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Au îndeplinit planul pe 4 luni ÎNTREPRINDEREA „23 AUGUST" DIN SATU MARE :

Produsul cu numărul 9 milioane
Oamenii muncii din silvicultură

Oamenii muncii din silvicultură au îndeplinit sarcinile de plan pe 
primele patru luni ale acestui an, inregistrind însemnate depășiri ale 
prevederilor la producția unităților silvice, export, beneficii, impădu- 
riri etc.

în telegrama adresată . cu acest prilej tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, de Biroul Executiv al Consiliului Silvi
culturii. se arată : Rezultatele obținute sint rodul aplicării neabătute a 
indicațiilor și orientărilor dumneavoastră, înfăptuirii sarcinilor ce ni 
le-ați dat pentru dezvoltarea calitativă a fondului forestier și valorificarea 
completă și superioară a tuturor,resurselor acestuia, pentru mai buna 
gospodărire și valorificare a pajiștilor din zona de munte și perimetrul 
forestier din celelalte zone, pentru ridicarea silviculturii românești pe noi 
trepte de dezvoltare calitativă.

Vă asigurăm și cu acest prilej, mult iubite și stimate tovarășe secretar 
general Nicolae Ceaușescu — se arată în încheiere — că oamenii muncii 
din silvicultură sînt ferm hotăriți să transpună în viață sarcinile ce le 
sint încredințate, să asigure realizarea întocmai a prevederilor din planul 
de stat și departamental, precum și din programele speciale de dezvol- 
tare și diversificare a activităților silvice și de pe pajiști, astfel incit sa 
intimpine cea de-a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială si 
națională, antifascistă și antiimperialistă și Congresul al XIII-lea al parti
dului cu noi și importante succese în muncă.

Vineri, 27 aprilie, de pe banda 
de montaj a întreprinderii „23 Au
gust" din Satu Mare a fost livrată 
mașina de gătit cu gaze cu numă
rul 9 milioane. Acest eveniment 
coincide cu raportarea îndeplini
rii înainte de termen a planului 
pe primele patru luni ale anului, 
devans care se va materializa -în 
realizarea, peste prevederi pînă la 
sfîrșitul lunii aprilie a unei pro- 

■ ducții-marfă in valoare de 1,8 mi
lioane lei. De remarcat că, în acest 
an, 70 la sută din producțiarmarfă

este destinată exportului. Ca urma
re a rezultatelor obținute, pînă la 
încheierea primului semestru al 
anului se va realiza 60 Ia sută din 
planul anual de export. întreprin
derea realizează și livrează la ex
port 14 tipuri de mașini de gătit, 
într-o gamă variată de dimensiuni 
și culori, ponderea produselor noi 
și reproiectate ajungind la 70 la 
șută din totalul producției. (Octav 
Grumeza, corespondentul „Scin- 
teii").

Vocația constructivă

Județul Prahova, 
la producția-marfă

Angajate într-o entuziastă între
cere în cinstea zilei de 1 Mai și ă 
marii sărbători naționale de la 
23 August, colectivele industriale 
din județul Prahova au îndeplinit 
planul producției industriale marfă 
pe 4 luni. Avansul de timp ciștigat 
permite oamenilor muncii praho
veni să dea pînă la finele lunii 
acesteia in plus față de plan căr
bune brut, utilaj petrolier și minier, 
pompe de injecție, geam tras și 
laminat, produse petroliere și pe
trochimice, mașini-unelte, țesături 
și alte mărfuri în valoare de pes
te 300 milioane lei.

Aplicîndu-se noi și modernizate 
tehnologii, organizîndu-se mai bine 
munca pe întregul flux de fabri
cație, lucrindu-se în acord global, 
întregul spor de producție este 
realizat pe seama creșterii produc
tivității muncii. Pe panoul în
trecerii. cu cele mai bune rezul
tate s-a-u înscris colectivele de la 
mina Fjlipeștii de Pădure. între
prinderea de anvelope „Victoria", 
din Florești, .rafinăriile „Vega“ și 
Ploiești-Sud, întreprinderea de 
geamuri Scăeni, „Relaxa“-Mizil, 
întreprinderea de mecanică fină 
Sinaia, întreprinderile „1 Mai“ și 
„Dorobanțul" ' din Ploiești. (Con
stantin Căpraru, corespondentul 
„Scînteii").

47 de unități economice 
din județul Cluj

Acționînd cu hotărire și puterni
că angajare patriotică pentru a 
cinsti ziua de 1 Mai, marea sărbă
toare națională de la 23 August și 
Congresul al XIII-lea al partidului

cu fapte deosebite în întrecerea 
socialistă, colectivele de oameni ai 
muncii din 47 unități economice din 
județul Cluj au raportat realizarea 
înainte de termen a planului la 
prd'ducția-marfă 'pe 4 luni. Printre 
colectivele fruntașe se . numără 
Combinatul minier Cluj, Combina
tul de lianți și materiale refrac
tare Turda, „Tehnofrig" și „Napo- 
chim", din Cluj-Napoca. S-au rea
lizat de la începutul anului și pină 
acum, peste prevederi, 1 000 tone 
caolin, 3 000 tone utilaje tehnolo
gice,. mașini și instalații pentru noi 
obiective de investiții, 12'000 tone 
ciment, 350 tone policlorură de vi
nii și altele. (Marin Oprea, cores
pondentul „Scînteii").

28 de unități economice 
din județul Mureș

Desfășurind larg întrecerea so
cialistă in cinstea zilei de 1 Mai 
și a marilor evenimente politice din 
acest an — a 40-a aniversare a eli
berării patriei și Congresul al 
XIII-lea al partidului — colectivele 
de oameni ai muncii din 28 unități 
economice din județul Mures, prin
tre care cele de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice „Azomureș" 
și ..Prodcomplex". Fabrica de an
velope din Luduș. întreprinderea 
metalurgică „Republica" din Re
ghin, raportează îndeplinirea îna
inte de termen a planului la pro- 
ductia-marfă pe primele 4 luni ale 
anului. Avansul de timp ciștigat 
permite celor 28 unități economice 
mureșene să realizeze, pînă la 
1 Mai. o producție suplimentară în 
valoare de 119 milioane lei. o mare 
parte din aceasta fiind destinată 
exportului. (Gheorghe Giurgiu, co
respondentul „Scînteii").

Am mai apucat re
gimul burghez de la 
noi, in care lagărele și 
beciurile umede ți
neau loc de „păstrare" 
a adevăraților revolu
ționari. Vrea cineva să 
mai amintesc ale cui 
erau băncile, concer
nele, trusturile de pre
să, societățile care au 
vîndut toată avuția 
țării pe nimic unor 
„amici" de peste ho-' 
tare care le-au înles
nit transferul de bani 
in seifuri oculte și 
chiar „refugierea" pe 
țărmuri mâi calde, 
atunci cînd vechile 
clase au părăsit scena? 
Despre „veritabila de
mocrație" care ar 
domni in capitalism se 
poate afirma că este 
un basm foarte fru
mos pe care l-am au
zit și care nu ne mai 
spune nimic. Acolo 
muncitorul nu este 
considerat un factor 
motor al societății și 
cei ce profită de mun
ca lui nu au nici un 
interes să se gîndeas- 
că la așa ceva.

Sintem astăzi o țară 
liberă, un popor stăpin 
pe destinele sale, o 
clasă muncitoare pu
ternică, în stare de 
mari, performanțe, 
cum este această mare 
operă constructivă Ca
nalul Dunăre — Ma
rea Neagră, creație 
desfășurată din iniția
tiva și sub condu
cerea partidului nostru 
comunist, sub perma
nenta supraveghere a 
secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae

Ceaușescu. Spre a 
evalua cum se cuvine 
atari realizări e bine 
să reamintim de unde 
am plecat și de la ce 
nivel. Și toate acestea 
obținute într-un timp 
scurt. Dacă am face o 
măsurare a timpului 
de cind clasa munci
toare și-a cucerit 
dreptul la putere. în 
comparație cu regi
murile 'ce au 'prece
dat-o, ne-am da sea-
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ma cît de scurtă vre
me a trecut și cîte di
ficultăți am avut după 
ce masele au luat pu
terea. Dacă e să jude
căm numai situația 
din țara noastră și ar 
trebui să ne gîndim 
mai întîi la datoriile 
rămase de pe urma 
regimurilor burgheze, 
la sărăcia generală a 
milioane de oameni, la 
starea orașelor și lo
cuințelor, la dezastrele 
războaielor care s-au 
succedat Ia termene 
scurte, la realitatea 
sanitară moștenită și, 
mai ales, ia condiția 
psihologică a muncito
rului, aflat in mijlocul 
unei situații ce trebuia 
îndreptată din mers, 
luptînd în același 
timp cu o propagandă 
ostilă și încăpățînată 
să demonstreze cît de

bine era cînd, el, 
muncitorul, putea fi 
jupuit, băgat in tem
niță, exploatat, îmbol
năvit, lăsat fără drep
turi, și așa mai de
parte.

Cunosc foarte bine 
și treșutul, și prezentul 
acestei clase, atît de 
folosite, care a plătit 

(cu singe, sudoare și 
.sudalma o yia.ță crin: 
cehă. Sigur că ceea ce 
s-a realizat în acești 
ani ai libertății noas
tre adevărate nu în
seamnă tot ce ' poate 
face poporul nostru. 
Avem în față obiec
tive mari, demne de 
capacitatea construc
tivă a țării, a fiilor ei. 
Garanția înfăptuirii 
lor stă în realismul 
politicii partidului nos
tru și în forța crea
toare a clasei munci
toare. a tuturor oame
nilor muncii. O spun 
orașele noi ridicate pe 
niște ruine, pe urmele 
unor bordeie, o spun 
spitalele, sanatoriile, 
hotelurile, casele de 
odihnă, drumurile re
făcute și modernizate, 
o spun marile, monu
mentalele lucrări care 
s-au ridicat semețe în 
acești ani de adevăra
tă revoluție. O spune, 
iată, acest grandios 
Canal Dunăre — Ma
rea Neagră la care a 
muncit, practic, toată 
țara. O mărturisesc 
fabricile de produs 
mașini pe care le-am 
cumpărat sau le-am

(Continuare 
in pag. a V-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a intilnit, simbătă 28 
aprilie, cu tovarășul Iannis Bannias, 
secretarul Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Grecia — 
interior, care a efectuat, în fruntea 
unei delegații, o vizită in țara noas
tră, la invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

Oaspetele a fost însoțit de tova
rășii Evanghelos Diamantopoulos și 
Elli Papaconstantinou, membri ai 
Biroului Executiv al C.C. al P.C. 
din Grecia — interior.

La întrevedere au luat parte to
varășii Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., Ion Stoian, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Olimpia Solomonesco, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Tovarășul. Iannis Bannias a adre
sat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut călduros din 'partea condu
cerii Partidului Comunist din Gre
cia — interior, precum și urări de 
progres și prosperitate poporului ro
mân prieten.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să șe transmită 
un cald salut și cele mai bune urăc 
conducerii și membrilor Partidului 
Comunist din Grecia. — interior și 
ponorului elen prieten.

în timpul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
tovărășească, s-a exprimat satisfac
ția față de evoluția legăturilor de 
colaborare dintre cele două partide, 
dorința de a extinde aceste rapor
turi, în spiritul relațiilor tradițio
nale de prietenie dintre popoarele 
român și elen, precum și în intere

sul înțelegerii, al buneî vecinătăți in 
Balcani, al destinderii și cooperării 
în Europa și în lume.

în cadrul schimbului de vederi în 
probleme actuale ale vieții politice 
internaționale a fost subliniată ne
cesitatea intensificării eforturilor 
popoarelor pentru încetarea cursei 
înarmărilor și eliminarea pericolului 
unui război atomic, pentru înfăptui
rea dezarmării, și in primul rind a 
dezarmării nucleare — problema 
fundamentală a zilelor noastre. în 
acest cadru s-a reliefat importanța 
întăririi colaborării partidelor co
muniste și muncitorești, partidelor 
socialiste, social-democrate, a altor 
partide și forțe progresiste și antiim- 
perialiște de pretutindeni, a tuturor 
popoarelor pentru triumfql . po'iticii 
de destindere, dezarmare, pace și 
colaborare, pentru' infăotuirea idea
lurilor de libertate, independență și 
progres ale fiecărei națiuni.

S-a evidențiat, totodată, necesita
tea opririi amplasării rachetelor a- 
mericane cu rază medie de aețiune 
în unele țări vest-europene si re
nunțării la aplicarea contramăsuri- 
lor nuclear® anunțate de Uniunea 
Sovietică, a reluării tratativelor so- 
vieto-americane in vederea real - 
zării unui acord care să ducă la eli-, 
minarea rachetelor și, în perspec
tivă, a tuturor armelor nucleare de 
pe continent.

A fost reliefat rolul important al 
luptei popoarelor pentru pace, al 
marilor mișcări din ultimul timp ia 
favoarea dezarmării, împotriva 
războiului, subliniindu-se necesitatea 
Intensificării manifestărilor pentri 
încetarea cursei înarmărilor, și în
deosebi a înarmărilor nucleare.

S-a apreciat că o însemnătate 
deosebită pentru procesul de dezan
gajare militară o are crearea de 
zone denuclearizate in Europa, pre

cum și pe alte continente. în acest 
context, a fost subliniată necesitatea 
transformării Balcanilor într-o zonă 
a păcii și bunei vecinătăți, a coope
rării și înțelegerii, fără arme nu
cleare și-fără baze militare stră'ne. 
Relevindu-se că s-au înregistrat pași 
pozitivi în organizarea unor reuniuni 
pentru promovarea colaborării bal
canice multilaterale, pentru instau
rarea unui climat de încredere, co
operare și securitate in această 
zonă, s-a arătat că este necesar să 
se continue procesul cooperării în 
regiune in vederea pregătirii unei 
întilniri la nivel înalt.

Arătîndu-se că trabuie făcut totul 
pentru reglementarea pe cale paș
nică, prin negocieri, a tuturor di
ferendelor dintre state, s-a subli
niat necesitatea soluționării proble
mei cipriote pe calea tratativelor di
recte intre reprezentanții celor două 
comunități, fără nici un amestec dip 
afară, cu contribuția O.N.U., pentru 
a se asigura conviețuirea pașnică a 
populațiilor greacă și turcă din in
sulă in cadrul unui stat indepen
dent, securitatea și integritatea Ci
prului, menținerea statutului său de 
țară nealiniată.

Secretarul C.C. al P.C. din Gre
cia — interior a arătat că partidul 
său și poporul grec dau o înaltă a- 
preciere eforturilor și inițiativelor 
României, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe plan internațional 
pentru instaurarea unui climat de 
pace, înțelegere și colaborare.

în cadrul convorbirii s-a < reliefat 
însemnătatea reducerii decalajelor 
dintre țările dezvoltate și cele în 
curs de dezvoltare, pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. care să asigure dezvol
tarea liberă și independentă a fie
cărei națiuni pe calea progresului 
economic și social.

DE LA FĂURIREA FRONTULUI UNIC MUNCITORESC Șl A 4[5 DE ANI
DE LA MARILE MANIFESTAȚII DE LA 1 MA I 1939

Angajament solemn pentru întărirea permanentă 
a unității poporului în jurul partidului, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru 

înfăptuirea exemplară a Programului partidului
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
Mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,

Pentru lucrări de calitate in campania de primăvară 

HH KMnKu ihk cmniNiiAffl a toate khe, 
KCTMO-SE ocinos NORMELE KRIBK!

® Pentru recuperarea rămînerilor 
în urmă și încheierea grabnică a în- 
sămînțării culturilor de primăvară - și 
astăzi să fie zi de muncă rodnică pe 
ogoare.

• In condițiile timpului instabil, pre
tutindeni să se asigure organizarea 
temeinică a activității din cîmp, spre a 
se utiliza din plin mijloacele mecanice 
și fiecare zi, fiecare oră bune de lucru.

• In zonele unde au căzut precipi
tații abundente, inclusiv sub formă de 
lapoviță și ninsoare, să se ia măsuri 
pentru reluarea operativă a lucrărilor 
imediat ce timpul devine prielnic, pe 
toate terenurile zvîntate.

In paqlna a IV-a publicăm relatări despre desiășurarea 
semănatului în județele Dîmbovița și Vîlcea.

Parlicipanții la sesiunea științifică națională orga
nizată cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc și a 45 de ani de la desfă
șurarea marilor demonstrații antifasciste și antirăzboini
ce de la 1 Mai 1939, momente de o importanță re
marcabilă pentru mobilizarea tuturor forțelor democra
tice, antifasciste, patriotice, a întregului popor român, 
la pregătirea și înfăptuirea cu succes a revoluției de 
eliberare socială și națională, antifascistă și antiimpe
rialistă, vă adresează dumneavoastră, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, eminent militant 
revoluționar, înflăcărat patriot, luptător dîrz pentru 
unitatea clasei muncitoare, a întregului popor român, 
pentru propășirea multilaterală a patriei, liberă și 
independentă, personalitate proeminentă a lumii con
temporane, un cald omagiu de adine respect, de alea
să prețuire și profundă recunoștință pentru tot ceea ce 
ați făcut și faceți pentru înălțarea patriei pe noi culmi 
de civilizație și progres, pentru bunăstarea și fericirea 
întregii noastre națiuni.

In cadrul sesiunii, desfășurată într-o atmosferă de 
înaltă cinstire pentru glorioasele evenimente evocate, 
a fost reliefat cu pregnanță rolul deosebit al Partidu
lui Comunist Român, al dumneavoastră personal, tova
rășe secretar general, în unirea tuturor forțelor social- 
politice progresiste și democratice ale țării, pentru 
apărarea intereselor fundamentale ale maselor popu
lare, ale națiunii, pentru înfăptuirea marelui act istoric 
de la 23 August 1944, pentru transformări democratice, 
revoluționare, pentru edificarea orînduirii socialiste pe 
pămintul României, A fost subliniată, totodată, con
cepția științifică, revoluționară a Partidului Comunist 
Român privind rolul conducător al clasei muncitoare 
în societate, însemnătatea și semnificația unității ei 
de acțiune, intensa activitate politico-organizotorică 
desfășurată pentru închegarea Frontului Unic Munci
toresc - fundamentul solid al unității întregului popor 
in lupta împotriva fascismului și războiului, a exploa
tării și asupririi, pentru libertate și independență.

In spiritul adevărului istoric, al prețuirii pe care 
partidul, poporul o dau celor ce s-au afirmat prin fapte 
de exemplară dăruire pentru împlinirea înălțătoarelor

idealuri patriotice, în comunicările prezentate a fost 
reliefată contribuția pe care dumneavoastră per
sonal ați adus-o în mișcarea antifascistă, în lupta 
și acțiunea clasei muncitoare, a celorlalte forțe sociale 
pentru dreptate socială și națională, în organizarea 
marilor demonstrații antifasciste și antirăzboinice de Io 
1 Mai 1939, moment culminant al afirmării voinței ma
selor muncitoare, a întregului popor pentru apărarea 
păcii, independenței și suveranității naționale, pentru 
bararea drumului fascismului. Pe baza unor edificatoa
re mărturii, a unor impresionante documente ale timpu
lui, au fost evidențiate faptele dumneavoastră de 
exemplară dăruire și devotament față de cauza parti
dului nostru comunist, înaltele calități politice și orga
nizatorice prin care v-ați adus o contribuție de 
mare însemnătate la pregătirea și organizarea 
marilor demonstrații antifasciste din mai 1939, 
capacitatea remarcabilă de a mobiliza și îm
bărbăta, de a convinge masele — toate aces
tea, izvorîte din nețărmurita dumneavoastră încre
dere în dreptatea și adevărurile clasei muncitoare, ale 
poporului român, din marele patriotism revoluționar 
care v-a călăuzit viața și v-a caracterizat lupta demnă 
și curajoasă din anii cei mai tineri, impunîndu-vă in 
conștiința întregului nostru partid, a întregului nostru 
popor ca pe un militant înflăcărat, ca pe un încercat 
și strălucit conducător politic.

In cuprinsul comunicărilor prezentate, s-a relevat, de 
asemenea, cu profundă prețuire, faptul că în acei ani 
de aprige încleștări sociale și politice, de eroică îm
potrivire față de amenințarea fascistă, în viitoarea me
morabilelor bătălii de clasă, alături de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, de alți mi- 
litanți ai partidului, s-a aflat mult stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu, care s-a remarcat printr-o atitudine 
fermă, revoluționară, printr-o bogată activitate politico- 
organizatorică, prin lupta dîrză, neînfricată împotriva 
asupririi, nedreptății și exploatării, împotriva pericolu
lui fascist, prin devotamentul față de clasa muncitoare, 
de poporul român, ale căror năzuințe pentru o viață
(Continuare în pag a V-a)

PARTICIPANȚII LA SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CONSACRATA ANIVERSĂRII 
A 40 DE ANI DE LA FĂURIREA. FRONTULUI UNIC MUNCITORESC SI A 45 DE ANI 
DE LA MARILE MANIFESTAȚII ANTIFASCISTE Șl ANTIRĂZBOINICE DE LA 1 MAI 1939
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Marile manifestații antifasciste și antirăzboinice
de la 1 Mai 1939, făurirea Frontului Unic Muncitoresc

MOMENTE MEMORABILE ALE ISTORIEI EROICE A CLASEI MUNCITOARE, 
A GLORIOSULUI NOSTRU PARTID, STRĂLUCITĂ ILUSTRARE A VOINȚEI 
DE UNITA TE, DE LIBERT A TE, INDEPENDENȚĂ Șl PA CE A POPORULUI ROMÂN

progresiste în lupta pentru bararea fascismului și războiului, pentru victoria revoluției și construcției socialismului. Concepția tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la rolul determinant al unității forțelor democratice, antiimperialiste in lupta pentru progres și civilizație, pentru apărarea

independenței, libertății și vieții popoarelor"
Simbâtâ dimineața a avut loc, la Ateneul Român din București, 

sesiunea științifică națională cu tema „Concepția P.C.R. cu privire la 
însemnătatea istorică a unității de acțiune a clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor progresiste în lupta pentru bararea fascismului și războiului, pen
tru victoria revoluției și construcției socialismului. Concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu privire la rolul determinant al unității forțelor 
democratice, antiimperialiste în lupta pentru progres și civilizație, pentru 
apărarea independenței, libertății și vieții popoarelor".

