferent de mări
mea sau orînduirea lor socială, că în 
nici un caz nu poate fi aplicat sau in
terpretat în mod diferit față de o tară 

Respectarea independentei naționale, a dreptului 
fiecărui popor de a fi stăpîn pe propria soartă
sau alta. Promovarea și respectarea 
strictă, neabătută a principiului inde
pendenței și suveranității naționale 
exclud orice ingerințe în treburile 
interne ale altor state, orice imixtiu
ne. indiferent de forma și motivația 
sub care au loc, intervențiile de orice 
natură, orice acte de presiune econo
mică sau politică, discriminările sau 
represaliile — într-un cuvînt orice (fel 
de încercări de a se impune unui po
por voința unei alte țări.

In această ordine de idei, se cuvi
ne subliniat că sint în contradicție cu 
cerințele respectării principiului in
dependenței naționale orice încercări 
de a stăvili lupta revoluționară, de 
eliberare națională și socială a orică
rui popor, ca și impunerea din afară 
a unor prefaceri sociale. Atît „expor
tul" de contrarevoluție, cit si de re
voluție sînt incompatibile cu norme
le de relații interstatale, cu cerințele 
legalității internaționale, reprezintă 
în practică negări ale principiului in
dependenței, încălcări ale voinței su
verane a fiecărui popor, singurul în 
drept să decidă asupra căilor dez
voltării sale social-istorice.

Trebuie subliniat că în zilele noas
tre respectarea strictă a independen
ței naționale a fiecărui stat constituie 
cheia de boltă a destinderii și păcii 
in lume. Coexistența pașnică a Sta
telor cu orinduiri sociale diferite — 
unica alternativă a unei noi confla
grații mondiale — este de fapt ex-

succese obținute de țara noastră 
In toate domeniile de activitate si care 
sînt definite de autor drept „Realizări 
spectaculoase'* in dezvoltarea indus
triei, a agriculturii, în creșterea ni-
velului de trai al întregii populații 
a țării.

In încheiere se exprimă convin
gerea că „această nouă lucrare va 
permite cititorilor pakistanezi să 

cunoască mult mai bine o 
tară prietenă".

Eveniment editorial im
portant, apariția acestui 
nou volum în Pakistan de
monstrează interesul deose
bit al opiniei publioe din 
această tară pentru opera 
și personalitatea proemi
nentă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru România 
socialistă și realizările re
marcabile ale poporului 
nostru in strădania conti
nuă de ridicare a patriei 
pe noi culmi ale progresu
lui și civilizației, de a con
tribui activ la solutionarea 
echitabilă a comandamen
telor majore ale contempo
raneității.

★
La festivitatea lansării 

volumului, organizată la 
Rawalpindi, au particlnat 
Mahmud Aii, ministru se
cretar de stat. Mohammad 
Ashraf, vicepreședinte al 
Asociației de prietenie Pa
kistan — România, oameni 
de cultură, ziariști, oameni 
de afaceri. Art fost prezentl 
ambasadorul României în 
Pakistan. Lucian Petrescu, 
membri ai ambasadei tării 
noastre.

Luînd cuvintul cu acest 
prilej. Mohammad Nassim, 
directorul editurii „Inter
national Publishing Insti
tute". a subliniat că „volu
mul aparține unui mare 
prieten al Pakistanului, pre
ședintele României. Nicolae 
Ceaușescu. personalitate 
care se bucură de un înalt 

prestigiu pe plan mondial. Președin
tele Nicolae Ceaușescu desfășoară o 
susținută campanie în favoarea noii 
ordini economice si politice interna
ționale, este un sprijinitor curajos al 
popoarelor care luptă pentru liberta
te. se opune amestecului în treburile 
Interne ale altor state și este renumit 
pentru hotărîrea și consecventa cu 
care luptă pentru dezarmare șl 
pentru desființarea blocurilor mi
litare**.

La rîndul său, Mahmud Aii. mi
nistru secretar de stat, a subliniat 
unitatea de nezdruncinat a poporului 
român în jurul Partidului Comunist 
Român și al secretarului său 
general. „Lucrarea președintelui 
României — a arătat vorbitorul — 
evidențiază corelația strînsă dintre 
dezvoltare și pace, subliniind că men
ținerea păcii este posibilă prin coexis
tență pașnică. Punctele de vedere 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu 
cu privire la rolul statelor mici și 
mijlocii — a relevat Mahmud Aii 
— exprimă și poziția noastră, a tu
turor".

Lucrarea „Nicolae Ceaușescu : 
România, realizări și perspective" — 
a arătat. de asemenea, Mahmud 
Aii — apare în momentul în care se 
împlinesc 15 ani de la alegerea 
Excelenței Sale, domnul Nicolae 
Ceaușescu, în fruntea Partidului 
Comunist Român. Cu acest prilej îi 
adresăm cele mai calde și sincere 
felicitări.

In încheierea festivității a luat 
cuvintul ambasadorul român. Lucian 
Petrescu.

presia aplicării acestei cerințe, res
pectiv a respectării dreptului fiecărui 
popor de a-și alege liber forma de 
orinduire socială în care înțelege să 
trăiască. Intr-adevăr, viața, expe
riența istorică demonstrează cum nu 
se poate mai elocvent că numai prin 
respectarea de către toate statele, 
în orice împrejurare, a independen
ței și suveranității naționale se pot 
asigura relații de destindere, de în
credere și înțelegere, se poate dez
volta o colaborare în condiții de ega
litate — singura rodnică șl efica
ce. Și, dimpotrivă, oricînd și oriunde 
este încălcat sau negat dreptul La 
dezvoltare independentă apar în mod 
inevitabil fenomene de tensiune, fo
care de încordare și conflict, de na

tură să afecteze grav destinderea, să 
genereze primejdii de război. Mal 
mult, se poate spune că nesocotirea 
dreptului la dezvoltare de sine stă
tătoare a unui popor nu rămîne o 
problemă de ordin bilateral, ci, în 
condițiile interdependentelor din lu
mea contemporană, poate să compli
ce întreg ansamblul relațiilor inter
naționale. Iată de ce. în zilele noas
tre, abolirea definitivă a politicii 
imperialiste de dominație si dictat, 
respectarea strictă, neabătută a in
dependenței tuturor națiunilor sînt 
un imperativ absolut al destinderii 
și păcii. în concepția României, pla
neta noastră va fi cu adevărat o 
planetă a păcii și bunei conviețuiri 
între toate națiunile cînd respecta
rea dreptului fiecărui popor de a-și 
orindui viața așa cum dorește 
iși va găsi neabătută traducere în 
viată, cînd nu va mai exista nici o 
abatere de Ia această cerință funda
mentală de conduită internațională.

Dealtfel, necesitatea imperioasă a 
respectării dreptului națiunilor de 
a-și făuri destinul in mod de sine 
stătător este tot mai larg recunoscută 
pe plan mondial, fiind consacrată in 
documente fundamentale ale dreptu
lui international. Carta Națiunilor 
Unite consacră, chiar în primul său 
capitol, obligativitatea respectării in
dependenței politice a statelor, subli
niind, totodată, egalitatea în drepturi 
a popoarelor și dreptul lor de a dis-

Primul ministru al Indiei I-a primit 
pe ministrul de externe al României

PARIS

DELHI 29 (Agerpres). — Primul 
ministru al Guvernului Republicii 
India, doamna Indira Gandhi, l-a 
primit, în după-amiaza zilei de 29 
aprilie, pe tovarășul Ștefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, aflat în 
vizită oficială la Delhi.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, ministrul de ex
terne a înmînat un mesaj primului 
ministru indian, în care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în numele său și 
al tovarășei Elena Ceaușescu. trans
mite un salut prietenesc doamnei 
Indira Gandhi, cele mai bune urări 
de sănătate si fericire personală, de 
bunăstare și pace poporului indian 
prieten.

împărtășind în Întregime ideile 
cuprinse în mesaj cu privire la dez
voltarea într-un ritm accelerat a 
raporturilor de cooperare ne plan 
bilateral. în toate domeniile de in
teres comun, precum și în legătură 
cu intensificarea conlucrării dintre 
cele două țări pe arena internaționa
lă, premierul indian a rugat să fie 
transmise tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu viile sale mulțumiri pen
tru mesajul primit, precum si urările 
sale cordiale de sănătate si fericire 
personală, de pace și prosperitate 
poporului român prieten.