Au participat membri și membri supleanți ai Comitetului Politic Exe
cutiv al Comitetului Central al partidului, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă 
și obștești, vechi militanți ai mișcării muncitorești din țara noastră, oameni 
ai muncii din întreprinderi bucureștene, academicieni, profesori, cercetă
tori, studenți.

în comunicarea „ROLUL PARTI
DULUI COMUNIST ROMÂN IN 
UNIREA ȘI RIDICAREA LA LUPTĂ 
A FORȚELOR ÎNAINTATE ALE 
SOCIETĂȚII PENTRU APĂRAREA 
INTERESELOR FUNDAMENTALE 
ALE POPORULUI ROMÂN, PENTRU 
CONSTRUIREA SOCIETĂȚII SO
CIALISTE MULTILATERAL DEZ
VOLTATE ÎN ROMANIA", prezen
tată de tovarășul DUMITRU POPES
CU. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., rector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", este 
evidențiat faptul că, in ansamblul 
forțelor largi ale opoziției din anii 
premergători celui de-al doilea 
război mondial, cea mai completă, 
temeinică și acută concepție antifas
cistă a avut-o partidul comunist.

în tabloul sumbru și contradictoriu 
al epocii — se arată în comunicare 
— Partidul Comunist Român consti
tuia singurul nucleu de împotrivire 
disciplinat, dispunînd de structuri 
conspirative bine articulate, dominat 
de impulsul dăruirii pînă la jertfă. 
Un partid cu o teorie soeial-politică 
închegată, explicîndu-și istoria pe 
baza determinismului obiectiv.

După ce prezintă contextul politie 
european din preajma celei de-a 
doua conflagrații mondiale, în comu
nicare se spune : în aceste împreju
rări tragice, acțiunea din 1 Mai ’39, 
organizată sub semnul unității între 
comuniști și socialiști, reprezintă 
una din cele mai impunătoare și 
semnificative manifestări muncito
rești antifasciste internaționale. în 
demonstrația de protest și avertiza
re îl găsim, în postura de organiza
tor. pe actualul președinte al Româ
niei. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Relevîndu-se valoarea deosebită a 
realizării. în primăvara lui ’44. a co
laborării comuniștilor și social-de- 
mocraților în Frontul Unic Muncito
resc. nucleul marii mișcări democra
tice. patriotice, antifasciste naționale 
care a răsturnat dictatura militaro- 
fascistă și a asigurat victoria insu
recției, în comunicare se subliniază 
că partidului comunist îi revenea da
toria de a suporta pe umerii săi 
principala presiune a marilor impe
rative naționale. Meritul său este că, 
în ciuda unor dificultăți înspăimin- 
tătoare. și-a asumat voluntar aceas
tă sarcină și, în limitele capacități
lor. ca și ale posibilităților oferite 
de cadrul existent, a acționat. în 
primul rînd, pentru a semăna voința 
de luptă, pentru a ține vie flacăra 
împotrivirii, pentru a adinei nemul
țumirea. a-i da temeiuri precis con
turate și logice, a o transforma in 
indignare și. apoi, indignarea in fap
te. în al doilea rînd, pentru a con
tacta centrele de opoziție, a le ar
moniza interesele. în măsura in care 
aceasta era cu putință, desigur, pu- 
nînd mereu accentul pe interesul na
țional vital, făcînd apel la patriotism 
ca suprem liant al unui popor obli
gat să joace o carte decisivă, în sfîr- 
șit. pentru a face să bată în timpa
nul oligarhiei avertismentul, pentru 
a anunța sfîrșitul fatidic și a clăti
na infatuarea puterii.

în împrejurări atît de dramatice, 
partidul comunist a devenit — prin 
clarviziunea luptătorilor săi, prin 
perseverența și mobilitatea acțiunii, 
prin spiritul de sacrificiu și, mai 
presus, prin faptul că s-a situat în 
cursul necesar, obiectiv al istoriei — 
inima națiunii române.

Partidul Comunist Român s-a con
stituit în fața marii coaliții antifas
ciste mondiale drept garant al parti
cipării României, cu toate brațele 
înarmate și tot potențialul economic, 
la înfringerea mașinii de război ger
mane. Iar in fața poporului român — 
ca stat major al refacerii, înnoirii, 
democratizării și, la un termen foar
te apropiat, al revoluției socialiste. 
Cucerirea întregii puteri economice 
și politice trebuia să găsească pro
letariatul unit, perfect organizat, 
deplin edificat asupra a ceea 
ce avea de făcut, hotărit să-și asume 
principala povară a efortului ce* în
cepea : ridicarea țării din ruină și 
așezarea societății pe baze noi, dia
metral opuse celor de pînă atunci.

Se știe că orice mare cauză so
cială, orice revoluție își găsesc șansa 
de succes în cîștigarea tineretului, 
partea cea mai receptivă și generoa
să, mai plină de vitalitate și mobilă 
a unui popor. Nu putem vorbi de 
meritele partidului comunist in uni
rea și antrenarea puternicelor șu
voaie înnoitoare ale societății fără 
a-i aduce un elogiu vibrant pentru 
felul cum a știut să aprindă inima 
tinerei generații în anii de după eli
berare. Așa cum îl cunoaștem noi pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. condu
cătorul de atunci al organizației de 
tineret, nu ne este greu să înțelegem 
resorturile acestei victorii politice 
decisive. Patos revoluționar, roman
tism revoluționar, sinceritate arză
toare, adevăr frust, chiar dacă aspru, 

elan patriotic dezinteresat, iată „ar
mele secrete" cu care președintele de 
astăzi al țării a ridicat la luptă, în 
viitoarea acelor ani, floarea națiunii. 
Generația aceea este acum vîrstnică, 
dar nu numai pe ea a cucerit-o cu 
instrumentele-i vrăjite, ci și pe cele 
care au urmat, iar de două decenii, 
de cind se află în fruntea partidului 
și statului, întregul popor.

Cine nu cunoaște că după ’65 s-a 
produs o adevărată redeșteptare 
națională în România ? Că partidul 
comunist, trăgindu-și iar forța din 
plămada neamului, punînd urechea 
la șoapta celor mulți, îndreptind 
eporile, denaturările, făcînd dreptate 
acolo unde fusese încălcată, dărîmînd 
barierele crescute din inerție, secta
rism sau suspiciune, a reclădit și 
consolidat pe temelii noi, trainice, 
unitatea tuturor noilor clase și cate
gorii sociale, coeziunea societății 
românești.

Carta socialismului românesc, pro- 
gramul partidului, definind ca țel 
central evoluția României pe toate 
planurile civilizației moderne, o pre
zență demnă, activă și eficientă în 
arpop.agul națiunilor, a fost îns.ușitij' 
Sntr-un glas de întreaga națiune. Șt 
cum putea fi altfel, cînd ea exprimă 
idealul cel mai înalt al istoriei na
ționale 1

Poporului român i se deschide per
spectiva de a-și crea o nouă civili
zație etică, principială și umană, 
curată și elastică, să instaureze în 
sinul său domnia respectului față de 
om, cultul probității și onoarei, în
țelegerea reciprocă și sprijinul re
ciproc între toți membrii societății. 
In noua etapă istorică, misiunea 
partidului comunist este de a orga
niza această mare lucrare a poporu
lui asupra sa însuși.

Relevîndu-se că națiunea română 
este mobilizată să-și manifeste stră
vechea vocație de pace și prietenie, 
în comunicare se subliniază că'ea își 
exprimă cu vehemență protestul față 
de politica absurdului, față de esca
ladarea sinucigașă a cursei atomice 
militare. Prin conducerea sa. prin 
exponentul cel mai autorizat, pre
ședintele țării, poporul român se 
opune cu înverșunare acelor forțe, 
mai mult sau mai puțin asemănă
toare incendiatorilor din al doilea 
război mondial, care, uitînd lecțiile 
istoriei, împing omenirea în prăpas
tie. exponenților tuturor curentelor 
de gîndire care, asemeni ideologiei 
fasciste, cultivă ura și principiul for
ței brutale, nesocotesc libertatea și 
independența națiunilor, drepturile 
imprescriptibile ale omului și po
poarelor, idealul coexistenței pașnice.

în comunicarea „CONCEPȚIA 
TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU CU PRIVIRE LA NE
CESITATEA ISTORICA A UNITĂ
ȚII CLASEI MUNCITOARE, FĂU
RIREA FRONTULUI UNIC MUNCI
TORESC — ETAPA IMPORTANTĂ 
ÎN LUPTA PENTRU CUCERIREA 
PUTERII POLITICE. ÎN CREAREA 
UNITĂȚII ORGANIZATORICE ȘI 
POLITICE A CLASEI MUNCITOA
RE, PENTRU TRANSFORMAREA 
REVOLUȚIONARĂ A SOCIETĂȚII", 
prezentată de tovarășul EMIL 
BOBU, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., se spune: De pe treptele dez
voltării economico-sociale pe care ne 
aflăm astăzi — în anul gloriosului 
jubileu al revoluției de eliberare so
cială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, în plină operă de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate, apare cu toată 
claritatea, în adevărata ei profunzi
me, justețea concepției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu referitoare la ne
cesitatea fundamentală a unității 
clasei muncitoare.

Trăsătura definitorie a aces
tei concepții a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o constituie îmbinarea ar
monioasă, organică a profundei sale 
gîndiri teoretice, de o extraordinară 
fertilitate și cuprindere, îmbrățișind 
întreaga problematică a revoluției și 
construcției socialiste, cu izvorul ne
pieritor, sursa inepuizabilă de idei 
și învățăminte oferită generos de în
săși lupta sa revoluționară, de acti
vitatea sa practică pilduitoare pentru 
înfăptuirea unității de acțiune a cla
sei muncitoare in focul căreia s-a 
avîntat, dîrz, încă din fragedă tine
rețe, animat de cele mai nobile idea
luri umaniste, de o adîncă dragoste 
fată de cei multi, de poporul din rfn- 
dul căruia s-a ridicat.

Potrivit concepției profund știin
țifice. materialist-dialectice și isto
rice creatoare a conducătorului parti
dului și statului nostru, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. unitatea consti
tuie un izvor al forței cu adinei tra
diții în mișcarea muncitorească din 
România. Făurirea — în urmă cu pa
tru decenii — a Frontului Unic Mun
citoresc, urmată, peste patru ani. da 
crearea partidului unic al clasei 

muncitoare au reprezentat nu eveni
mente conjuncturale, ci rezultatul 
unui îndelungat proces istoric, con
tinuarea pe o treaptă superioară a 
tradițiilor de unitate din mișcarea 
noastră muncitorească, afirmate încă 
de la apariția ei pe scena Istoriei.

Partidul Comunist Român — partid 
unic al clasei muncitoare — de a că
rui existență și activitate creatoare 
sînt legate indisolubil toate marile 
prefaceri revoluționare din societa

------ FILE DE ISTORIE

Imagine de la marea manifestație antifascistă de Io 1 Mai 1939, la a cărei organizare și desfășurare 
tovarășul Nicciae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au adus o hotăritoare contribuție

Marea demonstrație de la 1 Mai 1939, desfășurată 
sub semnul unității, al Frontului Unic dintre comuniști 
și socialiști, a evidențiat cu putere hotărîrea eroicei 
noastre clase muncitoare de a se opune fascismului 
și politicii de război, de a apăra interesele naționale 
supreme ale României.

Frontul Unic Muncitoresc a avut un rol esențial 
în crearea frontului larg democratic antifascist, în unirea 
tuturor forțelor politice progresiste, a tuturor elementelor 
patriotice din țara noastră.2 J NICOLAE CEAUȘESCU

tea românească contemporană, este 
continuatorul direct al mișcării revo
luționare, socialiste, al partidului cla
sei muncitoare făurit în 1893, el du- 
cind mai departe și ridicind pe un 
plan superior, în noile condiții ale 
dezvoltării României, lupta de eli
berare socială și națională.

în condițiile grele ale luptei ilega
le de două decenii. Partidul Comu
nist Român a reușit să găsească mij
loacele și căile potrivite pentru reali
zarea, nu de puține ori, a unității de 
acțiune a proletariatului, in funcție 
de imperativele fiecărei etape isto
rice.

Este pentru noi toți un motiv de 
justificată mîndrie patriotică, de ad
mirație și recunoștință faptul că, e- 
vocînd acel ani glorioși ai istoriei 
partidului nostru comunist, il aflăm 
mereu in primele rînduri ale luptei 
eroice pentru atingerea acestui țel 
suprem pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul iubit și 
stimat al partidului și poporului 
nostru.

Crearea Comitetului Național Anti
fascist, in 1933, a constituit un pas 
deosebit de important pe calea în
făptuirii unității de acțiune a clasei 
muncitoare, a făuririi frontului co
mun de luptă in vederea barării as
censiunii fascismului. Opțiunea fă
cută de Comitetul Central al Parti
dului Comunist prin desemnarea to
varășului Nicolae Ceaușescu în con
ducerea Comitetului National Anti
fascist .se întemeia pe poziția profund 
patriotică, curajul și dirzenia sa do
vedite cu prisosință în acțiunile de 
apărare a muncitorilor greviști ares
tați în timpul bătăliilor de clasă din 
1933, fiind el însuși întemnițat ulte
rior pentru intransigența sa revolu
ționară și poziția sa neclintită fată 
de dușmanul de clasă. Activitatea di
namică și rodnică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a atras admira
ția și prețuirea tineretului revoluțio
nar ale muncitorimii, in mijlocul că

reia se afla în permanență, precum 
șl ale unor intelectuali de vază din 
conducerea Comitetului Național An
tifascist.

Impresionanta demonstrație anti
fascistă din Capitală de la 1 Mai 1939 
— una dintre cele mai mari din Eu
ropa acelei perioare frămintate — 
in organizarea căreia un rol hotări- 
tor l-a avut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, s-a desfășurat sub sem
nul unității de acțiune a muncitori

lor aparținînd diferitelor partide po
litice și a celor fără de partid.

O contribuție însemnată la atra
gerea tineretului la mari acțiuni po
litice, patriotice au adus-o în acel 
ani măsurile pentru reorganizarea 
Uniunii Tineretului Comunist, în 
inițierea și realizarea cărora un rol 
esențial l-au avut tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu.

Frontul Unic Muncitoresc, creat la 
18 aprilie 1944, a constituit nucleul în 
jurul căruia au început să graviteze 
și celelalte forțe politice interesate 
în înlăturarea dictaturii militaro-fas- 
ciste, scoaterea țării din război, re
venirea la un regim democratic și 
redobîndirea independenței, salvarea 
României de la dezastrul național.

înfăptuirea unității politice și or
ganizatorice a clasei noastre munci
toare in februarie 1948 a reprezen
tat un moment deosebit de important 
în afirmarea rolului conducător al 
acesteia, în întărirea forței și presti
giului ei politic.

Un moment istoric, cu profunde 
rezonanțe în planul afirmării puter
nice a rolului conducător al partidu
lui nostru comunist, care a imprimat 
valențe superioare unității moral- 
politice dintre partid și popor și a 
inaugurat o epocă nouă, distinctă în 
dezvoltarea patriei noastre socialis
te, l-a constituit Congresul al IX-lea. 
Alegerea în fruntea partidului a to
varășului Nicolae Ceaușescu, strălu
cit gînditor politic și cutezător 
conducător revoluționar, promotor al 
acțiunii novatoare in toate domeni
ile vieții economice și sociale, al unui 
nou stil de muncă și conducere, 
inspirat din viață, din cerințele strin
gente de progres ale propriului nos
tru popor, a constituit un act politic 
de covirșitoare însemnătate pentru 
destinele națiunii noastre.

Toate victoriile dobîndite în pe
rioada denumită pe drept cuvînt 
„Epoca Ceaușescu" au fost posibile 

datorită unor realități politice 
fundamentale : unitatea de monolit 
a partidului și a clasei muncitoare, 
legătura indisolubilă dintre partidul 
comuniștilor și întregul popor, inte
grarea adîncă, organică a partidului 
în mecanismele intime ale vieții eco
nomico-sociale.

în concepția Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
cerința unității nu este circumscrisă 
doar la cadrul intern al țării noastre.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fundamentat multilateral teza po
trivit căreia condiția esențială pentru 
rezolvarea marilor probleme cu care 
se confruntă omenirea o constituie 
unirea tuturor forțelor revoluționa
re, democratice, progresiste, a tutu
ror popoarelor.

însuflețiți de orientările și indica
țiile clarvăzătoare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, toți oamenii mun
cii, fără deosebire de naționalitate, 
acționează intr-un singur gînd și o 
singură voință pentru creșterea con
tinuă a eficienței întregii activități 
economice și sociale, intîmpinînd, 
astfel, cu noi și strălucite izbînzi, 
evenimentele de o excepțională în
semnătate politică din acest an : cea 
de-a 40-a aniversare a victoriei re
voluției de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă 
din August 1944 și cel de-al XIII- 
lea Congres al Partidului Comunist 
Român.

în decursul îndelungatei sale isto
rii, poporul nostru a dobindit o bo
gată experiență, care i-a ascuțit sim
țul politic și a generat, de-a lungul 
timpului, anumite forme de mani
festare in apărarea și afirmarea li
bertății sale, a drepturilor țării la 
suveranitate și independență națio
nală. întregul lanț al evenimen
telor istoriei noastre moderne 
este caracterizat prin prezența 
activă a maselor, conștiente că 
pot influența cursul evenimente
lor in sensul aspirațiilor și dorințe
lor sale, relevă în comunicarea sa — 
„MARILE MANIFESTAȚII ȘT DE
MONSTRAȚII POLITICE ORGANI
ZATE DE PARTIDUL COMUNIST 
ROMÂN ÎMPOTRIVA FASCISMU
LUI ȘI RĂZBOIULUI. PENTRU 
APĂRAREA INDEPENDENȚEI ȘI 
INTEGRITĂȚII ȚÂRII" — tovarășul 
ION POPESCU-PUȚURI, membru al 
C.C. al P.C.R., directorul Institutului 
de studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R.

Vorbitorul a arătat că, încă de la 
intrarea sa în . arena vieții social- 
politice a țării, partidul clasei mun
citoare, făurit în 1893, a ținut seama 
de această experiență istorică a po
porului, s-a identificat cu interese
le și aspirațiile fundamentale ale po
porului, în primul rind cu unitatea 
și independența sa, pe care le-a a- 
părat -și le-a susținut cu toată 
puterea.

In comunicare este înfățișat, apoi, 
pe larg rolul deosebit de important 
al Partidului Comunist Român în ri
dicarea maselor, a poporului la re
zistența împotriva războiului, a re- 
vanșismului german, creind, in iunie 
1933, Comitetul Național Antifascist, 
organizație de preintimpinare a 
pericolului hitlerist, deschisă ■ tu
turor patrioților români, indiferent 
de clasă socială, de partid politic. 
Marile manifestații și demonstrații 
politice împotriva fascismului din 
anii 1935—1939 reprezintă tocmai ex
presia acestei orientări.

Starea de spirit antifascistă a celor 
mai lărgi mase ale poporului, hotă- 
rirea lor de a apăra libertățile de
mocratice, independența și integrita
tea patriei s-au manifestat cu pu
tere in timpul demonstrațiilor de la 
31 mai 1936 din București și din alte 
orașe ale țării. Prin caracterul lor 
democratic, antifascist, aceste mani
festații au avut o mare semnificație 
politică, demonstrînd că masa mare 
a poporului respingea hitlerismul și 
mai ales pretențiile acestuia de a 
revizui frontierele țării, de a lovi 
in independența României.

In spiritul tradiției de solidaritate 
internațională a clasei noastre mun
citoare, mișcarea antifascistă și anti
războinică din România a organizat 
puternice manifestații gi demonstra-' 
ții de sprijinire și solidarizare cu 
popoarele austriac, etiopian, spaniol; 
chinez, cehoslovac, devenite victime 
ale agresiunii fasciste, acționînd 
consecvent pentru apărarea princi
piilor independentei și suveranității 
naționale, împotriva revizionismului 
și a politicii războinice fasciste.

Momentul culminant al manifesta
țiilor și demonstrațiilor antifasciste 
l-a constituit, după cum se știe, 
marea demonstrație de la 1 Mai 
1939, care s-a desfășurat pe fundalul 
Congresului general al breslelor, 
convocat în acea zi. în acest scop 
a fost constituită o comisie de partid 
îndrumată nemijlocit de Secretaria
tul C.C. al P.C.R. și de Biroul Orga
nizației P.C.R. București, cu sarcina 
concretă a orientării delegaților la 
Congresul breslelor și a organizării 
demonstrației de la 1 Mai. Din a- 
ceastă comisie, alături de activiști 
din conducerea partidului, a făcut 
parte tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cunoscut pentru patriotismul său 
înflăcărat și capacitatea sa de or
ganizator, care aducea, totodată, ex
periența din activitatea Comitetului 
Național Antifascist.

Marea demonstrație antifascistă de 
Ia 1 Mai 1939, prin care poporul 
român și-a afirmat poziția sa anti- 
hitleristă, a fost un semnal de alar
mă cu valoare internațională pri
vind accentuarea pericolului hitlerist 
și apropierea declanșării marii con
flagrații.

Ca și în trecut, în zilele noastrâ, 
cînd pericolul războiului se amplifi
că zi de zi, amenințînd nu numai 
pacea, ci și existența omenirii, se 
spune în încheierea comunicării, po
porul nostru, prin marile sale ma
nifestații pentru pace însuflețite de 
însuși președintele țării, dovedește 
încă o dată adinca sa înțelepciune 
politică, pe care o întruchipează 
președintele Nicolae Ceaușescu prin 
întreaga sa activitate.

In comunicarea „FORMELE ȘI 
MODALITĂȚILE FOLOSITE DE 
P.C.R. PENTRU UNIREA TUTUROR 
FORȚELOR SOCIALE. DEMOCRA
TICE ȘI PROGRESISTE CARE SE 
OPUNEAU FASCISMULUI SI RĂZ
BOIULUI, PENTRU APĂRAREA 
INDEPENDENȚEI ȘI INTEGRITĂ
ȚII ȚĂRII", prezentată de tovarășul 
MANEA MANESCU, membru al Co
mitetului Politic Exdcutiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, se spune : Partidul Comu
nist Român are marele merit de a 
fi sesizat cel dinții adevăratele di
mensiuni ale pericolului pe care il 
constituia fascismul pentru liberta
tea poporului român, pentru indepen
dența și suveranitatea României. 
Cursul obiectiv al istoriei a determi
nat elaborarea strategiei și tacticii 
partidului nostru, stabilirea formelor 
și metodelor de acțiune pe baza ana
lizei riguroase a evenimentelor in
terne și internaționale. Pornind de la 
dezideratele sociale și naționale ale 
dezvoltării societății românești in 
această perioadă, partidul comunist 
a fundamentat cele mai adecvate căi 
și mijloace de acțiune, în scopul în
tăririi continue a unității clasei 
muncitoare, a polarizării țărănimii, 
intelectualității, a întregului popor 
în lupta pentru apărarea statului 
național unitar, a independenței și 
integrității României.

Momentul de deschidere pe drumul 
spre făurirea consensului național in 
lupta împotriva fascismului, a războ
iului l-a constituit organizarea Co
mitetului Național Antifascist, in ac
tivitatea căruia s-au afirmat calită
țile politice de excepție ale tovară
șului Nicolae Ceaușescu, patriotul 
înflăcărat, revoluționarul consecvent, 
care, azi, în anii glorioși ai edificării 
societății socialiste multilateral dez

voltate și înaintării spre comunism, 
conduce cu înțelepciune și clarviziu
ne destinele partidului, ale țării, ale 
întregii noastre națiuni socialiste.

Creat din inițiativa partidului co
munist, în 1933, și reunind în cadrul 
său exponenți ai celor mai diverse 
clase și categorii sociale — munci
tori, țărani, profesori, scriitori, zia
riști, artiști, juriști, studenți — Co
mitetul Național Antifascist a acțio
nat ca un organism larg reprezen
tativ și de înaltă responsabilitate is
torică, activ integrat in lupta po
porului român pentru apărarea li
bertății și independenței patriei.

Folosind o gamă largă de forme șl 
metode specifice, se spune în comu
nicare, partidul nostru a desfășurat 
o vastă activitate menită să asigure 
întărirea alianței muncitorești-țără- 
nești, atragerea unui mare număr de 
oameni de știință și cultură, împreu
nă cu muncitorii și țăranii, in Fron
tul popular antifascist, atragerea sin
dicatelor in marile bătălii și de
monstrații pentru apărarea indepen
denței și integrității țării, primirea 
în rîndurile sale a celor mai înain
tați reprezentanți ai tinerei generații, 
făurirea organizației revoluționare a 
tineretului, crearea altor organiza
ții cu caracter progresist și demo
cratic.

în prim-planul uriașei activități 
de ridicare a femeilor la lupta îm
potriva pericolului fascist, a atenta
telor la viața pașnică a poporului 
nostru, s-a reliefat cu strălucire pro
eminenta personalitate a tovarășei 
Elena Ceaușescu, militant de frunte 
al mișcării revoluționare din țara 
noastră, consecvent promotor al unui 
înalt statut social al femeii.

Pornind dș la realitatea istorică 
proprie țării. noastre, potrivit căreia 
românii ătț trăit .de veacuri împreu
nă cu alte mițiobalități, partidul nos
tru comunist a folosit forme șl me
tode adecvate de acțiune în rîndu
rile naționalităților conlocuitoare.

Una dintre cele mai eficiente mo
dalități de acțiune în lupta antifas
cistă a constituit-o crearea unul 
mare, număr de organizații democra
tice, în rîndurile cărora au fost atrași 
reprezentanți ai celor mai diverse 
forțe și categorii sociale.

în strategia și tactica partidului 
din deceniul al patrulea se înscriu 
și acțiunile pentru transformarea 
proceselor politice, intentate comu
niștilor șl antifasciștilor, în tribune 
de luptă împotriva fascismului și a 
războiului, de demascare a forțelor 
ce atentau la libertatea șl Inde
pendența țării. în acest context, un 
moment memorabil l-a constituit 
procesul comuniștilor de la Brașov, 
în cursul căruia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, afirmîndu-șl înaltele sale 
calități de tribun revoluționar, a 
demascat cu putere fascismul, războ
iul, a chemat cu înflăcărare masele 
muncitoare, poporul să realizeze o 
unitate indestructibilă pentru a 
apăra țara.

O strălucită mărturie a afirmării 
unității de luptă a clasei muncitoare, 
a tuturor forțelor revoluționare pa
triotice, democratice și antifasciste o 
reprezintă marile demonstrații de la 
1 Mai 1939 din București și din alte 
centre ale țării.

în istoria frămîntată a anilor ’30, 
în activitatea multilaterală a partidu
lui pentru elaborarea strategiei și 
tacticii sale, un rol de seamă a re
venit tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu, care s-au 
remarcat și prin ingeniozitatea dove
dită in promovarea de forme și me
tode, de căi și mijloace de acțiune 
în lupta împotriva fascismului, a 
războiului și apărării integrității pa
triei. S-a înscris pentru totdeauna 
in memoria timpului activitatea pe 
care au desfășurat-o împreună in 
cadrul partidului, al Uniunii Tinere
tului Comunist, in sindicate și alte 
organizații de masă, pentru inițierea 
și organizarea unor acțiuni cu carac
ter politic, social și cultural, pentru 
atragerea unor largi categorii de oa
meni ai muncii în Frontul popular 
antifascist.

în perioada ce a urmat, partidul 
comunist și-a adaptat strategia și 
tactica, formele și modalitățile de 
luptă la noile condiții ale agresiunii 
hitleriste.

Conducînd lupta pentru înlătura
rea dictaturii militaro-fasciste, pen
tru alungarea trupelor germane din 
țară și eliberarea României, partidul 
nostru a reunit toate forțele patrio
tice, progresiste și democratice ale 
țării, a colaborat cu grupări și orga
nizații politice, democratice, cu cadre 
de comandă din armată, cu ofițeri și 
generali patrioți, a stabilit legătura 
cu palatul și cercurile din jurul a- 
cestuia, cu un mare număr de per
sonalități ale vieții politice, științi
fice și culturale.

Așa cum arată faptele Istorice, 
crearea, in aprilie 1944, a Frontului 
Unic Muncitoresc între Partidul Co
munist Român și Partidul Social-De
mocrat a reprezentat factorul funda
mental in jurul căruia s-a putut 
clădi un sistem de alianțe politice 
viabil și eficient, cu participarea ac
tivă a tuturor forțelor democratice, 
patriotice și antifasciste ale întregu
lui popor, în vederea asaltului deci
siv ce avea să se dea împotriva dicta
turii militaro-fasciste și a dominației 
Germaniei naziste, prin actul istoric 
de la 23 August 1944.

Marea biruință din August 1944 a 
creat condițiile înaintării neabătute 
(Continuare în pag. a III-a)
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de la 1 Mai 1939, făurirea Frontului Unic Muncitoresc
MOMENT! MEMORABILE ALE ISTORIEI EROICE A CLASEI MUNCITOARE, 
A GLORIOSULUI NOSTRU PARTID, STRĂLUCITĂ ILUSTRARE A VOINȚEI 
DE UNITATE, DE LIBERTATE, INDEPENDENȚĂ Șl PACE A POPORULUI ROMÂN
(Urmare din pag. a Il-a) în acest context se cuvin releva

te, pentru semnificația lor deosebi
tă, participarea și contribuția esen
țiale ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ale tovarășei Elena 
Ceaușescu, la activitatea de reorga
nizare a Uniunii Tineretului Comu
nist, măsură vitală, deosebit de im
portantă pentru intensificarea activi
tății revoluționare a tineretului, a 
participării sale la lupta ponorului 
împotriva fascismului și războiului, 
pentru o Românie liberă și indepen
dentă.

Este relevat apoi aportul entuziast 
al tineretului, în fruntea căruia s-a 
aflat și de această dată tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în noua etapă din 
istoria țării, marcată de glorioasa 
revoluție de eliberare socială și na
țională, antifascistă și antiimperia- 
listă din august 1944.

în continuare, în comunicare se 
subliniază: Epoca istorică inaugura
tă de Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român, epoca cea 
mai bogată în înfăptuiri din întrea
ga istorie națională, a adus în viața 
societății noastre un suflu înnoitor, 
un înalt dinamism al prefacerilor 
economice și sociale, al dezvoltării 
socialiste. Această perioadă rodnică 
poartă pecetea personalității secre
tarului general al Partidului Comu
nist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a cărui gindire înnoitoa
re și activitate creatoare reprezintă 
o contribuție inestimabilă la însăși 
temelia libertății naționale și sociale 
a poporului român, a construirii so
cialismului și comunismului. în 
această epocă, de nouă creație isto
rică, de împliniri și certitudini, de 
viguroasă ascensiune a patriei ne 
noi trepte de progres și civilizație, 
tinăra generație, alături de întregul 
popor, s-a afirmat și se afirmă ca 
o puternică forță socială a progresu
lui.

în comunicare se arată că tinere
tul României, organic integrat efor
turilor poporului român de construi
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, se manifestă, totodată, ca 
o forță dinamică și responsabilă în 
susținerea politicii externe a parti
dului și statului nostru.

în încheiere se spune: Noua ge
nerație a României socialiste se mîn- 
drește că tinărul care-și afirmase 
încă din anii de aprige confruntări 
sociale și politice ale deceniului al 
patrulea o gindire cutezătoare, re
voluționară privind apărarea upită-ț 
ții, suveranității și independenței- tă-* 1 
rii, privind însuși viitorul ei socia
list, conduce azi, cu abnegație si 
clarviziune politică, destinele istori
ce ale poporului român, drumul pa
triei spre progres și civilizație, spre 
comunism.

a României pe calea socialismului, 
progresului și civilizației. în anii 
noii orinduiri, cu deosebire după cel 
de-al IX-lea Congres, partidul a ac
ționat hotărît, ca centru vital al na
țiunii noastre, în edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Evocînd tradițiile înaintate ale tre
cutului istoric, întreaga noastră na
țiune socialistă, strins unită în jurul 
partidului, al secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
privește cu încredere viitorul, pe 
deplin convinsă că îi stă în putere 
să asigure, prin eforturi proprii, con
tinua dezvoltare a patriei.

Tovarășul PETRU ENACHE, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
a prezentat comunicarea „TINERE
TUL — DETAȘAMENT REVOLU
ȚIONAR ACTIV ANTIFASCIST, 
FORȚA TRANSFORMATOARE IN 
EDIFICAREA NOII ORÎNDUIRI 
SOCIALE DIN PATRIA NOASTRĂ", 
în comunicare se spune : Partidul 
Comunist Român s-a preocupat incâ 
de la începuturile activității sale de 
educarea tinerilor patriei, fără deo
sebire de naționalitate, in spiritul 
luptei și jertfei pentru construirea 
unei societăți măi drepte și mai 
bune, pentru înfăptuirea deziderate
lor naționale și sociale ale poporu
lui român.

încă de la începutul existenței 
sale, partidul a pus — cum este cu
noscut — mai presus de toate pre
ocuparea înaltă, statornică, față de 
viitorul patriei, față de apărarea in
dependenței și integrității sale. A- 
ceastă patriotică preocupare a dobîn- 
dit dimensiuni noi, o pregnanță deo
sebită în perioada deceniului al pa
trulea al secolului nostru, cind fas
cismul, promotor al unei ideologii 
ostile oricărui ideal de libertate și 
egalitate, oricărui ideal umanitar, a 
început să tulbure viața și liniștea 
popoarelor lumii. Atunci, în acele 
momente grele ' pentru destinele pa
triei, le-a revenit Partidului Comu
nist Român, clasei noastre munci
toare sarcina de onoare de a stringe 
într-un adevărat șuvoi forța și con
știința unui popor hotărît să-și apere 
dreptul istoric de a trăi liber în va
tra strămoșească.

Parte componentă a frontului de
luptă antifascist, Uniunea Tineretu
lui Comunist — și, prin ea, întreg 
tineretul democrat, patriotic al țării 
— s-a manifestat și afirmat ca un 
viguros detașament revoluționar al 
luptei antifasciste, animat de idealu
rile moștenite din străbuni, cultivate 
și ridicate pe o nouă treaptă de 
partidul revoluționar al clasei noas
tre muncitoare.

Sesizind gravitatea pericolului fas
cismului și războiului pentru suve
ranitatea, integritatea și indepen
dența României, tineretul democra
tic și progresist, urmind orientările 
politice ale P.C.R., s-a angajat în 
marea bătălie pentru salvarea țării.

Acestui imperativ major 1 s-a cir
cumscris activitatea rodnică a Comi
tetului Național Antifascist, organi
zație democratică, creată de partidul 
comunist în iunie 1933, ca și mani
festarea activă a tinerei generații in 
cadrul Comitetului Național Antifas
cist al Tineretului, Frontului Studen
țesc Democrat, Frontului tineretului 
pentru pace și al altor organizații 
democratice și patriotice de tineret.

Ampla și profunda mișcare antifas
cistă din România detașează in prim 
plan personalitatea proeminentă a 
militantului revoluționar și patriotu
lui înflăcărat, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, desemnat de Partidul Co
munist Român să facă parte din 
conducerea Comitetului Național 
Antifascist, ca reprezentant al tine
retului revoluționar. în cadrul aces
tei cuprinzătoare organizații, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, cunoscut deja 
in întreaga țară încă din 1933, din 
timpul bătăliilor de clasă ale. prole
tariatului român, s-a ilustrat prin 
capacitatea organizatorica și de in- 
riurire politică deosebite, prin com
bativitate, fermitate revoluționară 
și patriotism inflăcărat în acțiunea 
de atragere pe făgașul mișcării 
antifasciste a unor largi forțe sociale 
și politice din rindul tinerei gene
rații, pentru mobilizarea și antrena
rea acestora la manifestări de masă 
împotriva fascismului și războiului, 
înaltele năzuinți revoluționare, pa
triotice privind asigurarea unui des
tin lumipos patriei, in slujba cărora 
s-a angajat cu întreaga sa ființă, au 
făcut ca tovarășului Nicolae 
Ceaușescu să 1 se încredințeze, in 
condițiile grele ale luptei ilegale, 
noi și mari răspunderi in organiza
rea luptei revoluționare, îndeplinin- 
du-și cu abnegație sarcinile încre
dințate de partid, ilustrindu-se prin 
remarcabile calități politice și orga
nizatorice, afirmindu-se ca un stră
lucit conducător, înzestrat cu discer- 
namint politic, cu o impresionantă 
forță de a mobiliza masele munci
toare.

Un moment profund reprezentativ, 
care pune în lumină, pentru memo
ria istoriei, marile calități de orga
nizator și conducător politic, spiri
tul de profund patriotism revoluțio
nar al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— așa cum s-a relevat și în cadrul 
sesiunii noastre— îl constituie par
ticiparea sa cu înaltă dăruire revo
luționară și energie, cu o rară ca
pacitate de convingere și organizare 
a maselor populare, la pregătirea și 
organizarea marii demonstrații anti
fasciste patriotice de la 1 Mai 1939, 
continuare firească a luptelor unite 
ale muncitorimii pentru dreptate so
cială și libertate națională, a hotă- 
ririi poporului român de a se opune 
fascismului și politicii sale război
nice, de a apăra independența și in
tegritatea României, u> contribuție 
remarcabilă la mobilizarea în luptă 
a tineretului, la sporirea combativi
tății revoluționare a clasei munci
toare, a poporului român a adus-o, 
de asemenea, alături de alți mili- 
tanți comuniști, tovarășa Elena 
Ceaușescu (Petrescu).

Urmind necontenit înaltul exemplu 
de revoluționar comunist al tovară
șului Nicolae Ceaușescu, inspirin- 
du-se mereu din înțelepciunea și 
marea lecție patriotică, revoluționa
ră a vieții sale, tineretul României 
de azi slujește cu întreaga sa ener
gie și capacitate de muncă poporul 
și partidul, cauza progresului,- a so
cialismului și a păcii în lume.

în comunicarea „PARTICIPAREA 
OAMENILOR DE ȘTIINȚA, ARTĂ 
ȘI CULTURA LA LUPTA ÎNTRE
GULUI POPOR ÎMPOTRIVA FAS
CISMULUI ȘI RĂZBOIULUI, . PEN
TRU PROGRES ȘI CIVILIZAȚIE. 
PENTRU CONSTRUCȚIA NOII 
ORÎNDUIRI SOCIALE ÎN ROMA
NIA", prezentată de tovarășul ION 
URSU, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-vicepreședinte al Con
siliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, se arată că marile ma
nifestații patriotice, antifasciste și 
antirăzboinice de la 1 Mai 1939 au 
dat o puternică expresie voinței de 
libertate și democrație, demnitate, 
independență și suveranitate națio
nală a poporului nostru, constituin- 
du-se intr-o elocventă demonstrație 
a capacității Partidului Comunist 
Român de a realiza o largă alianță a 
tuturor forțelor antifasciste, de a se
siza pericolul iminent al războiului 
și de a organiza, atunci, ca și azi, 
lupta pentru pace a maselor largi 
populare. Această irezistibilă apro
piere în conștiința noastră a pla
nurilor istorice — se subliniază în 
comunicare — are loc sub semnul 
unificator al aceleiași personalități 
determinante, de uriașă influență 
asupra destinului României, factor 
dinamizator și mobilizator, atunci, ca 
și acum, al luptei întregului popor 
împotriva fascismului și războiului, 
pentru progres și civilizație, pentru 
făurirea și perfecționarea neconte
nită a noii orinduiri sociale în patria 
noastră, pentru pace in lume — to
varășul Nicolae Ceaușescu,. secretar 
general al Partjdului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Totodată, clasa 
muncitoare, intelectualitatea Româ
niei socialiste aduc, la aceste ani
versări, un deosebit omagiu tovarășei 
academician doctor inginer Elena 
Ceaușescu, eminent om de știință și 
personalitate politică de largă recu
noaștere și prețuire internațională, 
care, împreună cu iubitul conducător 
al partidului nostru, s-a afirmat in 
viața politică a tării ca o neînfricată 
luptătoare împotriva fascismului, 
pentru dreptate socială și libertate, 
pentru pace.

Evidențiindu-se meritul istoric al 
Partidului Comunist Român de a fi 
avertizat cel dinții asupra primejdiei 
fasciste și de a fi chemat la luptă 
energică și consecventă împotriva 
acestei ideologii nefaste și a grupă
rilor politice care o promovau, în 
comunicare se arată că intelectuali
tatea românească a răspuns cu con
vingere și vigoare la acest apel de 
însemnătate istorică.

Năzuințele de pace și progres ale 
întregului nostru popor, ca și ale 
muncitorilor, țăranilor, intelectuali
lor — se spune in continuare — s-au 
realizat prin revoluția de eliberare 
socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă, organizată și con

dusă de Partidul Comunist Român, 
aflat în fruntea celei mai largi coali
ții de forțe social-politice din istoria 
tării.

O eră nouă în istoria științei, artei 
și culturii românești a fost inaugu
rată de Congresul al IX-lea al parti
dului. care a deschis larg calea îna
intării accelerate a țării spre făuri
rea programatică a societății socia
liste multilateral dezvoltate, spre 
comunism.