în cursul convorbirii a fost expri
mată dorința reciprocă a celor două 
state de a extinde și dinamiza rela
țiile româno-indiene pe plan politic, 
economic, tehnologic și în alte do
menii de activitate, inclusiv pentru 
inițierea unor acțiuni de cooperare 
economică pe terțe piețe. In acest 
scop, a fost subliniată importanta a- 
sigurării unei pregătiri corespunză
toare desfășurării rodnice în viito
rul apropiat a sesiunii comisiei 
mixte guvernamentale de coopera
re economică și tehnică menită să 
identifice noi acțiuni de coope
rare reciproc avantajoase. în con
cordantă cu potențialul economic al 
celor două țări și cu prevederile pla
nurilor lor naționale de dezvoltare 
economică.

Subliniindu-se pozițiile comune ale 
României și Indiei fată de probleme
le internaționale majore cu care este 
In prezent confruntată omenirea, au 
fost reliefate preocuparea celor două 
țări fată de agravarea periculoasă din 
ultima vreme a situației în lume, 
necesitatea de a se acționa pentru 
reglementarea tuturor problemelor 
litigioase prin mijloace pașnice, prin 
tratative, de a se asigura respectarea 
principiului neamestecului In trebu
rile interne ale altor state. A fost, 
de asemenea, scoasă în evidentă ne
cesitatea de a se face totul pentru 
continuarea politicii de pace, de des
tindere, de Independentă națională, 
pentru realizarea de pași concretl in 
direcția lichidării subdezvoltării șl 
edificării unei noi ordini economice

„Armele atomice-o uriașă primejdie 
pentru umanitate66

Ample demonstrații în S.U.A.
WASHINGTON 29 (Agerpres). — 

Referindu-se Ia marile demonstrații 
care au avut loc, la începutul acestei 
săptămîni, 'în fața Pentagonului și a 
altor instituții guvernamentale ame
ricane — între care Departamentul 
energiei, însărcinat cu cercetările și 
experiențele în domeniul armelor nu
cleare — demonstrații care au fost 
organizate în semn de protest împo
triva armelor nucleare și a perico
lului atomic, agenția Associated Press 
apreciază că acestea au fost cele mai 
ample manifestații după cele din 1967, 
desfășurate pentru încetarea războiu
lui din Vietnam.

pune de ele însele. La fel. „Declara
ția asupra principiilor de drept in
ternațional privind relațiile priete
nești și colaborare între state'*, „De
clarația privind acordarea indepen
dentei țărilor și popoarelor colonia
le". „Declarația asupra inadmisibili- 
tății intervenției în afacerile interne 
ale statelor și protecția independen
tei și suveranității lor", — iată cîteva 
din documentele O.N.U. care, în spi
ritul Cartei, reliefează însemnătatea 
principiului independenței naționale.

Se înțelege însă că simpla recu
noaștere a principiului independenței 
nu este suficientă. însăși viața, ex
periența istorică subliniază că esen
țial și hotărîtor este modul cum își 
găsește traducerea în viață o aseme

nea recunoaștere, respectarea cu 
strictețe și apărarea neabătută a 
acestui principiu, situarea lui fermă 
la temelia raporturilor dintre toate 
țările și popoarele, generalizarea sa 
în întreaga viață internațională. în
făptuirea Întocmai a acestei cerințe 
arzătoare constituie garanția sigură 
a evitării stărilor de încordare și 
conflict, condiția fundamentală a 
destinderii și păcii.

Așa cum libertatea și neatîrnarea 
sînt, în toate cazurile, rodul luptei 
hotărîte a popoarelor, tot astfel res
pectarea normelor de relații intersta
tale — în primul rind a independen
tei naționale — poate fi impusă numai 
prin mobilizarea și unirea eforturilor 
maselor populare celor mai largi, a 
tuturor forțelor politice și sociale 
Înaintate. Lor le revine misiunea de 
înaltă răspundere ca. actionînd string 
unite, să determine abolirea radicală 
a vechii politici imperialiste de for
ță, imixtiune și dictat, care pericli
tează pacea lumii, și înlocuirea de
finitivă a acesteia printr-o politică 
nouă, întemeiată pe respectul drep
tului fiecărui ponor de a-și hotărî 
soarta potrivit propriei voințe. Lupta 
pentru afirmarea principiului inde
pendentei naționale, pentru respec
tarea lui strictă reprezintă o îndato
rire primordială a partidelor comu
niste. strîns legată de răspunderea 
față de clasa muncitoare șl poporul 

în lume, a dezarmării, a democrati
zării raporturilor dintre state.