Sub influența hotărîtoare, nemijlo
cită, a gîndirii și acțiunii făuritorului 
acestei luminoase epoci, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, partidul și statul 
și-au concentrat in mod exemplar 
atenția asupra dezvoltării științei și 
cercetării. Pentru prima oară în isto
ria țării, știința și tehnologia au de
venit subiectul unei politici de stat, 
coerente și consecvente, înzestrată 
cu tot sprijinul material și moral ne
cesar transpunerii in viață a strate
giilor ei. La baza acestei strategii s-a 
aflat încrederea în puterile cercetării 
științifice și tehnice naționale ca, in 
strînsă conlucrare cu învățămintul și 
producția, să devină o forță efectivă 
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j Societatea noastră socialistă este o societate unită, } 
j formată din clase și categorii sociale legate prin aceleași j 
j interese și aspirații, care acționează în strînsă unitate \

pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru ridi
carea României pe culmi tot mai înalte de progres și 
civilizație. întărirea continuă a unității și coeziunii între
gului nostru popor, a tuturor oamenilor muncii, fără 
deosebire de naționalitate, constituie o uriașă forță 
motrice în construcția socialismului și 
în România.

comunismului

NICOLAE CEAUȘESCU

’ simbol al puternicei unități a poporului în jurul secretarului general al partidului

L
de producție, o sursă însemnată de a- 
vuție națională, progres și civilizație. 
Am fost martori și participanți la 
succesul primului proiect de inte
grare efectivă a cercetării și învă
țămîntului de profil cu producția, 
intr-una din cele mai importante ra
muri conducătoare ale economiei na
ționale — industria chimică — o 
strălucită și exemplară reușită ști
ințifică, organizatorică și politică a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. Generalizarea, sub 
directa sa conducere, a principiilor 
și practicii constituirii institutelor 
centrale de cercetare, a noii concep
ții de planificare a cercetării pe 
obiective, în strinsă legătură cu sec
țiunile de investiții și producție ale 
Planului național unic de dezvolta
re economico-socială a țării, crește
rea continuă a eficienței economice 
a cercetării, implicarea nemijlocită 
a institutelor, cercetătorilor, proiec- 
tanților, cadrelor didactice din învă
țămintul superior, a celorlalți spe
cialiști, în toate direcțiile majore ale 
operei de perfecționare a activității 
economice, au permis mobilizarea 
fără precedent, într-un timp scurt, 
a întregului detașament al celor ce 
muncesc pe tărîmul științei și teh
nologiei în vederea asumării unor 
răspunderi de frunte în etapa nouă 
statornicită de partid, de secretarul 
său general, de dezvoltare multila
terală a tării, configurată de cel 
de-al XII-lea Congres și Conferința 
Națională ale partidului.

Opera înfăptuită de partid după 
Congresul al IX-lea cu contribuția 
determinantă a secretarului său ge
neral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
echivalează cu o amplă și atotcuprin
zătoare renaștere a culturii naționa
le. Ceea ce partidul nostru propune 
drept temă de căpătîi ginditorilor și 
creatorilor din țara noastră apropie, 
în definitiv, în cel mai înalt grad 

rosturile științei, învățămîntului, 
culturii și artei — puse toate în 
slujba omului, demnității, bunăstării 
și fericirii lui.

La fel ca in 1939, astăzi, pacea este 
în primejdie. La fel ca în 1939, sub 
conducerea partidului comunist, po
porul român și-a strîns rîndurile în 
lupta împotriva pericolului de răz
boi, pentru pace și colaborare între 
popoare. La fel ca în 1939, în frun
tea acestei lupte vitale stă un om, 
un comunist — Nicolae Ceaușescu. 
Chemarea sa găsește un răscolitor 
ecou pe toate meridianele lumii.

Intelectualitatea României, alături 
de întregul popor, are datoria să-și 
adune toate energiile și talentele spre 
a se situa în primele rînduri ale 
apărării valorilor în care nu a în
cetat să creadă, să le creeze și să 
le propage de-a lungul timpurilor — 
demnitatea și democrația, libertatea 
și independența națională, pacea și 
viața. Uniți în rîndurile Comitetului 
Național Român „Oamenii de știință 
și pacea", sub conducerea tovarășei 
Elena Ceaușescu, ne angajăm să fa
cem totul spre a fi demni de înalta 

încredere pe care poporul și parti
dul ne-au acordat-o.

în lumina cuprinzătoarelor pro
grame ale partidului, cu deplină în
credere in conducătorul nostru iubit, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, vom 
face din acest an bogat în eveni
mente un prilej de manifestare 
exemplară a forței științei și 
tehnologiei, a invățămintului, ar
tei și culturii românești de a-și 
îndeplini rolul ce li s-a încredințat 
in lupta întregului popor pentru pro
gres și civilizație, pentru socialism, 
pentru o lume a muncii libere, a 
păcii, o lume mai bună și mai 
dreaptă.

„CONCEPȚIA PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN, a tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU, CU 
PRIVIRE LA REALIZAREA UNITĂ
ȚII FORȚELOR DEMOCRATICE, 
PROGRESISTE, ANTIIMPERIALIS- 
TE — CONDIȚIE ESENȚIALA PEN
TRU VICTORIA CAUZEI PROGRE
SULUI, INDEPENDENȚEI NAȚIO
NALE, PĂCII ȘI SECURITĂȚII 
MONDIALE", comunicare prezen
tată de tovarășul ION STOIAN, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., relevă că ideea-forță 
a marii manifestații din Bucu
rești de la 1 Mai 1939 a constituit-o 
unitatea de acțiune a celor ce mun
cesc din tara noastră, unitatea de 
acțiune a tuturor forțelor antifascis
te și antirăzboinice pe plan inter
național. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și-a relevat și In aceste 
împrejurări una din trăsăturile esen
țiale ale gindirii și vieții sale și 
anume convingerea neclintită că 
unitatea de acțiune înzecește forța 
maselor populare, constituie cheză
șia succesului luptei revoluționare.

Unitatea și solidaritatea militantă 
cu toate forțele democratice și pro
gresiste, cu popoarele de pretutin

deni, spiritul internaționalist — care 
au marcat, de fiecare dată, sărbă
torirea zilei de 1 Mai în România 
— constituie o caracteristică defini
torie a politicii promovate, de-a lun
gul anilor, de mișcarea muncito
rească, socialistă și democratică din 
țara noastră, de Partidul Comunist 
Român.

După înfăptuirea revoluției de eli
berare socială și națională, antifas
cistă și antiimperialistă de ,1a 23 
August 1944, în anii construcției noii 
orinduiri, și îndeosebi după Con
gresul al IX-lea, de cind in fruntea 
partidului și statului se află tova
rășul Nicolae Ceaușescu, politica 
P.C.R. de colaborare și solidaritate 
internațională s-a ridicat pe o treap
tă mai înaltă, calitativ superioară, 
în ultimii 19 ani — perioada cea 
mai fertilă în realizări din istoria 
României, atît pe plan național, cît 
și internațional — continuitatea și 
consecvența, fermitatea și înalta 
principialitate, deplina unitate între 
latura internă și cea externă a pro
cesului de edificare a noii societăți, 
deschiderea largă către toate forțele 
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progresului, democrației și păcii, 
preocuparea neabătută pentru împle
tirea organică a politicii de inde
pendență cu politica de întărire a 

’colaborării și solidarității internațio
nale, pentru afirmarea unor noi 
principii in relațiile dintre partide și 
state, spiritul de înaltă răspundere 
pentru destinele întregii omeniri, 
pentru asigurarea drepturilor fun
damentale ale tuturor națiunilor și 
popoarelor au devenit atribute or
ganice, caracteristice in cel mai înalt 
grad întregii gctivități internaționale 
a partidului nostru.

Luptător ferm pentru împlinirea 
aspirațiilor supreme ale poporului 
român, secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii noastre, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
afirmat, in același timp, ca un emi
nent militant al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, ca un 
strălucit promotor al unității parti
delor comuniste și muncitorești, al 
colaborării tuturor forțelor revolu
ționare, progresiste și democratice, 
al solidarității poooarelor și națiu
nilor de pretutindeni. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu îi revine meritul 
de a fi subliniat cu toată claritatea 
că, în actualele împrejurări interna
ționale, unirea strinsă, pe plan na
țional, cît și pe arena mondială, a 
tuturor forțelor democratice, antiim- 
perialiste constituie, mai mult decit 
oricînd. o condiție esențială a luo- 
tei victorioase pentru transformarea 
înnoitoare a societății, pentru demo
crație și independentă națională, 
pentru pace, securitate și colaborare 
în lume.

O expresie pregnantă a viabilită
ții concepției Partidului Comunist 
Român, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la solidarita
tea și colaborarea internațională în 
epoca noastră o reprezintă amploa
rea și dinamismul relațiilor externa

ale partidului și statului nostru. 
Partidul Comunist Român întreține 
în prezent raporturi de colaborare 
cu peste 200 de partide comuniste 
și muncitorești, socialiste și social- 
democrate, partide de guvernămint 
ale țărilor în curs de dezvoltare, 
mișcări de eliberare națională, alte 
forțe democratice, antiimperialiste. 
La rindul lor, Frontul Democrației 
și Unității Socialiste, Marea Aduna
re Națională, organizațiile de masă 
și obștești au legături cu circa 1 750 
formațiuni politice, organe legisla
tive, uniuni sindicale, asociații pro
fesionale și de creație, organizații de 
femei, tineret, studenți și copii, 
mișcări pentru pace, societăți 
și organisme similare de pe 
toate continentele, precum și cu 
peste 110 organizații internaționale, 
în același timp, este deosebit de 
semnificativ faptul că România are 
astăzi raporturi diplomatice cu 139 
de state, iar legături economice cu 
150 de state, ceea ce confirmă jus
tețea politicii internaționale a parti
dului și statului nostru, pune în lu
mină prezența activă a Republicii 
Socialiste România in concertul na
țiunilor, participarea sa mereu mai 
largă la circuitul mondial de bunuri 
materiale și spirituale.

în opera teoretică și activitatea 
practică ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și-a găsit o temeinică 
fundamentare ideea corelației strîn- 
se, indisolubile dintre unitatea fie
cărui partid și unitatea mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale. Situîndu-se neabătut pe pozi
ția respectării stricte a princiDiilor 
de bază ale relațiilor ce trebuie să 
călăuzească raporturile dintre parti
dele revoluționare. P.C.R. subliniază 
necesitatea de a se acționa nu pen
tru fărimițarea și dezbinarea aces
tor partide, ci pentru întărirea uni
tății lor.

Pornind de la interesele păcii și 
colaborării internaționale, țara noas
tră dezvoltă, totodată, pe baza 
coexistenței pașnice, legături cu toa
te statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială. La temelia tutu
ror relațiilor sale externe. România 
situează in mod ferm principiile de
plinei egalități in drepturi, respectu
lui independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc, renun- 

- Kțafeâ! cu hbtărîrd la forță șl la ame- 
nifițărba cu forța, respectarea nea-' 

"bătută ă dreptului fiecărui popor de 
ă-și alege calea dezvoltării sale în 
mod suveran, potrivit propriei voințe.

Pornind de la analiza multilate
rală și aprofundată a tendințelor din 
viața internațională, a cursei nesă
buite a înarmărilor, îndeosebi ato
mice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
definit perioada actuală drept cea 
mai gravă și periculoasă din întrea
ga istorie, subliniind, în consecință, 
că lupta pentru oprirea înarmărilor 
nucleare constituie în momentul de 
față problema fundamentală a epo
cii noastre.

Ideea apărării păcii, a întăririi so
lidarității și conlucrării in lupta îm
potriva stărilor de lucruri anacroni
ce din epoca noastră, a politicii de 
înarmări, de forță și dominație, stră
bate ca un fir roșu strălucitele ini
țiative, acțiuni, mesaje de pace, în 
Europa și in întreaga lume, ale pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu. întrea
ga activitate internațională a Româ
niei socialiste.

Tovarășul NICOLAE CONSTAN
TIN, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, a prezentat 
comunicarea „UNITATEA OAMENI
LOR MUNCII, FĂRĂ DEOSEBIRE 
DE NAȚIONALITATE, A ÎNTRE
GULUI POPOR ÎN JURUL PARTI
DULUI, AL SECRETARULUI SAU 
GENERAL, TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU, GARANȚIE A VICTO
RIEI SOCIALISMULUI ÎN ROMA
NIA". în comunicare se spune : 
Drumul de luptă al muncitorimii 
române, al poporului român pentru 
libertate națională șl socială, pentru 
independență și suveranitate, pentru 
progres social, pentru salvgardarea 
țării de spectrul fascismului și răz
boiului, prin unirea tuturor forțelor 
înaintate, progresiste ale societății 
românești. în frunte cu clasa munci
toare și partidul ei comunist, în
scrie numeroase momente istorice 
glorioase. Printre acestea, un loc de 
primă mărime il are uriașa demon
strație muncitorească ce a avut loc, 
in urmă cu 45 de ani, la 1 Mai și in 
organizarea căreia un rol deosebit a 
revenit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, care și-a ilustrat perso
nalitatea militantă. revoluționară, 
calitățile organizatorice și politice. 
Marea manifestație a fost concepută 
ca o cale de promovare și afirmare 
atit a unității clasei muncitoare, cit 
și a unității naționale împotriva pri
mejdiei fasciste și de război, pentru 
apărarea independenței și suverani
tății naționale, a integrității terito
riale a tării,

Evenimentele de Ia 1 Mai 1939 — 
se subliniază în comunicare — au 
pus încă o dată cu putere in eviden
ță înaltul spirit de luptă și de com
bativitate revoluționară al clasei 
noastre muncitoare. capacitatea 
partidului comunist de a defini țe
lurile luptei și căile de înfăptuire a 
acestora, de a uni energiile clasei 
muncitoare, ale întregului popor în 
vederea apărării supreme a patriei.

La încheierea lucrărilor, participanții la sesiunea științifică națională 
ou adoptat, intr-o atmosferă însuflețită, de vibrant patriotism, textul 
telegramei adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România.

Cei prezenți au aplaudat și ovaționat îndelung, au scandat numele 
partidului și secretarului său general, dind glas sentimentelor de profundă 
dragoste, prețuire și recunoștință pe care întregul nostru popor le 
nutrește față de conducătorul partidului și statului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, exprimind, în același timp, angajamentul tuturor oamenilor 
muncii din țara noastră de a intimpina cu succese tot mai mari a 40-a 
aniversare a revoluției de eliberare socială și națională, antifascistă și 
antiimperialistă și cel de-al Xlll-lea Congres al partidului.

Experiența românească în realiza
rea unității de acțiune a clasei mun
citoare, organizarea și conducerea de 
către P.C.R. a forțelor naționale 
patriotice și democrate in înfăptui
rea revoluției de eliberare socială și 
națională, antifascistă și antiimpc- 
rialistă din august 1944, apoi reali
zarea unității mișcării sindicale, 
precum și a unității totale a clasei 
muncitoare in cadrul Partidului Co
munist Român, au demonstrat stra
tegia originală a Partidului Comu
nist Român cu privire la înaintarea 
țării spre socialism.

Născut și dezvoltat în rîndurile 
clasei muncitoare, ale țărănimii.' in
telectualității, ale poporului, parti
dul nostru, strîns legat de mase 
prin toate fibrele sale, și-a cîștigat 
încrederea și dragostea maselor 
populare, ale poporului, ca rezultat 
al slujirii fără preget a intereselor 
lor vitale de prosperitate și progres, 
de independență și suveranitate a 
patriei.

Iată de ce în acest moment, cînd 
partidul, clasa muncitoare, țara în
treagă aniversează și pun in lumină 
semnificațiile deosebite ale marilor 
manifestații muncitorești de la 1 Mai 
1939, ale înfăptuirii frontului Unic 
Muncitoresc în primăvara lui 1944, 
clasa muncitoare, întregul nostru 
popor se înfățișează mai puternic 
unite ca oricind in jurul partidului, 
al secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu.

Din anii glorioși ai construcției 
socialiste se detașează structural va
loric perioada de cind in fruntea 
partidului și a țării se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. In conștiința cla
sei muncitoare, a țărănimii, in
telectualității, a întregului popor, 
personalitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este asociată organic cu 
tot ceea ce reprezintă tabloul Româ
niei socialiste de astăzi, al celor mai 
mari împliniri pe calea progresului 
economic și social al țării, înaltul 
prestigiu internațional al României.

Din inițiativa și cu aportul hotărî- 
tor al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
a fost creat și perfecționat continuu 
un amplu și original sistem de or
ganisme larg democratice, de la ni
velul întreprinderilor și instituțiilor 
pînă la nivel național. Prin aceste 
organisme se afirmă plenar autocon- 
■ducerea muncitorească pe planul, uni
tăților economico-șociale, autocondu- 
cerea Țn.-planțțmtoțial, iar la:scară 
națională prin forumuri democratice 
reprezentative, care așigură partici
parea directă, nemijlocită, a clasei 
muncitoare, țărănimii, intelectualită
ții, a tuturor oamenilor muncii, la 
organizarea și conducerea societății, 
la exercitarea efectivă a puterii de 
către popor.

în continuare se subliniază : Uni
tatea moral-politică a poporului, 
uriașă forță motrice a construcției 
socialiste și comuniste în Romania, 
cum a denumit-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, are drept rezultat parti
ciparea hotărită și plină de abnega
ție a întregului popor la înfăptuirea 
politicii partidului, la transpunerea 
in viață a mărețului Program de fâu- 
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

în comunicare se arată apoi : 
Succesele obținute, cu deosebire în 
ultimii 19 ani, in dezvoltarea forțe
lor de producție, in făurirea unei 
economii moderne, pe baza cuceriri
lor revoluției tehnico-științifice con
temporane, in creșterea avuției na
ționale, transformarea României, in
tr-o perioadă istorică scurtă, intr-un 
stat industrial-agrar cu o industrie 
in continuă dezvoltare și moderniza;- 
re. cu o agricultură în plină revolu
ție, nivelul de civilizație materială și 
spirituală tot mai ridicat sint rodul 
strălucit al unității clasei muncitoaj- 
re, a oamenilor muncii, a întregii na
țiuni în jurul partidului, al. secreta
rului său general, al hotăririi și 
abnegației cu care traduc in fapte 
politica Partidului Comunist Român1, 
politică a întregului popor.

Un rol de mare importanță în în
tărirea unității claselor și categorii
lor sociale, a întregului popor. în 
lupta pentru înfăptuirea politicii 
partidului, a orientărilor și indica
țiilor. de inestimabilă valoare teo
retică și practică, date de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, adevărate pro
grame ale progresului și prosperi
tății patriei și ridicării continue a 
gradului de civilizație materială și 
spirituală a societății românești, îl 
au — pe baza învestiturii încredin
țate de partid în sistemul democra
ției muncitorești, revoluționare — 
organizațiile de masă și obștești, 
unite sub egida Frontului Democra
ției și Unității Socialiste. în acest 
cadru este evidențiat rolul impor
tant al sindicatelor în etapa actuală, 
relevindu-se că, sub conducerea or
ganizațiilor de partid, ele acționează 
cu întreaga lor capacitate organiza
torică și politico-educativă pentru 
unirea și mobilizarea energiilor 
creatoare ale celor peste 7 milioa
ne de membri, oamSni ai muncii 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, în întrecerea socialis
tă, expresie superioară a noii ati
tudini față de muncă, a hotăririi de 
a înfăptui în mod exemplar planu
rile de dezvoltare economico-socială 
a tării.

i
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HUNEDOARA:

IN ANUL 40 AL LIBERTĂȚII NOASTRE, IN iNTlMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

Remarcabile fapte de muncă din întreaga țară

Noi mărci de oțeluri 
de calitate superioară
Una dintre sarcinile majore ce 

revin colectivului de muncă de la 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 
din indicațiile și orientările date 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului 
nostru, cu prilejul vizitelor de 
lucru pe marea platformă a side
rurgiei hunedorene, este realiza
rea unui amplu program de asimi
lare a unor mărci superioare de 
oțeluri. Pentru acest an, siderur- 
giștii hunedoreni, prin îmbunătă
țirea activității de cercetare știin
țifică și introducerea progresului 
tehnic, și-au propus asimilarea a 
56 noi mărci de oțeluri și 4 tipo- 
dimensiuni de laminate. Prin mo
dernizarea tehnologiilor de fabri
cație. tratarea oțelului In vid sau 
cu aport de căldură, siderutgiștii 
hunedoreni au asimilat într-un 
timp scurt 19 sortimente de oțeluri 
de calitate superioară destinate sa
tisfacerii cerințelor industriilor de 
vîrf ale economiei naționale. De 
subliniat că noile mărci de oțeluri 
s-au obținut în condițiile depășirii 
planului la producția de oțel cu 
peste 8 000 tone. (Sabin CerbU, co
respondentul „Scînteii").

in imagine : La secția mecanică III a I.M.G.B., se controlează o piesă de mare complexitate, destinată echipării excavatorului-gigant pentru extracția de cărbune Foto : S. Cristian

La Întreprinderea de mașini grele din București

FIECARE PRODUS - REALIZAT IA IMIT MVEl
TEHNIC ȘI CALITATIV

ORADEA: CRAIOVA:

Exemplul energeticienilor Tractorul cu numărul 25000

SFINTIJ GHEORGHE :

Un nou agregat 
în probe tehnologice
La secția de mașîni-agregat a 

întreprinderii de mașini-agregate 
și subansamble auto din Sfîntu 
Gheorghe se află in probe tehno
logice un nou agregat de găurit 
și filetat carcasa cutiei de viteze 
pentru camioane, destinat noii linii 
tehnologice modernizate de pre
lucrat carcasa cutiei de viteze. 
Prin punerea in funcțiune a nou
lui agregat se vor înlocui două a- 
gregate de tip vechi, iar producti
vitatea muncii va creste cu 100 la 
sută. în cinstea zilei de 1 Mal, 
tînărul colectiv al secției rapor
tează și realizarea primului pro
dus pentru export ; presa hidrau
lică, de 200 tone.-forță. (Paljâuos 
Marfa, corespondentul „Scînteii").

SUCEAVA : .

în construcție,
noi microhidrocentraie
Pentru valorificarea potențialului 

hidroenergetic al județului Sucea
va, pină acum s-au dat în func
țiune 18 microhidrocentraie cu o 
putere instalată de circa 1 100 kW și 
o producție anuală de peste 6 mi
lioane kWh energie electrică. în 
prezent se află în construcție alte 
15 microhidrocentraie, care vor fi 
date în exploatare pînă la sfirșitul 
anului. Tot în acest an în județ va 
începe construcția altor 15 aseme
nea unități producătoare de ener
gie electrică. (Sava Bejinariu, co

Turbine, coloane de sin
teză, mori de ciment, uti
laj greu pentru industrii
le constructoare de ma
șini și minerit, caje și ci
lindri pentru laminoare, 
iar mai nou, echipament 
nuclear — iată, pe scurt, 
principalele produse fa
bricate la întreprinderea 
de mașini grele Bucu
rești, unitate de vîrf a in
dustriei românești, crea
tă in perioada de după 
Congresul al IX-lea al 
partidului și care, • așa 
cum sublinia secretarul 
general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
a devenit una din cele 
mal moderne unități ale 
industriei noastre, avînd 
un rol tot mai important 
în asigurarea utilajelor și 
agregatelor energetice, 
chimice, metalurgice, pen
tru fabricile de ciment, 
a altor instalații de înal
tă tehnicitate.

Rămîne ca un eveni
ment deosebit în viața co
lectivului recenta vizită 
de lucru pe care secreta
rul general al partidului 
a efectuat-o aici, prilej cu 
care au fost examinate, 
împreună cu muncitorii și 
specialiștii, sarcinile com
plexe, de mare importan
ță ce-i revin acestei pu
ternice unități din pro
gramul nuclearo-energe- 
tic și s-au stabilit măsuri 
concrete menite să asi
gure îndeplinirea lor in 
cele mai bune condiții, la 
termenele stabilite prin 
plan, Răspunzînd îndem
nurilor și indicațiilor 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, harnicul co
lectiv bucureștean este 
ferm hotărît să acțione
ze energic pentru înfăp
tuirea neabătută a tutu-

ror sarcinilor stabilite, la 
cel mai înalt nivel tehnic 
și calitativ.

în căutarea evenimen
tului de ultimă oră, re
porterul este îndemnat să 
consemneze o multitudi
ne de cifre și date. Toa
te. in înlănțuirea lor logi
că, reflectă fidel efortu
rile susținute, an de an, 
zi de zi, ale celor peste

85 tone de cilindri de la
minor și peste 50 de tone 
de bare și blocuri forja
te, în condițiile în care 
oamenii muncii din în
treprindere au economi
sit, în aceeași perioadă, 
275 MWh energie electri
că, 150 tone combustibil 
convențional și peste 120 
tone de oțeluri speciale. 
Iată numai cîteva dintre

© In 4 luni din acest an s-au realizat peste 
plan 85 tone de cilindri de laminor, peste 50 
tone de bare și blocuri forjate.

© Recent a fost finalizată și livrată turbina 
cu numărul 100.

© 64,5 la sută din producția realizată irt 
acest an o reprezintă produsele noi și mo
dernizate.

llOOO de oameni ai mun
cii din această mare și 
modernp citadelă indus
trială, eforturi care nu de 
puține ori s-au materia
lizat în adevărate pre
miere naționale. Să con
semnăm, in acest sens, 
doar cîteva din produse
le de excepție executate 
aici in ultimul timp: tur
binele de 330 MW, co
loane de sinteză care pot 
fi întilnite în mai toata 
combinatele chimice din 
țară, presa de 12 009 tf, 
morile de ciment cu o ca
pacitate de 3 000 tone in 
24 de ore de la Mintia și 
Hoghiz, mesele rotative 
de 40 tf și 100 tf, care e- 
chioează mașini-unelte de 
înaltă performanță ș.a. 
Totodată, in primele 4 
luni ale anului, aici au 
fost realizate, peste plan,

produsele executate In 
premieră în țara noastră 
și care poartă emblemă 
I.M.G.B., o emblemă tot 
mai apreciată atît în țară, 
cît și peste hotare.

— De-a lungul anilor a 
trebuit să perfecționăm, 
dar și să diversificăm 
gama produselor noastre 
— ne spune tovarășul 
Năstase Ioniță, secretar 
al comitetului de partid, 
în întreprinderea noastră, 
datorită priceperii și înal
tei profesionalități a co
lectivului de muncitori și 
specialiști, s-au realizat 
adevărați coloși din me
tal, de cea mai mare 
complexitate. Un alt a- 
mănunt mi se pare demn 
de relevat: produsele e- 
xecutate la noi in între
prindere, deși cintăreșc 
zeci și sute de tone, au

o precizie de prelucrare 
care se măsoară de regu
lă în microni.

„Oamenii micronilor", 
acesta este renumele pe 
care și l-au ciștigat cei 
peste 1 900 de muncitori 
de la secția turbine. Re
cent, de pe standul de 
montaj din această sec
ție a fost livrată turbina 
cu numărul 100. Șl tot în
tre premierele cu care 
harnicii oameni ai mun
cii din această întreprin
dere întîmpină marea 
sărbătoare a zilei de 1 
Mai, glorioasa aniversare 
de la 23 August și cel 
de-al XIII-lea Congres al 
partidului se numără o- 
mologarea morilor de ci
ment cu bile de mare ca
pacitate pentru întreprin
derea minieră Roșia-Po- 
eni, turnarea celor mai 
mari caje de laminor 
pentru Combinatul side
rurgic Galați, la elabora
rea fiecărei piese fiind 
necesară circa 300 tone 
oțel lichid. Iar ca o rea
lizare de ultimă oră con
semnăm fabricarea pri
mului reductor pentru 
excavatorul cu rotor des
tinat industriei miniere.

Aceste rezultate se în
scriu în bilanțul la zi al 
realizărilor oamenilor
muncii din această mare 
întreprindere construc
toare de mașini, care 
consemnează realizarea 
peste planul pe 4 luni a 
unei .producții nete in va
loare de 2,3 milioane lei. 
Un bilanț pe care munci
torii, tehnicienii și ingi
nerii de aici sînt hotăriți 
să îl îmbogățească zi de 
zi cu noi realizări în 
muncă.

Gheorghe IONIȚĂ

Sîmbătă, 28 aprilie, la ora intrării primului schimb, 
discutam cu tovarășul Romul Mur.tean, inginer-șef al 
intreprinderii „Electrocentrale" Oradea, unitate dis
tinsă recent pentru a treia oară consecutiv cu „Or
dinul Muncii" clasa a II-a.

— Zilele trecute, ne spune interlocutorul, planul la 
producția de energie electrică pe primele 4 luni ale 
anului a fost îndeplinit, astfel că pină la încheierea 
lunii aprilie se vor realiza suplimentar peste 67 mi
lioane kWh. Esențial este și faptul că planul de pro
ducție a fost depășit in condițiile in care s-au econo
misit 382 tone combustibil convențional și 786 000 kWh.

— Cum au fost obținute aceste rezultate ?
— De mai multă vreme, preocuparea principală a 

muncitorilor și specialiștilor o constituie obținerea 
unei producții sporite de energie cu consumuri speci
fice cît mai reduse. Practic, în acest sens, s-a insistat 
în direcția promovării noului, a tehnologiilor moderne, 
eficiente. Amintesc, bunăoară, modificările construc
tive aduse la turbine, transformarea unor cazane, asi- 
gurîndu-se astfel arderea cărbunelui inferior fără su
port de păcură. în cinstea zilei de 1 Mai s-a finalizat 
experimentarea la cazanul nr. 2 a primului concen
trator centrifugal pentru praful de cărbune, soluție 
care asigură, de asemenea, arderea lignitului inferior 
fără adaos de păcură.

Prezent în mijlocul muncitorilor care au lucrat la 
echiparea cazanului nr. 2, maistrul Liviu Lata ne pre
cizează că rezultatele experimentărilor sînt foarte 
bune și, ca atare, vor fi modernizate și celelalte trei 
mori de cărbune ale cazanului nr. 2. Acum, ambiția 
întregului colectiv este să-și mențină locul fruntaș 
in întrecerea socialistă, să consolideze rezultatele ob
ținute. Bilanțul cu care întîmpină ziua de 1 Mai vine 
să confirme posibilitatea de a se obține tot mai multă 
energie electrică cu consumuri specifice cît mal reduse, 
(loan Laza, corespondentul „Scînteii").

29 mai 1974. în cadrul vizitei întreprinse la între
prinderea de mașini agricole Craiova, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat ca această unitate, cu o veche si 
recunoscută tradiție muncitorească, să se profileze pe 
producția de tractoare de mare randament și produc
tivitate, pentru a satisface atît nevoile cele mai di
verse ale agriculturii, cît și solicitările la export.

Prețioasele indicații date de secretarul general a*l 
partidului au constituit pentru harnicul colectiv al în
treprinderii deviza muncii sale de zi cu zi, pre >cuparm 
majoră spre care și-au îndreptat atenția comitetul de 
partid, toți oamenii muncii, de la director la mun
citor. O primă realizare a fost tractorul cu încărcător 
hidraulic de 48 CP — TIH—445 — o mașină universală 
ce poate efectua lucrări în agricultură, construcții, tele
comunicații, silvicultură ș.a, — care a primit două 
medalii de aur la tîrgurile internaționale de ii Brno 
și Zagreb. Din 1975 au fost asimilate în fabricație zece 
tipuri de tractoare agricole și industriale.

Acum, în pragul zilei de 1 Mai, la întreprinderea 
craioveană s-a înregistrat un frumos jubileu de pro
ducție : ieșirea de pe fluxul de montaj a tractorului cu 
nr. 25 000 realizat aici. „Acest jubileu de producție 
coincide cu obținerea altor succese ale ■ colectivului 
nostru : finalizarea celui de-al 10-lea tractor industrial 
de 80 CP cu încărcător frontal, introdus în fabricație 
in acest an, și intrarea în probele de testare a trac
torului agricol de 240 CP, cel mai puternic tractor fa
bricat la noi în țară, capabil să execute arături cu 
pluguri dotate cu 10 truplțe — ne spunea ing. Mihail 
Dur, directorul întreprinderii. De asemenea, în întîm- 
pinarea zilei de 1 Mai, colectivul unității noastre a în
deplinit cu o săptămînă mai devreme sarcinile de plan 
pe patru luni din acest an“. (Nicolae Băbălău, cores
pondentul „Scînteii").

respondentul „Scînteii").
Tractorul A - 1 800 - realizare a constructorilor de tractoare craioveni. El poate executa arături cu piugu 

pină la 10 brăzdare
ri

PENTRU LUCRĂRI DE CALITATE ÎN CAMPANIA DE PRIMĂVARĂ

Am străbătut o bună parte a ju
dețului Dîmbovița din zona de cim- 
pie și pină în cea colinară, unde în- 
sămințarea porumbului și a altor 
culturi a fost serios stinjenită de 
ploile persistente, urmate pe alocuri 
de lapoviță și ninsoare. Pe ansam
blul județului, pină la 27 aprilie, din 
cele 39 000 hectare destinate porum
bului au fost însămințate 23 000 hec
tare.

BUNA ORGANIZARE A MUNCII 
— DECISIVA ÎN BĂTĂLIA CU 
TIMI’UL INSTABIL. Este un ade
văr confirmat de multe fapte de 
muncă consemnate la începutul săp- 
tăminii in consiliul agroindustrial 
Tărtășești, unde se acționează orga
nizat pentru recuperarea întâr
zierilor datorate ploilor. astfel 
incit semănatul să se încheie cît 
mai repede. Specialiștii au de
pistat tarlalele zvintate, unde sînt 
dirijate operativ mijloacele me
canice. Aici au fost inițiate pri
mele acțiuni de întrajutorare cu 
mijloace mecanice. Atit cît timpul 
permite, în „ferestrele" dintre ploi, 
la I.A.S. Crevedia și cooperativele 
agricole Tărtășești, Bildana>și altele 
se lucrează grupat, în schimburi pre
lungite și in două schimburi, la lu
mina farurilor. Aceasta a permis să 
se însămințeze peste 2 500 hectare 
din cele 3 700 hectare destinate po
rumbului.

Un mod de organizare temeinică a 
însămînțărilor am remarcat și in 
multe alte cooperative agricole, 
unde se fac eforturi pentru a asi
gura mecanizatorilor condiții în ve
derea funcționării neintrerupte a 
tractoarelor. Se asigură remedierea 
operativă a defecțiunilor, alimenta
rea rapidă cu carburanți, efectuarea 
întreținerilor -în cursul nopții, um
plerea imediată a semănătorilor cu 
semințe și îngrășăminte chimice, 
în cursul zilei de joi. pe o 
tarla de 400 hectare a cooperativei 
agricole Vișina se aflau ing. Dumi
tru Buzescu, director ai direcției a- 
gricole, primarul comunei. Victor 
Popescu, și președintele unității, Ni
colae Avram. Ei au stabilit „trasee"

ale semănătorilor pe o distanță de 
doi kilometri pe care utilajele lu
crează fără oprire. Aici, pe tarlaua 
„Mălineasca". mecanizatorii Ale
xandru Ghinoiu, Andrei Marin și 
Constantin Vintilă însămințează cits 
18—20 hectare pe zi-lumină, în loc de 
12 hectare, cît prevede norma. Pen
tru a putea pregăti terenul in două 
schimburi, porțiunile cu exces de 
umiditate sint marcate și ocolite. 
Evident, este necesară o atenție deo
sebită pentru însămînțarea mai tir-

ceea ce ne va permite să încheiem 
mai repede insămințările".

LUCRÎND CU HĂRNICIE, UNII AU 
TERMINAT SEMĂNATUL... Coope
ratorii și mecanizatorii din Sălcioara 
erau bucuroși și aveau de ce : au 
terminat însămînțarea porumbului pe 
cele 505 hectare. Inginerul-șef, Ga
briel Ionescu, și șefa fermei vegetale. 
Alice Rozner, controlau acum cali
tatea lucrărilor. Și la cooperativa a- 
gricolă din Titu se însămînțau ulti
mele suprafețe, din cele 477 hectare

DÎMBOVIȚA:

în „ferestrele** dintre ploi se lucrează 
pe terenurile zvintate

Ziu a acestor porțiuni de teren in 
rînduri drepte, continue, de la un 
capăt la altul al tarlalei.

AMPLE ACȚIUNI DE ÎNTRA
JUTORARE CU FORȚE MECA
NICE. în cadrul consiliului agroin
dustrial Titu s-au organizat acțiuni 
de întrajutorare intre unitățile agri
cole. Formația completă de mecani
zatori cu opt agregate și patru se
mănători de la C.A.P. Sălcioara s-a 
deplasat la C.A.P. Speriețeni, unde 
lucrările sînt rămase în urmă. Ime
diat ce au încheiat semănatul la 
C.A.P. Braniște, o formație de me
canizatori a pornit spre C.A.P. Mir
cea Vodă pentru a semăna soia, iar 
alta — la C.A P. Nucet pentru a se
măna porumb. Cei mai experi
mentați mecanizatori — Ștefan Vin
tilă si Vasile Soare de la CA.P. 
Braniște — insămînțau soia la C.A.P 
Mircea Vodă. „Prin această măsură 
— ne spune ing. Vasile Stan, direc
torul S.M.A. Titu — am reușit să 
menținem un ritm bun de lucru, 
chiar in condițiile timpului instabil.

cu porumb. între mecanizatori și 
cooperatori îl găsim aidi pe prima
rul orașului, tovarășul Ion Nicolae. 
„Ne-au rămas de semănat terenu
rile mai grele. Ceea ce vedeți sînt 
foste bălți desecate, 20 de hectare, 
unde punem porumb. Vrem ca re
colta de aici să fie bună. Pentru a- 
ceasta am sprijinit cooperativa agri
colă să transporte 12 000 tone de în
grășăminte organice. Pregătim tere
nul cu opt agregate, iar la semănat 
lucrăm cu patru semănători". Da. la 
această unitate există certitudinea că 
se vor obține recoltele așteptate. 
Culturile de porumb se vor lucra în 
acord global de către cooperatori și 
mecanizatori, iar 230 hectare, in 
aceleași condiții, s-au repartizat ce
lor ce lucrează în diferite unități 
economice din localitate.

...DAR ALȚII AȘTEAPTĂ ÎNCĂ 
TIMPUL IDEAL. Se putea realiza 
mai mult la semănat ? „Sigur. în 
condițiile vremii instabile se poate 
realiza mai mult folosind din plin 
timpul favorabil, ferestrele dintre

ploi" — ne răspunde inginerul-șef 
al consiliului agroindustrial Titu, 
Coman Dan Grigore. Numai că 
timpul bun de lucru, oricît de pu
țin ar fi, nu este folosit din plin 
peste tot. Este cazul C.A.P. Pro- 
dulești, unde celor opt agregate și 
cinci semănători proprii li s-au a- 
dăhgat alte patru agregate com
plexe aduse din unitățile învecinate. 
Dar aceste mijloace incă nu intra
seră in brazdă imediat după zvinta- 
rea terenului, ci doar la interven
ția inginerului-șef al consiliului a- 
groindustrial. Or, datoria de a de
cide, fără „impulsuri" din afară, o 
aveau specialiștii unității, șl în pri
mul rînd inginerul-șef al cooperati
vei agricole, Radu Florea. A aștepta 
timpul ideal de lucru înseamnă 
a intirzia și mai mult semănatul.

Și in alte unități agricole dimbo- 
vițene însămințarea porumbului e 
întirziatâ. La cooperativa agricolă 
Picior de Munte, în zona colinară, in 
ferma nr. 2, se lucra cu o singură se
mănătoare, pentru că Ia cealaltă a în- 
tîrziat să se facă adaptarea pentru se
mănatul porumbului. Pe un timp 
frumos, joi la prînz, chiar și singura 
semănătoare care lucra rămînea ne
folosită cite 7—8 minute la capătul 
tarlalei, pină se cerneau îngrășămin* 
tele complexe în fertilizatoare. 
Apoi, pierdeau timpul și zece coope
ratoare pină la o nouă oprire a se
mănătorii. De ce nu se cern ingră- 
șămintele din vreme sau măcar pe o 
prelată la capătul tarlalei ? La in
tervenția ing. Dumitru Buzescu, di
rector al direcției agricole, s-au 
înlăturat aceste întîrzieri, dar timpul 
pierdut nu mai poate fi recuperat.

în unitățile agricole dimbovițenc 
prin care am trecut ni s-a spus că 
însămințarea porumbului poate fi 
încheiată in cîteva zile bune de lu
cru. Pentru aceasta este însă ne
cesar ca, urmind exemplul unități
lor agricole fruntașe, să se asigure 
reluarea operativă a lucrărilor după 
încetarea precipitațiilor și zvintarea 
terenului.

C. BORDEIANU

VÎLCEA:

Semănatul porumbului 
pe ultimele suprafețe

Rareori in această cam
panie s-a intimplat să se 
lucreze intr-un ritm atît 
de alert la semănatul po
rumbului, pină in ultimele 
două zile, cînd a nins în 
județul Vilcea.

Pină în seara zilei de 27 
aprilie, pe ansamblul jude
țului porumbul a fost în- 
sămînțat pe 19 000 ha în 
cooperativele agricole, ceea 
ce reprezintă 85 la sută din 
suprafața destinată acestei 
culturi. „Dacă timpul ne 
permite — ne spunea tova
rășul Lucian Rizescu, pre
ședintele consiliului agro
industrial Drăgășani — cele 
500 hectare, cite mai avem 
de insămînțat în cooperati
vele agricole din Ștefânești, 
Voicești și Prundeni, le pu
tem încheia în mai puțin 
de trei zile bune de lucru. 
Din unitățile agricole Șu
tești și Lungești, care au 
terminat semănatul, mij
loacele mecanice au fost 
dirijate in unitățile vecine, 
tocmai pentru a termina 
semănatul cît mai grabnic 
pe întreg consiliul".

Ritm bun de lucru s-a 
înregistrat în prima parte a 
săntămînii si in cooon—1|- 
vele agricole din consiliul 
unic Rîmnicu Vilcea. După 
cum preciza tovarășul Iu
lian Greere, primarul co
munei Budești, în unitatea 
agricolă de aici s-a luat 
măsura ca tractoarele să fie 
alimentate cu carburanți

direct în cîmp. Tot în cîmp 
se asigură masa caldă și 
mecanizatorilor, in vreme 
ce sămînța este adusă la 
capătul parcelelor incă de 
seara, pentru a se putea {in
tra in brazdă a doua zi incă 
de la primele ore ale dimi
neții. Organizind astfel 
munca, mecanizatorii de la 
S.M.A. Budești, ca dealt
fel și cei din Băbeni, Io- 
nești, Șirineasa, Bălcești, 
Puiești și Valea Mare, au 
reușit să depășeas-i vite-a 
de lucru la pregătirea te
renului și la semănat.

Din aprecierile ingineru
lui Pantelimon Zorilescu, 
directorul direcției agri
cole. și din consent ri'e 
noastre din mai multe uni
tăți agricole se poate trage 
concluzia că lucrătorii o- 
goarelor din această parte 
a țării au asigurat o maxi
mă concentrare a forțelor 
la semănat. Faptul că 
nicăieri nu s-a irosit nici o 
oră bună de muncă a per
mis mecanizatorilor să rea
lizeze în această perioadă 
un mare volum de lucrări. 
Mal trebuie subliniat fap
tul că, deși s-a lucrat cu 
o viteză sporită la pregăti
rea terenului și semănat, 
calitatea lucrărilor este și 
ea riguros respectată.