în cursul convorbirilor a fost sub
liniat în mod deosebit rolul impor
tant care revine țărilor în curs de 
dezvoltare, statelor nealiniate, țări
lor mici si mijlocii, in eforturile fă
cute pentru revenirea la o politică 
de pace, destindere. înțelegere si 
largă conlucrare între state indepen
dente și suverane. A fost reliefată, 
în acest context, dorința comună de 
intensificare a conlucrării dintre cele 
două țări pe plan international. în 
interesul popoarelor lor. al cauzei 
generale a păcii, stabilității și 
cooperării.

La convorbire a fost prezent amba
sadorul României la Delhi. Dumitru 
Niculescu.

★
Ministrul de externe al Româ

niei s-a întîlnit cu Bal Ram, 
președintele Camerei Populare a 
Parlamentului indian (Lok Sabha), cu 
care a examinat unele probleme ale 
cooperării româno-indiene. inclusiv 
prin intensificarea contactelor dintre 
cele două parlamente, precum si 
unele aspecte ale vieții Internationa
le. în acest context, au fost scoase 
în evidentă rolul tot mai mare și 
responsabilitățile crescînde ce revin 
parlamentelor în eforturile gene
rale ale popoarelor, ale forțelor 
progresiste de pretutindeni pentru 
oprirea cursului actual, periculos al 
încordării situației internaționale, 
pentru reluarea și consolidarea pro
cesului de destindere și cooperare.

★
Marți e-au încheiat convorbirile 

oficiale dintre ministrul român al 
afaoerilor externe și ministrul indian 
de externe, P. V. Narasimha Rao. In 
cursul discuțiilor, ministrul de exter
ne indian și-a exprimat deplina sa
tisfacție pentru rezultatele vizitei. 
Cei doi miniștri au scos In relief do
rința guvernelor lor de a dezvolta 
raporturile bilaterale In toate dome
niile de interes comun, au subliniat 
urgența activizării Comisiei mixte 
guvernamentale româno-indiene de 
cooperare economică si tehnică și 
au manifestat o poziție comună 
în legătură cu intensificarea co
laborării dintre cele două țări 
pe planul vieții internaționale. 
Ministrul • român de externe l-a 
invitat pe ministrul indian să efec
tueze o vizită oficială în România. 
Invitația a fost acceptată cu multă 
plăcere.

Ministrul român a avut, de ase
menea. întrevederi cu Veerendra 
Patil, ministrul petrolului si al in
dustriei chimice, și Khan Chaudwari, 
ministrul energiei electrice, în cadrul 
cărora au fost abordate perspectivele 
cooperării dintre cele două țări în 
domeniile respective, apreciindu-se că 
există ample posibilități de conlucra
re bilaterală, inclusiv pe terțe piețe.

(Agerpres)

în cadrul mitingurilor, personali
tăți de frunte ale vieții politice 
și obștești din Statele Unite au re
levat marile pericole pe care Ie pre
zintă pentru intreaga umanitate acu
mularea unor uriașe stocuri de arme 
atomice și au cerut să se pună capăt 
producției de armament nuclear și să 
se distrugă stocurile existente. După 
cum informează agențiile Associated 
Press și Reuter, poliția americană a 
intervenit pentru dispersarea mani- 
festanților, operînd aproximativ 300 
de arestări în rîndurile acestora.

țării din care fac parte, față de lupta 
generală pentru eliberare națională 
și socială, pentru dezvoltarea liberă 
a tuturor popoarelor — știut fiind că 
nu poate fi liber nid poporul care 
domină alte popoare. Și tocmai de
oarece independența națională este o 
cauză care interesează vital cele mai 
largi categorii și pături sociale ea 
presupune în mod imperios dezvol
tarea largă a colaborării între toate 
forțele patriotice, progresiste, demo
cratice, între toate partidele șl miș
cările care militează pentru libertate.

Promovarea cauzei libertății si 
Independenței naționale a popoarelor 
constituie o trăsătură fundamentală si 
definitorie a politicii externe a Româ
niei. una din liniile directoare ale în
tregii sale activități. Prețuind ca 
lumina ochilor bunurile supreme' ale 
poporului nostru — independenta și 
suveranitatea patriei, actionînd pen
tru consolidarea lor prin întreaga 
operă de construcție,socialistă, parti
dul nostru se afirmă, totodată, ca 
un factor activ al luptei mondiale 
pentru libertatea si independenta tu
turor națiunilor. în întreaga perioadă 
postbelică si. cu deosebire în ultimul 
deceniu și jumătate, de cînd la cîrma 
țării se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — înflăcărat sî neobosit 
militant revoluționar pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de libertate și pro
gres al omenirii contemporane — 
nu a existat cauză dreaptă, n-a fost 
popor angajat în lupta pentru liber
tate care să nu se bucure de spriji
nul activ și ajutorul multilateral al 
României socialiste.