Ion STANCIU
corespondentul „Scînteii"



SCINTEIA - duminică 29 aprilie 1984 PAGINA 5

SESIUNEA ȘTIINȚIFICĂ NAȚIONALĂ CONSACRATA ANIVERSARI» A 40 DE ANI 
DE LA FĂURIREA FRONTULUI UNIC MUNCITORESC Șl A 45 DE ANI 

DE LA MARILE MANIFESTAȚII DE LA 1 MAI 1939 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Doresc să vă mulțumesc pentru mesajul de condoleanțe în care v-ați ex

primat adînca compasiune în legătură cu încetarea din viață a tovarășului O 
Bek Riong, membru al Biroului Politic al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, membru al Comisiei Militare a C.C. al P.M.C.. vicepre
ședinte al Comitetului Apărării Naționale și membru al Comitetului Popu
lar Central al Republicii Populare Democrate Coreene.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului

■ Central al Partidului Muncii
din Coreea,

Președintele Republicii Populare 
Democrate Coreene

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A lAPONIEț

Maiestății Sale Imperiale HIROHITO
Împăratul Japoniei

Vă transmit calde felicitări cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere — 
sărbătoarea națională a Japoniei — împreună cu cele mai bune urări, iar 
poporului japonez îi doresc prosperitate și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)
demnă, liberă, fericită le-a slujit cu exemplară abne
gație.

Au fost relevate, pe larg, în cadrul sesiunii, forța și 
eficiența formelor și metodelor de luptă folosite de co
muniști, de- ceilalți militanți revoluționari și antifasciști, 
principiile care le-au călăuzit permanent activitatea in 
slujba ideilor de unitate, de progres și pace, pentru 
apărarea intereselor vitale ale poporului român.

Lucrările sesiunii au evidențiat faptul că, alături de 
clasa muncitoare, de țărănime, de toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, o contribuție valoroasă 
la lupta împotriva fascismului și războiului, pentru 
progresul și civilizația societății românești și-au adus 
intelectualitatea țării, personalități de seamă ale știin
ței, artei și culturii. S-a subliniat, de asemenea, cu putere 
faptul că în cuprinzătorul front democratic, patriotic, 
o contribuție dintre cele mai importante au avut-o ti
neretul, organizația sa revoluționară, in conducerea 
căreia, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dumneavoastră ați avut un rol determinant, hotâritor, 
organizînd, mobilizînd și însuflețind tineretul la lupta 
partidului pentru înfăptuirea transformărilor revoluțio
nare, democratice, pentru victoria socialismului în pa
tria noastră. Relevîndu-se pe larg profundele semnifi
cații politice ale marii demonstrații de la 1 Mai 1939 
din Capitală, din numeroase alte centre ale țării - 
manifestații desfășurate sub semnul unității de luptă 
și acțiune a eroicei noastre clase muncitoare, a forțe
lor democratice, sub semnul hotărîrii de a se opune 
fascismului și politicii de război, de a apăra cauza li
bertății, democrației, independenței și integrității 
României —, în cadrul sesiunii s-a pus în evidență pu
ternicul ecou internațional al demonstrațiilor antifascis
te de la care se împlinesc acum 45 de ani, s-au sub
liniat, de asemenea, permanența ideii de unitate, în
vățămintele mereu actuale ale tradițiilor luptei comune, 
unite a tuturor celor ce muncesc.

S-a pus în evidență faptul, subliniat în atîtea rin- 
duri de dumneavoastră, că lipsa, slăbirea sau scinda
rea unității de acțiune a clasei muncitoare, fărîmi- 
țarea partidului său politic nu pot aduce decît daune 
cauzei celor ce muncesc, aspirațiilor progresiste ale 
popoarelor. S-a relevat faptul că fără forța unită a cla
sei muncitoare nu sint posibile cucerirea puterii poli
tice, trecerea la construirea noii orînduiri sociale, salv
gardarea acestor cuceriri.

Evocarea momentelor fundamentale din isto
ria noastră, din istoria eroică a clasei munci
toare din România, între care la loc de cinste 
vor rămîne înscrise pentru totdeauna marile de
monstrații de la 1 Mai 1939, realizarea Frontului Unic 
Muncitoresc în primăvara anului 1944, a prilejuit, în 
același timp, punerea în lumină a modului cum prin
cipiul unității, al coeziunii democratice, revoluționare, 
a întregii noastre clase muncitoare, a poporului român 
reprezintă constante fundamentale ale politicii Parti
dului Comunist Român. Toate aceste glorioase tradiții, 
marile lor semnificații și învățăminte și-au aflat o stră
lucită întruchipare, mult stimate tovarășe Nicolae

Ceaușescu, în vasta dumneavoastră activitate teoretică 
și în clocotitoarea activitate practică, in mărețele înfăp
tuiri obținute de poporul nostru în cei 40 de ani care 
au trecut de la revoluția de eliberare socială și națio
nală, antifascistă și antiimperialistă și mai ales în cele 
aproape două decenii de cînd ați fost învestit cu cele 
mai înalte răspunderi în conducerea partidului și sta
tului, etapă în care patria noastră socialistă a cunoscut 
cele mai strălucite realizări din istoria sa, pe care o 
numim cu legitimă mîndrie patriotică „Epoca 
Ceaușescu".

Minunatele realizări obținute pe plan politic, eco
nomic și social-cultural, întreaga înfățișare a României 
socialiste de astăzi, perspectivele luminoase conturate 
în Programul partidului sînt chezășuite de faptul că, 
in jurul Partidului Comunist Român, centrul vital al 
națiunii, forța politică conducătoare a întregii vieți 
social-politice românești, acționează strîns unite clasa 
muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționalitate, întregul popor, 
călăuziți de nobilul ideal al făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintării României spre co
munism.

împreună cu întregul nostru popor, participanții la 
sesiune exprimă profunda lor prețuire pentru contribu
ția pe care Partidul Comunist Român, dumneavoastră 
personal, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o aduceți la afirmarea pe plan internațio
nal a principiilor unității tuturor forțelor muncitorești, 
democratice, antiimperialiste, a tuturor popoarelor pen
tru făurirea noii societăți socialiste, pentru eliberarea 
întregii umanități de asuprire și exploatare, pentru 
izbînda nobilei cauze a păcii și înțelegerii între toate 
noțiunile lumii, pentru salvarea civilizației umane de 
pericolul unui cataclism nuclear, pentru apărarea drep
tului fundamental al omului — dreptul la viață, la 
libertate. Personalitatea dumneavoastră de militant 
proeminent al vieții contemporane internaționale, con
cepția dumneavoastră înalt umanistă, privind acțiunea 
unită a tuturor forțelor iubitoare de pace pentru sal
varea vieții, reprezintă o garanție a sporirii contribu
ției României la soluționarea marilor probleme ale 
lumii de azi, la împlinirea celor mai fierbinți năzuințe 
ale tuturor popoarelor de libertate, independență și 
suveranitate națională, de pace și progres.

Vă rugăm, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să ne îngăduiți ca, folosind acest prilej, 
noi, participanții la sesiunea științifică națio
nală dedicată făuririi și însemnătății Frontu
lui Unic Muncitoresc și aniversării marilor de
monstrații antifasciste și antirăzboinice de la 
1 Mai 1939, profund convinși că între mă
rețele, istoricele cuceriri poporul nostru a înscris drept 
realizare supremă unitatea sa de neclintit in jurul 
partidului, a celui mai iubit fiu al său, să dăm glas 
angajamentului solemn de a munci intens, cu tot de
votamentul, pentru a întîmpina cu realizări tot mai 
mari a 40-a aniversare a revoluției de eliberare socială 
și națională, antifascistă și antiimperialistă, cel de-al 
Xlll-lea Congres al partidului.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă mulțumesc pentru căldurosul dumneavoastră mesaj de felicitări și cele 

mai bune urări primit cu ocazia aniversării Zilei noastre naționale. Vă rog 
să primiți în mod călduros aceleași amabile sentimente.

Folosesc acest prilej pentru a exprima speranța că relațiile bune și prie
tenești dintre țările noastre vor continua să se întărească.

Vă rog să primiți. Excelență, cele mai bune urări de sănătate șl fericire 
personală, precum și de progres și prosperitate pentru poporul dumnea
voastră.

AGATHA BARBARA
Președintele Republicii Malta

A apărut în limba germana, în colecția
„Din gîndirea economică a președintelui României" : 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Politica agrară 

a Partidului Comunist Român
EDITURA POLITICA

Plecarea delegației Partidului Comunist 
din Grecia - interior

Delegația Partidului Comunist din 
Grecia — interior, condusă de to
varășul Iannis Bannias, secretarul 
C.C. al P.C. din Grecia — interior, 
care a efectuat o vizită în țara 
noastră la invitația C.C. al P.C.R., a 
părăsit, sîmbătă seara. Capitala.

Din delegație au făcut parte to
varășii Evanghelos Diamantopoulos 
și Elli Papaconstantinou, membri ai 
Biroului Executiv al C.C. al P.C. din 
Grecia — interior.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ion 
Stoian, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar ai 
C.C. al P.C.R., și Olimpia Solomo- 
nescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații militare angoleze

Vocația constructivă
(Urmare din pag. I)
inventat cu mintea 
noastră, o dovedesc, 
vasele de mare tonaj 
plutind pe toate apele 
lumii ; o spun avioa
nele care zboară, in 
văzduh, și ele o operă 
redutabilă. Dar mai 
presus o afirmă condi
ția muncitorului in so
cietatea în care trăim, 
condiția acestui om li
ber, constructor al pa
triei noi de astăzi.

Un aristocrat, am 
mai scris asta, mă în
treba, la Roma, care e 
diferența dintre socia
lism și capitalism, cu 
ce e superior primul 
celui de-al doilea ? 
I-am răspuns scurt : 
prin respectul pe care 
trebuie sâ-1 porți ulti
mului individ. Nu știu 
cit a înțeles din ceea 
ce-i afirmasem, dar 
sper că și-a dat seama 
că între egalitatea 
formală care • constă, 
in capitalism, din po
sedarea unei mașini și 
această încredere în 
persoana pe care o re
prezintă, dăruită de 
socialism omului mun
cii, aceasta din urmă 
valorează infinit mai 
mult. Românii spun 
operației : „punerea în 
rindul lumii" a munci
torului. Pe urmă mai 
există și simțul pro
prietății comune, da
torat aceluiași regim 
politic : că tot ce exis
tă in țara asta, de la 
o școală la un ateneu 
popular, iți aparține. 
Vreau să spun direct 
că socialismul lucrează 
în conștiință, și ce aș 
înțelege prin asta mi-e 
lesne să demonstrez. 
Dacă vă amintiți, la 
instaurarea lui in 
România, prima sau 
una din primele lo
zinci a fost aceea a al
fabetizării. Ce regim 
capitalist are nevoie 
de o clasă muncito
rească școlarizată ? 
Iată primul semn care 
vestește că în condi
ția muncitorului s-a

ivit întîi obligația de a 
nu mai fi orb, social
mente vorbind, adică 
de a învăța să-și în
țeleagă in profunzime 
locul, misiunea, răs
punderile ce-i revin 
in societate. O altă 
urgență a acestui re
gim atit de tinăr era 
locuința personală ! 
Dacă ne mindrim cu 
ceva in acești ani 
sint tocmai orașele 
și satele noastre care 
au căpătat o altă în
fățișare. A oferi lucră
torului, după cele opt 
ore de lucru, o baie 
sau un duș, o cameră 
frumoasă, iată ceva 
care, la scara la care 
construim, devine cu 
adevărat revoluționar. 
Nu știu cifra exactă a 
construcțiilor de locu
ințe din țara noastră 
din anii socialismului, 
dar este cu siguranță 
vorba de milioane 
de locuințe. Nu sînt 
somptuoase, luxul nu 
stă in preocupările 
noastre, poate mai tir- 
ziu ne vom gîndi și la 
asta, problema este de 
ordin utilitar.

Cu ani în urmă am 
cunoscut maghernițele, 
numite uzine, acele 
ateliere întunecoase, 
pline de fum, arenă a 
schilodirilor celor de 
la mașinile primitive 
de pe atunci ; știu 
văduvele și copiii ră
mași fără mamă sau 
tată; știu cum erau îm- 
brăcați, și cit, și ce 
mincau, unde se odih
neau, în ce case insa
lubre. și. mai ales, 
tertipurile prin care 
era frustrat de dreptul 
de a învăța. Nu o să 
afirm că probleme de 
rezolvat nu mai avem, 
însă această perfecțiu
ne nu există în nici o 
societate. In mare, pu
tem spune de pe acum 
că s-a schimbat în 
mod fundamental ' in 
condiția muncitorului 
român, și, aș adăuga, 
nu numai a muncito
rului.

Este vorba de o altă

psihologie și o altă 
conștiință. Cel ce con
struiește, cel ce 
creează cu mintea și 
cu energia lui, cel ce 
intră dimineața într-o 
uzină are înainte de 
toate sentimentul, nu
mit ACASA, al pro
prietății mijloacelor de 
producție. Creația lui 
nu mai este o marfă ; 
ea este, înainte de 
toate, o operă socială. 
Pentru el venirea la 
locul de muncă nu re
prezintă sclavajul cu 
care părinții noștri se 
duceau la uzinele care 
le storceau sudoarea 
pentru îmbogățirea 
unui om, care, in cele 
mai multe cazuri, era 
reprezentat de niște 
funcționari locali, el 
neștiind nici măcar 
cum arăta fabrica al 
cărui proprietar și 
exploatator era, numai 
pentru că avea un ca
pital investit. Senti
mentul unei pârtiei1- 
pâri directe la o revo
luție în toate dome
niile, la ridicarea pe o 
treaptă înaltă de civi
lizație a țării pe care 
o dobindești in felul 
acesta, sufletește, nu 
numai ca pe o entitate 
abstractă, asta îi dă 
condiției muncitorului 
din societatea noastră 
un sentiment deplin 
de stăpîn. El e și mi- 
nuitorul unui strung, 
dar și deputatul care 
in Parlament hotărăște 
ce legi să fie votate ; 
el este, in același timp, 
și constructorul unei 
nave, dar și pasagerul 
ei ; cum’ pămintul pe 
care calcă este al său, 
fiind in același timp și 
soldatul care,1a nevoie 
îl va apăra cu viața. 
Iar toate aceste esen
țiale adevăruri dobin- 
desc o semnificație 
aparte în acest prag 
de 1 Mai sărbătorit el 
însuși intr-un moment 
deosebit din istoria 
nouă a poporului. îm
plinirea a 40 de ani 
de la istoricul 23 Au
gust.

„Simfonia lalelelor" 
la a 7-a ediție

Nu numai centrul orașului Pitești, 
ci și cartierele sale au prins contur 
nou, total diferit de ceea ce era cu 
15—16 ani in urmă. Dezvoltarea ur
banistică. rezultat al creării aici, 
în. inima Argeșului, a unei puternice 
industrii, a inclus pe lingă blocurile 
de locuințe , și edificiile publice 
numeroase spații verzi, inundate de 
flori, arbuști și arbori.

Cu cițiv'i ani în urmă, edilii ora
șului an inițiat o manifestare deve
nită tradițională : Simfonia lalelelor. 
Ea a ajuns, acum, la a 7-a ediție.

Organizată de Comisia centrală de 
floricultură, dendrologie și arhitec
tură peisagistică. Institutul de cer
cetare și producție pentru pomicul
tură și Consiliul popular al munici
piului Pil ești, actuala ediție a fost 
marcată de o expozilie de flori, găz
duită de casa de cultură a sindica
telor. Au venit să se confrunte aici, 
cu cele mai frumoase exponate flo
ricele, reprezentanți ai multor ora
șe, întreprinderi de sere. Pentru că 
ce s-a făcut la Pitești in domeniul 
floriculturii a avut un răsunet pu
ternic în toată țara, consiliile popu
lare municipale și orășenești inițiind 
acțiuni asemănătoare, menite să va
lorifice din plin dragostea și pasiu
nea localnicilor pentru frumos. Mai 
mult, această îndeletnicire — fiori- 
cultura — a devenit și o sursă im
portantă de venituri.

Iată, în finalul acestei însemnări, 
și citeva aprecieri înscrise de vizi
tatori în Cartea de onoare : „Cinste 
celor ce cu dragoste, dăruire și fru
musețe sufletească au dat orașului 
nostru atita frumusețe, candoare și 
gingășie" ; „Cu greu te poți des
părți de acest univers al culorilor" ; 
„Sînt mîndră că această frumoasă 
expoziție are loc în orașul meu 
natal".

Se cuvine deci să-i amintim si pe 
cei care au contribuit la succesul ex- 
poziției, enumerind doar cîțiva din 
lunga listă in ordinea in care le-au 
fost înmînate diplomele de premie
re : întreprinderea de sere Codlei 
(județul Brașov), Laboratorul de cer
cetare pentru culturi de seră Bănea- 
sa-București, întreprinderea de sere 
Arad. Stațiunea de cercetări Cluj- 
Napoca, Consiliul popular al muni
cipiului Bistrița. N-au fost uitate nici 
orașele in care floricultură s-a dez
voltat mai tîrziu și care abia acum 
se prezintă în expoziții de acest gen : 
Tirgu Jiu. Rimnicu Vilcea. Giurgiu, 
dar unde este evidentă pasiunea pen
tru frumos.

Ioan HERTEG 
Gheorqhe CÎRSTEA

Sîmbătă la amiază a sosit în Ca
pitală colonelul Pedro Marla Tonha- 
Pedale, membru al Biroului Politic 
al C.C. al M.P.L.A.—Partidul Mun
cii din Angola, ministrul apărării al 
Republicii Populare Angola, care. în 
fruntea unei delegații militare, efec
tuează o vizită oficială în țara 
noastră.

r

Cronica
în perioada 23—28 aprilie, o dele

gație a Ministerului Producției Po
micole și Legumicole din Uniunea 
Sovietică a făcut o vizită de lucru 
în țara noastră. La, încheierea vizi
tei a fost semnat Protocolul de co
laborare tehnico-științîfică între Mi
nisterul Agriculturii și Industriei 
Alimentare și Ministerul Producției 
Pomicole și Legumicole din Uniunea

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de generalul-colonel 
Constantin Olteanu, membru al Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul apărării naționale 
al Republicii Socialiste. România, de 
adjuncți ai ministrului, de generali 
si ofițeri superiori.

Sovietică pe anii 1984—1985.
Ministrul agriculturii și industriei 

alimentare, Gheorghe David, a pri
mit delegația sovietică condusă de 
P. P. Volkov, adjunct al ministrului 
producțiet pomicole și legumicole. A 
fost' de față E. M. Tlajelnikov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

DIN PARTEA CONSILIULUI DE STAT
COMUNICAT

în legătură cu folosirea autoturismelor 
proprietate personală în zilele de 1-2 mai 1984

în zilele de 1—2 mai 1984. autotu
rismele proprietate personală pot 
circula indiferent de numărul de în

matriculare, cu soț sau fără soț, al 
autoturismului.

tv
PROGRAMUL. 1

8.30 Teleșcoală \
9.00 zĂlțnanahul familiei
9.30 De strajă patriei

10,00 Muzica pentru toți
10.30 Viata satului (parțial color)
11.45 Lumea coniilor
12.30 Telefilmoteca de ghiozdan (color).

..Arabela" — episodul 9 
13.00 Telex 
13.05 Album duminical (parțial color)
14.45 Secvențe japoneze
15,00 Fotbal ; Rapid — Steaua © Spor

tul studențesc — Dinamo
18.50 1001 de seri
19,00.Telejurnal (parțial color) 
19,20 Cîntarea României. Imn partidu

lui. patriei și muncii
19,55 Film artistic : ..Zidul", Producție 

a Casei de filme Trei
21.35 Pe aripile muzicti
21.50 Telejurnal (parțial color)

PROGRAMUL 2
9,00 Din marea carte a patriei. 1 Mal 

muncitoresc
9.30 Bucuriile muzicii

10,00 Din țările socialiste
10.30 Din viața muzicală a țării
11.35 Film serial : „Un August în flă

cări"
12.25 Salonul TV al artelor plastice
13.10 Mic dicționar de operă și balet
14.30 Pași de viață lungă
14.55 Muzică DOpulară
15.10 Teatru TV : „Zorile", de Octavian 

Sava
16.35 Desene animate
17.00 Serată muzicală TV
18.30 Orizont cultural
19,00 Telejurnal
19.20 Telerama
19.50 Instantanee
20,05 Seară de balet
21.10 Tinerețe și pace — emisiune de 

cîntece
21.35 România pitorească
21.50 Telejurnal

LUNI 30 APRILIE
20,00 Telejurnal (parțial color)
20.25 Arc peste timp. 1 Mai 1939 — 1 Mai 

1984. Documentar
20.50 Cîntecul și poezia care ne-au în

soțit istoria. Cîntăm a muncii săr
bătoare.

21,10 Teatru TV : „E timp pentru iu
bire", de Alecu Popovici

22.20 Telejurnal (parțial color)

ȘTIRI SPORTIVE
Campionatele internaționale de qimnastică ale României 

VICTORIE CLARĂ A LAVINIEI AGACHE
Concursul feminin pentru titlul 

individual compus din cadrul cam
pionatelor internaționale de gimnas
tică ale României, ce se desfășoară în 
Sala sporturilor din Ploiești, s-a în
cheiat cu victoria detașată a sportivei 
românce Lavinia Agache. Ea a reali
zat un punctaj general excelent: 79,10 
puncte. Pe locurile următoare : Eca- 
terina Szabo (România) — 78.10 
puncte. Mihacla Stănuleț (România) 
— 77,60 puncte. Romi Kessler (El
veția) — 78,15 puncte, Jana Fur- 
mann (R.D. Germană) — 75,85 punc
te. Birgit Kortus (R.D. Germană) — 
75.15 puncte. Tatiana Kuzmina 
(U.R.S.S.) — 74,80 puncte și Lenka 
Tikopatova (Cehoslovacia) — 74,15 
puncte.

Astăzi dimineață, de la ora 10, 
sint programate finalele pe aparate.

★
FOTBAL. Azi, de la ora 17, me

ciurile celei de a XXXI-a etape ; 
Universitatea Craiova — F.C. Olt, 
Chimia — F.C. Bihor, Jiul — Poli
tehnica Iași, Corvinul — A S.A., Pe
trolul — C.S. Tîrgoviște, F.C. Ar
geș — F.C. Baia Mare, S.C. Bacău — 
Dunărea. în Capitală, la stadionul 
„23 August", de la ora 15, Steaua — 
Rapid, de la ora 17, Dinamo — Spor
tul studențesc. '

Partidele etapei a XXXII-a sînt 
programate in ziua de 2 mai. de la 
ora 17,30.

teatre
® Teatrul Național (14 7171, sala 
mică) : Titanic vals — 10; 20: Coana 
Chirița — 15; (sala Atelier) : Fata din 
Andros — 10.30; între patru ochi (A)
— 19; (sala „Ion Vasilescu", 12 27 45) : 
Inocentul — 15; Comedie de modă 
veche — 19,30; (sala Batiștei) : Gim
nastica sentimentală — 19.
@ Filarmonica „George Enescu" 
(15 68 75, Ateneul Român) : Concert 
educativ pentru elevi, „Interferențe 
muzicale" — 11; Recital de orgă 
Eckart Schlandt — 19.
© Opera Română (13 18 57) : Căsăto
ria secretă — 11; Bărbierul din Sevilla
— 18.
© Teatrul de operetă (14 80 11) :

Băiatul și paiele fermecate — 10,30; 
12,30; O noapte la Veneția — 19.
@ Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala Schit.u Măgureanu, 14 75 46) : 
Gustul parvenirii — 10; Mobilă și
durere — 15; Labyrintul — 19; (sala 
Grădina Icoanei, 12 44 16) : O zi de 
odihnă — 10; Liniște, ne privim in 
ochi — 15; O lume pe scenă — 19.
• Teatrul Mic (14 70 81) : Fluturi, 
fluturi — 10; Richard al III-lea — 
17,30.
© Teatrul Foarte Mic (14 09 05) : 
Trestia glnditoare — 10; Șoareci de 
apă. — 19,30.
© Teatrul de comedie (16 64 60) : 
Misterul Agamemnon — 10,30: Mă
seaua de minte — 15,30; Turnul de 
fildeș — 19,30.
© Teatrul „C. I. Nottara" (59 31 03, 
sala Magheru) : Micul infern — 10; 
Idioata — 15; 19,30; (sala Studio) : 
Trăsura Ia scară — 10,30; Pensiunea 
doamnei Olimpia — 19.

© Teatrul Giulești (sala Majestic, 
14 72 34) : Jean, fiul lui Ion — 10; 
Cum s-a făcut de-a rămas Catinca 
fată bătrînă — 15; Anonimul venețian 
(premieră) — 19,30; (sala Giulești, 
18 04 85) : Hotel „Zodia gemenilor" — 
10; Milionarul sărac — 19.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Revista revis
telor — 16: 19,30; (sala Victoria, 
50 58 65) : Băiatul cu sticleți — 19,30. 
0 Ansamblul „Rapsodia română" 
(13 13 00) : Fata moșului cea harnică
— 10,30; Ne cunoaștem din vedere
— 19.
© Teatrul evreiesc de stat (20 39 70) : 
Spectacol de folclor evreiesc — 11; 
între caftan și smoking — 18,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (50 26 55) : 
Cine se teme de crocodil ? — 10.30.
© Teatrul t „Țăndărică" (15 23 77) : 
Punguța cu doi bani — 11; Bu-Ali
— 17.
© Circul București (10 41 95) : Spec

tacolul „Circul Mare din Moscova** — 
10; 16; 19,30.
© Estrada Armatei (sala C.C.A., 
13 60 64) : Estrada în croazieră — 
16,30; 19,30.
0 Studioul de teatru al I.A.T.C. 
(15 72 59) : O lună Ia țară (spectaco
lul I.A.T. — Tg. Mureș în limba 
maghiară) — 19.

cinema
© Acțiunea Zuzuc : VICTORIA
(16 28 79) — 9,30; 11,30; 13,30; 15,45; 18; 
20, VOLGA (79 71 26) — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
© Ringul: DACIA (50 35 94) — 9;
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20, DRUMUL 
SĂRII (31 28 13) — 15,30; 17,30; 19.30. 
O Vreau să știu de ce am aripi :

LIRA (31 71 71) — 15,30; 17,30; 19,30,
COTROCENI (49 48 48) — 15; 17,13;
19,30.
0 Secretul lui Bachus : FERENTARI 
(80 49 85) — 15,30: 17.30; 19.30, PACE/X. 
(60 30 85) — 15; 17,15; 19,30.
© Galax: GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. MIORIȚA
(14 27 14) - 9; 11,15; 13.30: 15,45; 18: 20. 
0 Ilustrate cu flori de cîmp : POPU
LAR (35 15 17) — 15.30; 17.30; 19,30.
0 Imposibila iubire: MUNCA (21 50 97) 
— 15: 18,30.
© Șapte băieți și o ștrengăriță : FES
TIVAL (15 63 84) — 9; 11.15; 13,30;
15.45; 18; 20. MODERN (23 71 01) — 9; 
11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Călăuza Pană albă : BUCUREȘTI 
(15 61 54) — 9; 11: 13,15; 15.30; 17,45; 
20. FAVORIT (45 31 70) — 9: 11,15;
13.30: 15.45; 18; 20. FEROVIAR
(50 51 40) — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18: 20. 
© Abba : SALA MICA A PALATU
LUI — 17,15; 20.

★
Tovarășul Constantin Dăscălescu, 

prlm-ministru al Guvernului Repu
blicii Socialiste România, a transmis 
o telegramă primului ministru al Ja
poniei, Yasuhiro Nakasone, prin care,

★
în numele guvernului român și al 
său personal, îi transmite, cu oca
zia Zilei naționale a Japoniei, sin
cere felicitări, calde urări de sănă
tate, fericire și succes în activitate.

în peisajul prin excelență indus
trial al Japoniei, pretutindeni se 
detașează parcele de pămint, unele 
de numai cițiva metri pâtrați, cul
tivate cu migală. Sint orezarii, gră
dini de legume și livezi de tot felul, 
plantații de ceai și de mandarini, 
iar în sud, de ananas și trestie de 
zahăr. Ilustrative pentru progresul 
economiei nipone, pentru talentul 
și tenacitatea locuitorilor săi sint 
nu numai marile și modernele 
zene industriale ale țării : Tokio, 
Kawasaki, Yokohama și Osaka, 
Kobe, Kyoto, Nara, dar și aceste 
spații verzi, create și ocrotite cu 
atita grijă. Pentru că țara care a 
ajuns să ocupe unul din primele 
locuri în -ierarhia mondială ca po
tential industrial nu poate ignora 
mediul înconjurător. în jurul unor 
asemenea spații verzi se proiectea
ză construirea, pină în 1990, a unui 
număr de 20 de orașe ale tehnicii, 
denumite „Tehnopolis". Ele ur
mează să fie dotate și cu una sau 
mai multe uzine specializate in
tr-un număr restrîns de domenii 
ale tehnicii de vîrf : semiconduc
tor!, computere, fibre optice, bio- 
tehnologie și robotică. „Orașele 
tehnicii" vor cuprinde, de aseme
nea, centre de documentare și cer
cetări. școli politehnice.

Proiectele de dezvoltare econo
mică a Japoniei au permanent în 
vedere o intensă participare a ță
rii la circuitul mondial de bunuri.

o amplă conlucrare cu diferite țări 
ale lumii.

Este un motiv de satisfacție fap
tul că raporturile dintre România 
și Japonia, întemeiate pe principii
le stimei și respectului reciproc, au 
cunoscut și cunosc, in special in 
ultimii ani, un curs mereu ascen
dent. Noi orizonturi în adîncirea și 
extinderea pe multiple planuri a 
relațiilor de colaborare dintre cele 
două țări și popoare au deschis în
țelegerile convenite cu prilejul vi
zitei de stat efectuate în Japonia 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, pre
cum și cu prilejul vizitei oficiale 
întreprinse în țara noastră, în ca
litate de reprezentant al împăratu
lui Hirohito, de prințul moștenitor 
Akihito.

Este o apreciere reciproc împăr
tășită că există premise pentru ex
tinderea pe mai departe a relațiilor 
dintre cele două țări în domeniile 
economic, tehnico-științific, cultu
ral etc. Totodată, România și Japo
nia conlucrează pe tărîm interna
țional, pentru reluarea și consoli
darea politicii de destindere, pen
tru înfăptuirea dezarmării. în pri
mul rînd a dezarmării nucleare. 
Extinderea și adîncirea relațiilor 
dintre cele două țări, corespunzător 
intereselor lor fundamentale, se în
scrie, in același timp, ca o contri
buție activă la nrocesul statornici
rii unui climat de înțelegere și 
cooperare în viața internațională.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A OLANDEI

Maiestății Sale BEATRIX
Regina Țărilor de Jos

Aniversarea Zilei naționale a Regatului Țărilor de Jos îmi oferă plăcutul 
prilej de a adresa Maiestății Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru 
poporul olandez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Tenacitatea, dîrzenia in lupta cu 
natura au constituit, dintotdeauna, 
o trăsătură caracteristică a po
porului olandez. Din secolul 10 și 
pînă în prezent, acest popor a de
pus eforturi deosebite pentru a 
smulge mării noi și noi întinderi de 
pămint, ce aveau să devină înflo
ritoare zone agricole. ..Țara lalele
lor" este, pe bună dreptate, denu
mită și „tara poldereior “ — polde- 
rele fiind suprafețele cîndva aco
perite de valuri și transformate în 
rodnice grădini. S-a întîmpiat ade- 
seă ca truda mai multor generații 
să fie spulberată de furiile naturii, 
dar de fiecare dată olandezii au 
luat totul de la capăt, au împins 
marea mai departe. Numai planul 
„Delta" — realizat în ultimii 30 de 
ani — a dus la recuperarea a peste 
550 000 de acri de teren agricol.

In același timp. Olanda este cu
noscută pentru remarcabila dezvol
tare a industriei sale, un loc im
portant deținîndu-1 produsele elec
tronicii, metalurgiei, construcțiilor 
de mașini, chimiei. Nivelul compe
titivității. înaltul randament, zes
trea tehnică avansată a industriet 
fac din Olanda una din cele mai 
dezvoltate țări din punct de ve
dere economic. Principala sa poar
tă spre exterior. Rotterdam-ul, 
unui din cele mai mari orașe por
tuare din lume, are un trafic anual 
de peste 30 000 de nave.

O altă trăsătură a poporului 
olandez o constituie împotrivirea 
dîrză în fața oricăror încercări de 
subjugare și agresiune din afară, 
în timpul celui de-al doilea război 
mondial, olandezii au desfășurat, 
cum se știe, o intensă luptă de re

zistentă antifascistă. în actualele I 
împrejurări internaționale, carac- | 
terizate prin creșterea pericolului 
izbucnirii unei pustiitoare confla- I 
grații nucleare, poporul olandez s-a 
făcut cunoscut prin amplele acțiuni 
de protest împotriva proiectelor de 
amplasare a rachetelor cu rază 
medie de acțiune pe teritoriul 
țării. Acțiunile de masă desfășura
te la Amsterdam, Haga. Rotter
dam sau în fata bazei de la 
Woensdrecht se numără printre 
cele mai -mari din Europa.

•Animate de multe preocupări 
comune, de': sentimente de prețuli’e 
și stimă reciprocă, popoarele român 
și olandez au statornicit, încă cu 
mai bine de un secol în urmă, I 
relații prietenești, care au cu- | 
noscut o dezvoltare continuă. Mo
mente de referință pentru ampli
ficarea și extinderea pe planuri 
multiple a acestor relații le-au 
constituit vizita întreprinsă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Olanda în 1973, ca și vizita de 
răspuns efectuată de suverana o- 
landeză în țara noastră în 1975. în 
urma convorbirilor purtate la 
București și Haga s-a convenit 
creșterea și diversificarea schim
burilor comerciale, a cooperării e- 
conomice, industriale și tehnice. 
România și Olanda se găsesc, de 
asemenea, alături în aspirațiile 
pentru asigurarea unui climat de 
securitate și pace, în Europa și în 
lume. Neîndoios, amplificarea re
lațiilor româno-olandeze corespun
de întru totul intereselor reciproce 
ale popoarelor noastre, intereselor 
cauzei generale a păcii și înțele
gerii internaționale.

LISTA OFICIZ.LÂ
a libretelor de economii 

pentru construirea de locuințe 
ieșite cîștigătoare la tragerea 

la sorți pentru trimestrul I 1984

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
ciștigului

i. 308-1-660 15 000
2. 824-1-609 10 000
3. 851-1-79 10 000
4. 834-201-22 10 000

4 cîștiguri in valoare totală
de lei 45 000

Plata cîștigurilor se efectuează de 
către sucursalele și filialele C.E.C.

Titularii libretelor ieșite câștigătoa
re pot folosi'cîștigurile obținute pen
tru a contracta, în condițiile Legii nr. 
4/1973, prin unitățile unde își au lo
cul de muncă, construirea de locuin
țe proprietate personală.

vremea
Timpul probabil pentru intervalul cu

prins între 29 aprilie, ora 21 — 2 mai, 
ora 21, In țară : Vremea va fi răcoroa
să, rece chiar în primele nopți. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări accentuate 
la începutul intervalului m sudul și es
tul țării, unde, local, se vor mai sem
nala precipitații, îndeosebi sub formă 
de ploaie. Vîntul va sufla slab pînă la

0 Old Shatterhand : LUCEAFĂRUL 
(15 87 67) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20. 
© Fantezii desenate — 9; 10,45: 12,30; 
14,15; Balada cavalerului Ivanhoe — 
16; 18; 20 : DOINA (16 35 38).
® îndrăgostit Ia propria dorință : 
UNION (13 49 04) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 
15.45: 18; 20
0 Prințesa Păun: VIITORUL (11 48 03)
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Mexicul în flăcări : AURORA 
(35 04 66) — 9; 12; 16; 19, TOMIS
(21 49 46) — 9; 12; 16; 19.
0 Avertismentul : PATRIA (11 86 25)
— 9; 11,45; 14,30; 17.15; 20. FLOREAS- 
CA (33 29 71) — 9; 11,30; 14; 16,30; 19.15, 
GLORIA (47 46 75) — 9; 11,30; 14,15; 17; 
19,30, CULTURAL (83 50 13) — 9; 11,30; 
14; 16,30; 19.
0 Avarul: SCALA (11 03 72) — 9;
11,30: 14; 16,30; 19,15.
0 Am fost șaisprezece : CAPITOL 
(16 29 17) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. 
0 Drumul spre victorie : TIMPURI

LISTA OFICIALĂ
a libretelor de economii cu ciștiguri 
in materiale de construcție ieșite 
ciștigătoare la tragerea la sorți pentru 

trimestrul I 1981

Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Valoarea 
cîștigului

1. 906-719-46 10 000
2. 913-612-66 5 000
3. 910-129-131 5 000
4. 949-263-38 5 000

4 cîștiguri in valoare
lotală de Iei 25 000

Titularii libretelor de economii ie
șite ciștigătoare trebuie să se pre
zinte în cel mult 30 de zile de la 
data tragerii la sorți la sucursalele 
și filialele C.E.C. pentru a li ss eli
bera adeverințele necesare procurării 
materialelor de construcție.

moderat. Valorile termice maxime. vor 
fi cuprinse ziua între 7 șl 17 grade, tar 
noaptea între minus 4 și plus 6 grade, 
în prima noapte, local, se va produce 
brumă și, izolat, îngheț la sol. In Bucu
rești : Vremea va fi răcoroasă, rece 
chiar în prima parte a intervalului, 
cînd și nebulozitatea va fi accentuată 
și trecător va ploua. Temperatura ae
rului va urca ziua pînă la 12—14 grade, 
la început, apoi pînă la 16—17 grade. 
Noaptea, temperatura minimă va 
coborî pînă la minus 1—3 grade. în pri
ma noapte — condiții de brumă. (Liana 
Cazacioc, meteorolog de serviciu).

NOÎ (15 6110) — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
0 Pescărușul speranței : CENTRAL 
(14 12 24) — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18; 20.
© Războiul stelelor : GRIVITA
(17 08 58) — 9; 11,30; 14; 17; 19,30.
© Salamandra : BUZEȘTI (50 43 58) — 
9; 11,15; 15(30; 15,45; 18; 20.
0 Campionul : MELODIA (12 06 88) — 
9; 12; 16; 19.
0 Febra aurului : COSMOS (27 54 95) 
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,30; 19,30, 
FLAMURA (85 77 12) — 9; 11; 13,15; 
15,30; 17,45: 20.
0 Competiția : STUDIO (59 53 15) — 
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19, ARTA
(213185) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
0 Domnișoara Noorie : FLACARA 
(20 33 40) — 15; 17,15; 19,15.
© Afacerea Pigot : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.

&



B Schimb de mesaje la nivel înalt
româno-maltez

ale presedietelui Nicolae Ceausescu 
dau expresie năzuințelor de pace si colaborare 

ale popendui român, ale tuturor popoarelor lumi
Elogioase aprecieri la adresa politicii dinamice și constructive 

a țării noastre în presa de peste hotare

LA VALLETTA 28 (Agerpres). — 
Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste Romania, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu au fost 
transmise președintelui Republicii 
Malta, Agatha Barbara, un cald me
saj de prietenie, împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de bunăstare și pro
gres poporului maltez prieten.

Mulțumind, șeful statului maltez 
a rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu cele mai alese sen
timente de stimă și prietenie, de să
nătate și fericire, iar poporului ro
mân prieten calde urări de prospe
ritate și progres.

Schimbul de mesaje a fost prile
juit de primirea, la La Valletta, de 
către președintele Agatha Barbara 
a tovarășului Ion Coman, membru 
al Comitetului Poliție Executiv, se
cretar al C.C. al P.C R.. care, la in
vitația Partidului Laburist din Malta 
— partid de guvernărnmt — face o 
vizită în această țară.

în cadru! întrevederii s-a expri
mat satisfacția față de evoluția po-

zitivă a raporturilor româno-mal- 
teze pe multiple planuri, față de 
modul in care sint traduse in viața 
acordurile și înțelegerile convenite 
cu prilejul vizitei oficiale efectuate 
in Malta de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în octombrie 1933.

★
în cadrul întîlnirii între delegația 

Partidului Comunist Român, con
dusă de tovarășul Ion Coman, și de
legația Partidului Laburist din Mal
ta, condusă de D. Renald, președin
tele partidului, s-a procedat la un 
schimb de păreri privind activitatea 
și preocupările actuale ale celoi 
două partide, perspectivele dezvol
tării bunelor relații dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Labu
rist din Malta, dintre popoarele ro
mân și maltez. De asemenea, au fost 
abordate unele aspecte ale situației 
internaționale.

Delegația a mai avut convorbiri cu 
Alex Trigona, ministrul afacerilor 
externe, cu J. Borg și G. Agius, pre
ședintele și, respectiv, secretarul ge
neral al Uniunii Generale a Sindica
telor din Malta.

Opera politică de excepție o tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, consacrată aspirațiilor vitale 
ale poporului român, ale întregii omeniri, activi
tatea constructivă, rodnică a oamenilor muncii 
din țara noastră, mărețele realizări pe calea 
edificării societății socialiste multilateral dezvol
tate sînt amplu oglindite de mijloacele de infor
mare in masă de pe diferite meridiane.

O largă reflectare își găsesc, în continuare, în 
paginile presei de peste hotare coordonatele 
majore ale politicii interne și externe românești, 
în elaborarea și aplicarea căreia rolul decisiv 
revine tovarășului Nicolae Ceaușescu, persona
litate proeminentă a lumii contemporane. Sint 
evidențiate strălucitele inițiative și acțiuni ale 
României socialiste pentru asigurarea păcii, 
destinderii, colaborării și înțelegerii internațio
nale, se subliniază, în mod deosebit, vibrantele

chemări, demersuri și propuneri concrete ale 
președintelui României pentru oprirea cursului 
periculos al înarmărilor, în primul rind al înar
mărilor nucleare, pentru prevenirea și încetarea 
conflictelor militare, eliminarea stărilor de ten
siune, a oricăror probleme litigioase, pentru edi
ficarea unui climat de încredere și securitate, 
pentru triumful idealurilor de libertate, indepen
dență și progres, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noastră.