Prin întreaga sa politică externă. 
România a adus și aduce o contribuție 
substanțială la afirmarea pe plan mon
dial a independentei naționale, ca 
principiu fundamental de relații in
terstatale. Pronuntindu-se ferm pen
tru respectarea lui neabătută. în 
toate împrejurările. România comba
te orice acte de încălcare a drep
turilor națiunilor la dezvoltare de 
sine stătătoare, consecvența și fermi
tatea în promovarea cauzei indepen
dentei naționale constituind unul din 
izvoarele principale ale prestigiului 
pe care și l-au dobindit ne toate me
ridianele politica României, perso
nalitatea președintelui ei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Așa cum se arată în documentele 
sale programatice, partidul nostru va 
acționa si in viitor pentru unirea si 
solidaritatea celor mai largi forte so
ciale. a popoarelor in lupta pentru 
înfăptuirea idealurilor de libertate 
ale omenirii, pentru succesul politicii 
de independentă și pace în lume.

Al. CAMPEANU

Apelul reuniunii reprezentanților unor partide comuniste 
și muncitorești din Europa

PARIS 28 (Agerpres). — în capi
tala Franței s-au desfășurat în zilele 
de 28 și 29 aprilie lucrările reuniunii 
reprezentanților a 22 de partide co
muniste și muncitorești din Europa.

A fost adoptat textul unui apel 
pentru pace și dezarmare, în care se 
spune :

„Popoarele de pe continentul nos
tru au plătit scump posibilitatea de 
a cunoaște adevăratul preț al păcii, 
al prieteniei trainice și colaborării. 
Cea de-a 35-a aniversare a victoriei 
asupra hitlerismului ajută să se 
înțeleagă mai bine In ce măsură 
pacea este unul din drepturile fun
damentale ale omului, un bun uman 
necesar".

In continuare In apel se arată: 
„Indiferent cine am fi și unde am 

trăi în Europa, nu putem decît să 
ciștigăm de pe urma soluționării prin 
tratative a problemelor existente ; 
nu putem decît să cîștigăm de pe 
urma reducerii armamentelor șl a 
forțelor armate, de pe urma progre
selor realizate în opera de dezar
mare, care răspunde cerințelor unei 
securități egale și garantate pentru 
toate statele și popoarele".

„Lupta pentru dezarmare consti

VARȘOVIA

Congresul Federației Uniunilor Socialiste ale Tineretului"
O cuvîntare a tovarășului Edward Gierek

VARȘOVIA 29 (Agerpres). — Lulnd 
cuvintul In cadrul Congresului al 
II-lea al Federației Uniunilor Socia
liste ale Tineretului din R.P. Polonă, 
Edward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., a relevat că Polonia dis
pune de suficiente forte pentru a-sl 
asigura avîntul economic șl progresul 
social. Aceasta reclamă folosirea e- 
ficientă a bazei materiale moderne 
șl dezvoltate a tării, perfectionarea 
conducerii economiei. Este necesar — 
a arătat vorbitorul — să educăm oa
menii în așa fel incit ei să cores

PIAȚA COMUNĂ

Întîlnirea de la Luxemburg: 
dezacordul n-a putut fi soluționat

r
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/ - pe scurt
MANIFESTĂRI CONSACRATE CELEI DE-A 2 050-A ANIVERSARI A I 

CONSTITUIRII PRIMULUI STAT DAC CENTRALIZAT Șl INDEPENDENT. La I 
Biblioteca orășenească din Gâvle (Suedia) a fost deschisă expoziția „Ves
tigii dacice din munții Orăștiei". Cu acest prilej au fost evocate momente I 
Importante din istoria culturii și civilizației românești, continuitatea și ve- I 
chimea milenară a poporului român, lupta sa pentru independență na
țională. In orașul finlandez Jarvanpaa a avut loc o manifestare cultu- | 
rală, în cursul căreia a fost proiectat un film despre realizările semnifi
cative ale României.

RIDICAREA STĂRII EXCEPȚIONALE IN NICARAGUA. Guvernul nicara- | 
guaian a hotărit, luni, să ridice starea excepțională, în vigoare după înlă- I 
turarea de la putere a dictatorului Anastasio Somoza, în iulie 1979, și a 
promulgat o nouă lege de protejare a cetățenilor. Sergio Ramirez, membru | 
al juntei de guvernămînt, relatează agenția France Presse, a arătat că | 
această hotărîre vizează Instaurarea unui climat de încredere necesar 
reconstrucției economiei naționale. j

tuie in prezent problema primor
dială ! — ae arată In apel. Cînd
este vorba despre lupta pentru 
pace și dezarmare, noi, comu
niștii din țările Europei, sîntem 
gata pentru orice dialog, pentru 
orice tratative, pentru orice acțiuni 
comune. Vrem ca în acest scop să se 
Unească toate forțele iubitoare de 
pace. Indiferent de naționalitatea 
noastră, de convingerile noastre, de 
modul nostru de viață, vă spunem 
vouă tuturor, comuniștilor, socia
liștilor, social-democraților, creștini
lor, oamenilor de altă credință, că 
pacea este bunul nostru, al tuturor I“.

In încheierea apelului se spune : 
„Reunindu-ne la această întîlnire, 
ne exprimăm năzuința spre iniția
tivă deschisă, In cadrul căreia să fie 
înfăptuite cele mai largi contacte și să 
se poarte cel mai larg dialog. Sîntem 
gata pentru consultări și schimb de 
păreri, in forme acceptabile pentru 
toți, cu toate forțele din Europa 
hotărîte să acționeze în spiritul lui 
Helsinki și In perspectiva Madridului, 
In interesul continuării politicii de 
destindere șl căutării căilor de redu
cere a înarmărilor pe continentul 
nostru".

pundă exigentelor timpului nostru și 
celor mai bune tradiții ale poporu
lui.

Vorbitorul a relevat, de asemenea, 
că in următorii ani tineretului II re
vine sarcina de a munci cu conștiin
ciozitate, eficient, acesta fiind Impe
rativul tuturor acțiunilor, o practică 
obligatorie pentru toți membrii 
U.T.S.

Primul secretar al C.C. al P.M.U.P. 
s-a referit, de asemenea, la unele 
probleme ale situației internaționale.

mune, primul ministru britanic. Mar
garet Thatcher, a precizat apoi că 
Marea Britanie nu poate accepta ul
timele propuneri oe i-au fost avan
sate — de a-și spori contribuția la 
bugetul C.E.E. de la 538 milioane u- 
nitșitl de cont în 1980 la 688 mili
oane în 1981.

Comentînd eșecul de la Luxemburg, 
un participant la dezbateri, citat de 
agenția France Presse, aprecia : 
„La Consiliul de la Dublin, din no
iembrie anul trecut, am trecut pe 
lingă criză ; de data aceasta ne-am 
instalat in ea“.

Imposibilitatea de a ajunge la un 
acord a avut consecințe imediate : 
astfel, ea a făcut ca înțelegerea a 
opt miniștri dintre cei nouă ai agri
culturii în legătură cu o creștere 
medie cu cinci la sută a prețurilor 
agricole In campania 1980—1981 să de
vină caducă. Dealtfel, miniștrii agri
culturii urmează să se reunească din 
nou la 6 mai, la Luxemburg, unde 
vor relua „dosarul agricol".

care s-a desfășurat la Madrid, se i 
subliniază dorința participanților de 
a consolida procesul de democrati- l 
zare a acestor țări, de ameliorare I 
a nivelului de trai al popoarelor * 
respective, pentru înfăptuirea echi- . 
tății sociale și a păcii In lume — j 
menționează agenția spaniolă de I 
presă E.F.E.

ÎNTREVEDERE LA PHENIAN, j 

Kim Ir Sen. secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Coreea, , 
președintele R.P.D. Coreene, a pri
mit Ia Phenian pe Lucio Lara. I 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al M.P.L.A. — Partidul Muncii din I 
Angola, secretar al C.C. al partidu- j 
lui, aflat in vizită In R.P.D. Coreea
nă. în fruntea unei delegații — in- j 
formează agenția A.C.T.C.

PESTE 300 DE PROFESORI DIN 
REPUBLICA SUD-AFRICANA au 
anunțat că se alătură acțiunii de I 
boicotare a cursurilor, inițiată de 
elevii și studenții de culoare. In ! 
sprijinul satisfacerii revendicărilor | 
lor pentru abolirea practicilor ra
siale din instituțiile de lnvățămlnt • 
ale țării. După cum se știe, la a- 
ceastă acțiune participă peste * 1 
750 000 de tineri sud-africani și 
cîteva mii de student! albi.

LUXEMBURG 29 (Agerpres). — 
Cei nouă șefi de stat și da guvern 
ai țărilor Pieței comune au părăsit 
Luxemburgul, după două zile de 
tratative, „fără să fi putut ajunge la 
un acord asupra dosarului esențial — 
cel al contribuției britanice la buge
tul „celor nouă" — relevă agențiile 
de presă. Referindu-se la acest dez- 
nodămînt, primul ministru al Italiei, 
Francesco Cossiga, care prezidează 
în prezent lucrările Pieței comune, a 
subliniat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că „problemele acordului si 
participării britanice la bugetul 
C.E.E. sint puse in mod dramatic, 
intr-un moment în care fiecare dintre 
țările Pieței comune intimpină grave 
dificultăți economice", astfel îneît, 
deși „toți au depus un efort uriaș 
pentru a găsi o soluție", distanta ce a 
mai rămas pînă la realizarea unui 
acord nu a putut fi depășită la 
această reuniune. ,

într-o declarație făcută la sfîrșltul 
reuniunii la nivel înalt a Pieței co

| ȘEDINȚA UNEI COMISII A
C.A.E.R. La Budapesta a avut loc 

] ședința a 18-a a Comisiei perma
nente a C.A.E.R. pentru poștă șl te- 

I lecomunicații, la care au participat 
delegații ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I. A fost examinat 

I stadiul îndeplinirii acțiunilor pri
vind crearea sistemului complex 

I automatizat intercorelat pentru 
transmiterea tuturor genurilor de 
informații (S.C.A.I.T.), desfășurarea 

. lucrărilor de colaborare tehnico- 
științifică, condițiile tehnice pentru 

I unele tipuri de echipamente, pre
cum și alte probleme de colaborare 

I multilaterală din domeniul poștelor 
| și telecomunicațiilor.

, NEPALUL A HOTARlT RECU- 
| NOAȘTEREA O.E.P., ca singurul 
I reprezentant legitim al poporului 

palestinian — a declarat ministrul 
I de externe al țării, K. B. Shahi, 
| după cum informează agențiile 

U.P.I. și Associated Press.

SCRUTINUL DIN PARLAMEN- 
1 TUL ELEN. In cadrul procedurii 
, de desemnare a președintelui țării,

In parlamentul elen a avut loc,
I marți, al doilea tur de scrutin. Cu

acest prilej, primul ministru. Con-
I stantin Caramanlis, a obținut 181 

de voturi, cu 19 mai puțin decît 
majoritatea de două treimi, respec-

• tiv de 200 din 300 de voturi, ne
cesară pentru a fi declarat ales.

I Al treilea tur de scrutin se va 
desfășura la 5 mai. Potrivit Con- 

I stituției, la acest tur de scrutin, 
pentru a fi ales președinte al țării, 
premierul Constantin Caramanlis

• va trebui să întrunească trei cincirpi 
din totalul de 300 voturi, respectiv

1 180 de voturi.

I REUNIUNEA PACTULUI
I ANDIN. In comunicatul dat pu

blicității la sfîrșitul, reuniunii mi-
I niștrilor afacerilor externe ai ță

rilor membre ale Pactului ANDIN,

EVOLUȚIA COMPLEXULUI OR- * 
BIT AL ..SALIUT-6"—„SOIUZ-35". . 
La 29 aprilie, ora 11.09 (ora Mosco- f 
vei), a fost realizată cuplarea navei • 
cosmice automate de transport „Pro- 
gress-9" cu complexul orbital pilo- I 
tat „Saliut-6"—„Soiuz-35“. Apro- | 
pierea și cuplarea aparatelor cos
mice au fost controlate de echipajul t 
complexului pilotat, cosmonauții ] 
Leonid Popov și Valeri Riumin. * 
Nava de transport a adus în spațiu 
aparate, instalații, materiale legate 
de asigurarea condițiilor de viață I 
echipajului și pentru cercetări ști
ințifice, combustibil pentru mo- I 
toarele complexului și scrisori.
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