Este necesară intensificarea eforturilor 
pentru preintîmpinarea unei conflagrații nucleare

Demersuri neobosite pentru încetarea 
cursei înarmărilor, pentru înlăturarea 

primejdiei nucleare

„In elaborarea și aplicarea poli
ticii externe a României rolul ho- 
tăritor, contribuția decisivă revin 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care a imprimat politicii internațio
nale românești un mare dinamism, 
asigurind prezenta și acțiunea con
structivă a României pretutindeni 
unde se edifică pacea, securitatea 
și cooperarea între .națiuni" — scrie 
revista „DIPLOMACIA" din Cos
ta Rica, prezentînd direcțiile și 
principiile pe care se bazează po
litica externă promovată de Româ
nia. intr-un supliment special 
consacrat țării noastre. După ce 
menționează că România a parti
cipat și participă activ la soluțio
narea în spirit constructiv a pro
blemelor complexe ale lumii con
temporane, revista evidențiază că 
țara noastră militează fervent pen
tru realizarea de progrese în do
meniul dezarmării, în primul rind 
al dezarmării nucleare. Președin
tele Nicolae Ceausescu a prezentat 
numeroase inițiative și Dropuneri 
concrete în problema dezarmării 
menite să ducă la încetarea cursei 
înarmărilor, la adoptarea de măsuri 
concrete pentru reducerea cheltu
ielilor militare, la reducerea efec
tivelor militare și a armamentelor. 
Totodată, România se pronunță 
pentru creșterea rolului O N.U. în 
viața internațională, pentru lichi
darea încordării internaționale, 
pentru nerecurgerea la forță sau 
la amenințarea cu forța în soluțio
narea diverselor conflicte sau li
tigii între state, pentru rezolvarea 
tuturor problemelor pe cale pașni
că, prin intermediul negocierilor.

Aceste aprecieri sînt incluse în 
articolul „România în fața istoriei", 
în care sint prezentate ne larg. în 
deschiderea suplimentului, eveni
mentele . importante sărbătorite de 
poporul român în anul 19R3 : a 
65-a aniversare a constituirii sta
tului national unitar român si a- 
niversarea revoluției de eliberare 
socială si națională, antifascistă și 
antiimoerialistă.

Actul istoric de la 23 August 1944 
„a deschis o eră de profunde trans
formări democratice, a permis în
făptuirea plenară a independentei 
și suveranității naționale, progresul 
economic și social, afirmarea Româ
niei ca națiune liberă și demnă in
tre națiunile lumii" — se sublinia
ză în articol.

în continuare sînt înfățișate ma
rile realizări înregistrate, într-o 
perioadă relativ scurtă, de Româ
nia pe plan economic, științific și 
cultural, precum și in creșterea 
bunăstării materiale și spirituale 
a ponorului. Aceste relatări sînt 
însoțite de cifre ce demonstrează 
dezvoltarea impetuoasă a Româ
niei.

Articolul „O dezvoltare dinamică 
a economiei române", din același 
supliment, consideră că principale
le trăsături ale economiei române 
constau în dezvoltarea dinamică, 
armonioasă și echilibrată a tuturor 
ramurilor producției materiale, ca 
și în asigurarea unei proporții ra
ționale între industrie și agricul
tură, în vederea realizării Unei 
dezvoltări economice accelerate. 
Sînt citate cifre ce ilustrează con
vingător înfăptuirile în diverse 
ramuri și sectoare.

Poporului și limbii române le 
este consacrat un articol în care 
se subliniază permanența noastră pe 
plaiurile' românești și sînt prezen
tate unele dintre descoperirile ar
heologice care atestă acest lucru.

Alte articole sînt consacrate unor 
realizări deosebite din domeniul 
științei și culturii românești.

Revista „THE TIDE", din Ban
gladesh, prezintă într-un articol de 
fond punctul de vedere al Româ
niei in legătură cu actuala situație 
din Europa și pe plan internațional, 
în general, precum și propunerile 
țării noastre în vederea depășirii 
cursului periculos al evenimentelor.

Menționînd poziția' exprimată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind importanța Conferinței de la 
Stockholm în actualele condiții in
ternaționale, in articol se subliniază: 

„Luind in considerare faptul că 
in Europa s-a acumulat cea mai 
mare cantitate de armament, atit 
nuclear, cit și convențional, că for
țele a două blocuri militare stau 
față in fafă. România a afirmat 
încă de la inceput necesitatea ajun
gerii la o înțelegere sovieto-ameri- 
cană in cadrul negocierilor de la

Geneva, care să conducă la o sto
pare a instalării de noi rachete cu 
rază medie de acțiune, la demonta
rea și distrugerea celor existente, 
ca singura cale de eliberare a Eu
ropei de pericolul unui război nu
clear. România a depus eforturi 
deosebite în acest sens, iar pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a pre
zentat un număr de propuneri con
crete, apte de a ajuta la găsirea u- 
nor soluții, a trimis mesaje U.R.S.S. 
și S.U.A., precum și altor state, so- 
licltîndu-le să facă totul pentru sta
bilirea unei înțelegeri, in interesul 
securității și păcii internaționale".

Făcînd o analiză detaliată a pro
punerilor prezentate de țara noas
tră, revista scoate in evidență con
tribuția personală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la oprirea noii 
escaladări a înarmărilor nucleare, 
precizind : „Pornind de la impor
tanta pe care o poate avea crea
rea unor zone libere de arme nu
cleare in Europa pentru oprirea 
cursei înarmărilor pe continent, 
precum și pentru întărirea încrede
rii și pentru o reală dezarmare nu
cleară și convențională. România 
s-a declarat, și acționează intens, 
pentru stabilirea unor asemenea 
zone în Balcani și in alte părți ale 
continentului. Avind in vedere, tot
odată. necesitatea garantării protec
ției fiecărui stat împotriva oricărui 
act de agresiune și a folosirii forței 
sau a amenințării cu forța in rela
țiile internaționale. România consi
deră că toate eforturile trebuie ca
nalizate către obținerea deplinei 
securități a statelor cu cel mai re
dus nivel de înarmare și a unui 
echilibru militar nu prin creșterea, 
ci prin reducerea trupelor, arma
mentelor și cheltuielilor militare. In 
această privință, România aprecia
ză, de asemenea, că rezultate reale 
in întărirea încrederii și securității 
se vot obține nrin reducerea și în
lăturarea pericolului confruntării 
armate, renunțarea la activități mi
litare in zonele de graniță sau în 
alte sectoare sensibile. înlăturarea 
neîncrederii și tensiunii generate de 
mișcările de trupe, reducerea trep
tată a ariei geografice afectate de 
cursa înarmărilor, creșterea schim-

bului de informații și consultări re
ciproce in domeniul militar, precum 
și prin îndeplinirea obligațiilor asu
mate in acest sens prin diverse în
țelegeri internaționale".

Voința României de a intensifi
ca relațiile cu țările in curs de 
dezvoltare și cooperarea Sud-Sud, 
în ansamblu, prin eforturi constan
te, sint relevate de agenția CHINA 
NOUĂ într-o relatare intitulată 
„Eforturile României pentru co
operarea Sud-Sud", consemnînd : 
Un bun exemplu este reuniunea, 
din inițiativa României, a „Grupu
lui celor 77“ consacrată cooperării 
economice între țările in curs de 
dezvoltare în domeniile alimenta
ției și agriculturii. Documentul fi
nal s-a pronunțat pentru îmbună
tățirea proiectelor de cooperare in 
domeniile cercetării științifice, în
grășămintelor, mașinilor agricole și 
în multe alte domenii.

Fiind ea însăși o tară in curs de 
dezvoltare. România — scrie China 
Nouă — a făcut din relațiile cu 
alte țări in curs de dezvoltare un e- 
lement fundamental al politicii 
externe. Volumul schimburilor ei 
comerciale cu țările în curs de dez
voltare a crescut constant. în pre
zent, România cooperează cu alte 
țări în curs de dezvoltare în pro
iecte economice și în cadrul unor 
companii mixte. Ea a trimis in 
aceste țări un mare număr de spe
cialiști și a primit tineri din 
aceste state ca să studieze in 
România. .

în condițiile înrăutățirii situației 
economice a lumii a treia și impa
sului în dialogul Nord-Sud, pre
ședintele României a propus în 
repetate rînduri o conferință la 
nivel înalt a țărilor in curs de 
dezvoltare pentru a discuta coope
rarea Sud-Sud si strategii generale 
pentru dialogul Nord-Sud — se 
arată in relatarea agenției China 
Nouă.

Cotidianul „EL PAIS", din . U- 
ruguav, subliniază, intr-un articol, 
că, sub conducerea președintelui 
Nicolae Ceaușescu și într-o perioa
dă relativ scurtă, poporul român 
a obținut cele mai importante și 
remarcabile realizări din toată is
toria sa multimilenară.

România — arată, între altele, 
ziarul — a devenit un stat indus- 
trial-agrar in plină dezvoltare. 
Creșterea economică s-a bazat pe 
dezvoltarea ramurilor de virf, pur
tătoare ale progresului tehnic, pe 
modernizarea susținută a industriei 
și, in acest fel, a întregii economii. 
în agricultură se pun in aplicare 
ample programe de irigații, de mo
dernizare și dezvoltare intensivă.

Canalul Dunăre —Marea Neagră, 
operă monumentală, reprezentativă pentru 

dezvoltarea multilaterală a României

Canalul Dunăre-Marea Neagră, 
monumentala lucrare, opera între
gii țări, a industriei, științei și teh
nicii românești, realizată cu con
tribuția determinantă, hotăritoare 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
constituie, acum, in preajma inau
gurării, tema unor ample relatări 
în presa de peste hotare.

Apropiata inaugurare a Canalu
lui Dunăre — Marea Neagră prile
juiește unor ziare străine inserarea 
de articole ce scot în evidență 
marea însemnătate a evenimentu
lui. Astfel, ziarul iugoslav „VIES- 
NIK" publică o corespondență spe
cială, subliniind că această reali
zare gigantică reprezintă împlinirea 
unui vis secular. Sint înfățișate pe 
larg dimensiunile impresionante 
ale efortului uman șl material ne
cesitat de noua magistrală albas
tră, precum și date și fapte ce 
oglindesc amploarea și importanța 
deosebite ale marii construcții, sub- 
liniindu-se că aceasta este parte 
integrantă dintr-un vast ansamblu 
cu funcționalități multiple.

De asemenea, informind despre 
începerea operațiunilor de umplere 
cu apă a ultimului tronson al ca
nalului, agenția iugoslavă „TA- 
NIUG" prezintă principalele date 
privind grandioasa operă a poporu
lui român.

„Simbolul unei epoci" — sub 
acest titlu. săptăminalul eco
nomic „HETI VILAGGAZDASAG", 
din Ungaria, prezintă, pe larg, la 
rîndul său, uriașa construcție. După 
cc evidențiază dimensiunile și im
portanta deosebite ale noii magis
trale albastre, ziarul arată : „Toate 
acestea fac ca în România Canalul 
Dunăre — Marea Neagră să nu fie 
considerat doar o investiție, ci un 
simbol al unei epoci".

în articolul „Canalul românesc 
gata de finalizare", cotidianul bri
tanic „THE FINANCIAL TIMES" 
înfățișează, de asemenea, pe larg 
monumentala realizare a poporului 
român, relevînd că acest canal 
„constituie o parte a unui proiect 
mai amplu Care ar putea schimba 
amploarea transportului naval eu
ropean".

AGENȚIA TELEGRAFICA EL- 
VEȚL1NĂ arată că noua cale româ
nească de navigație fluvială este 
deschisă tuturor vaselor de trans
port de mărfuri și călători ale tu
turor statelor, în condițiile stabilite 
de legislația românească.

Ziarul iranian de mare tiraj 
„KAYHAN" a relatat, de aseme
nea, despre canal, evocînd dimen
siunile impresionante ale acestei 
construcții.

Despre preocupările și succesele 
obținute de oamenii muncii din 
țara noastră în diferite domenii de 
activitate informează presa sovie
tică.

Ziarul „PRAVDA" relatează des
pre inițiativele de economisire a 
materialelor și pentru mai buna 
folosire a mijloacelor de care dis
pun întreprinderile, despre acțiu
nile muncitorilor din industria de 
prelucrare a lemnului privind în
sușirea de noi tehnologii pentru 
sporirea gradului de valorificare a 
resurselor, despre punerea in va
loare a unor noi resurse energetice 
etc. Același ziar evidențiază succe
sele cu care muncitorii de la Șan
tierul naval din Constanța intîm- 
pină ziua de 1 Mai.

„SOȚIALISTICESKAIA INDUS
TRIA" informează despre întărirea 
legăturilor dintre învățămintul su
perior și industrie în țara noastră.

Relatînd despre dezvoltarea in-

dustriei de automobile din țara 
noastră, ziarul „KAZAHSTAN- 
SKAIA PRAVDA" subliniază că, 
după 15 ani de existență, între
prinderea de autoturisme Pitești a 
asimilat producția unei serii de 
modele moderne mult solicitate nu 
numai in țară, ci și peste hotare — 
in țări ale Europei, Asiei, Africii și 
Americii.

„Autovehicule «ROMAN» pe șo
selele Europei" își intitulează ziarul 
bulgar „OȚECESTVEN FRONT** o 
corespondență din București, prin 
care își propune să evidențieze 
orientarea construcției de automo
bile din țara noastră spre soluții 
mai eficiente. Politica de economi
sire de materii prime, materiale 
și combustibili promovată consec
vent în ultimii ani în toate sectoa
rele industriei românești și-a găsit 
aplicare și in ramura construcției 
de automobile, arată cotidianul, 
menționînd că aceasta constă in 
realizarea unui program larg de 
construire de tipuri noi de automo
bile, mai economicoase, in orienta
rea întregii producții spre soluții 
mai eficiente. în momentul de ,față, 
eforturile institutelor de cercetări 
științifice, ale universităților tehni
ce și uzinelor din București. Bra
șov, Timișoara, Brăila și Pitești 
sint îndreptate, in principal, spre 
căutarea unor asemenea soluții care 
să fie in pas cu aceste cerințe.

De asemenea, cotidianul relevă 
atenția pe care constructorii de 
automobile români o acordă coope
rării cu țările socialiste, precum și 
participării, pentru o mai bună 
cunoaștere a produselor românești, 
la tirguri și expoziții din aceste 
țări.

într-un alt articol — „Criteriu 
fidel pentru viitor" — același ziar 
prezintă preocupările privind creș
terea nivelului tehnic și calitativ al 
produselor, subliniind că o atenție 
specială se acordă depistării și pu
nerii în valoare a noi resurse de 
materii prime, materiale și de e- 
nergie și transformării calitative a 
structurilor economice in direcția 
sporirii gradului de valorificare a 
acestor resurse.

„în căutarea secretului energiei" 
— este titlul unui reportaj apărut 
în cotidianul cehoslovac „RUDE 
PRAVO", în care autorul își pre
zintă impresiile de călătorie din 
România, unde a . vizitat in special 
obiective energetige, de extracție a 
petrolului și cărbunelui. Se vorbeș
te. intre altele, despre oamenii din 
Moinești și din Comănești — petro
liști și mineri din tată în fiu — 
despre acțiunile de modernizare a 
sondelor și a minelor prin introdu
cerea electronicii și automatizării. 
De asemenea, se face o prezentare 
succintă a Bacăului, apreciindu-se 
că acesta este un oraș frumos, cu 
artere de circulație largi, cu car
tiere noi, decupate parcă dintr-un 
album de arhitectură modernă, in 
primul rind un centru al construc
țiilor de mașini, al industriei 
bunurilor de consum. Prezen
tînd unitățile de extracție și 
prelucrare a petrolului și cărbune
lui, precum și hidrocentralele de pe 
rîurile Bistrița și Șiret, se subli
niază că energia este punctul cen
tral al programului de dezvoltare a 
județului în anii următori. Se pre
cizează că in următorii doi ani vor 
fi date în exploatare două noi 
hidrocentrale și o termocentrală cu 
o putere instalată totală de 250 
megawați. Județul are, de aseme
nea, un amplu program de con
struire a unor centrale electrice pe 
baza energiei solare și eoliene, de 
realizare a unor instalații care să 
folosească biogazul.

Ziarul „NODON SINMUN", orga
nul central al Partidului Muncii din 
Coreea, a publicat un amplu articol 
dedicat dezvoltării, fără precedent, 
a economiei socialiste românești.

Sub titlul „Galați — orașul oțe
lului", articolul reliefează drumul 
parcurs de siderurgia românească, 
menționind că orașul de la Dunăre 
simbolizează, alături de alte centre 
industriale ale țării, nivelul înalt 
de dezvoltare multilaterală a eco
nomiei românești.

Se subliniază că „sub îndrumarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul iubit și stimat al poporu
lui român, municipiul Galați, in- 
scriindu-se in procesul dezvoltării 
și înfloririi intregii țări, a devenit 
un centru al siderurgiei, orașul oțe
lului din această țară".

Sînt evocate vizitele de lucru e- 
fectuate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in Galați, Îndrumările 
date la fața locului cu privire la o- 
biectivele șt perspectivele dezvol
tări. municipiului.

în încheiere, sint evidențiate re
lațiile de prietenie statornicite in- 
tre municipiile Galați și Nampo, 
simbol al raporturilor de prietenie, 
solidaritate și strînsă conlucrare 
dintre popoarele român și coreean.

(Agerpres)

Declaratia reuniunii sindicale
MANAGUA 28 (Agerpres). — La 

Managua au luat sfirșlt lucrările u- 
nei reuniuni sindicale internaționale 
pentru pace, la care au luat parte de
legați reorezentind uniuni și organi
zații sindicale din peste 50 de țări, 
între care și România.

în declarația adoptată de partici
pant! este relevat rolul sindicatelor 
in rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă astăzi omenirea, pentru in
staurarea în lume a unui climat de 
pace, securitate și cooperare, pe baza 
respectării stricte a independentei și

internaționale de la Managua 
suveranității naționale, a princiarilor 
neamestecului in treburile interne ale 
altor state, a dreptului popoarelor la 
dezvoltare liberă. Documentul evi
dențiază, totodată, necesitatea inten
sificării eforturilor in direcția preîn- 
timoinării unei conflagrații nucleare, 
subliniindu-se aportul important al 
sindicatelor la lupta pentru Dace

Cei prezenți au convenit, de ase
menea, asupra organizării, in perioa
da 15—21 iulie, a unei săntămini de 
solidaritate cu popoarele din America 
Centrală, îndeosebi cu Nicaragua.

BEIJING: Continuarea convorbirilor

Sprijinirea eforturilor 
țărilor in curs de dezvoltare 
este in interesul tuturor 

popoarelor
— declară președintele 

Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 28 (Ager

pres). — într-un interviu acordat 
ziarului canadian „Globe and Mail", 
președintele Mexicului, Miguel de la 
Madrid Hurtado, s-a pronunțat pen
tru adoptarea de către țările puter
nic industrializate a unei atitudini 
mai flexibile fată de țările în curs 
de dezvoltare în problema datoriilor 
externe ale acestora și. in genere, in 
problemele cooperării — transmite 
agenția I.P.S. „Nu este suficient ca 
tarile dezvoltate din punct de vedere 
industrial să acorde statelor în curs 
de dezvoltare termene de plată mai 
lungi pentru achitarea datoriilor lor 
externe. Este necesară o cooperare, 
în ansamblu, echitabilă și justă, 
intre aceste state. în vederea îmbu
nătățirii comerțului mondial și a 
condițiilor de acordare a creditelor" 
— a arătat președintele Mexicului. 
El a precizat că acesta ar fi nu nu
mai un act de dreptate, ci și o ati
tudine morală, în avantajul și inte
resul tuturor țărilor, inclusiv al celor 
puternic industrializate.

★
NEW YORK. — într-o declarație 

făcută la N»w York, secretarul ge
neral al U.N.C.T.A.D.. Gamani Co
rea. a subliniat necesitatea ca sta
tele dezvoltate să permită un acces 
mai larg pe piețele lor al produselor 
provenind din țările în curs de dez
voltare. Această deschidere a piețe
lor. a spus el. este favorabilă chiar 
statelor industrializate, mai ales in- 
tr-o conjunctură economică nefavo
rabilă si cind măsurile protectionlste 
se fac tot mai mult resimțite in co
merțul internațional.

Pe de altă o-rte. Gamani Corea 'a 
declarat că țările in curs de dezvol
tare vor putea scăpa mai ușor, de 
povara uriașă a datoriei lor externe 
dacă îsi vor putea livra produsele 
în condiții favorabile pe piețele sta
telor dezvoltate.

chino-americane
BEIJING 28 (Agerpres). — La Bei

jing a avut loc, sîmbătă, o intîlnire 
intre Deng Xiaoping, președintele 
Comisiei Centrale Consultative a 
P.C. Chinez, și președintele S.U.A., 
Ronald Reagan, care efectuează o vi
zită in R.P. Chineză. S-a realizat un 
amplu schimb de opinii asupra rela
țiilor bilaterale și a problemelor in
ternaționale de interes comun — re
latează agenția China Nouă.

în acest cadru, menționează agen
ția, Deng Xiaoping a relevat că Tai- 
wanul rămine problema crucială în 
relațiile chino-americane și și-a ex
primat speranța că S.U.A. vor ține 
seama serios de sentimentele națio
nale ale poporului chinez în această

problemă, arătînd că China va depu
ne toate eforturile pentru a soluționa 
chestiunea Taiwanului prin admite
rea existentei a două sisteme socia
le diferite în cadrul unui stat unifi
cat. S-a manifestat, in același timp, 
convingerea că sporirea contactelor 
și a schimburilor de vederi va con
tribui la dezvoltarea relațiilor bila
terale

La rindul său, președintele Reagan 
a expus pozițiile guvernului ameri
can in problemele dezarmării, a 
Orientului Mijlociu și a relațiilor 
Nord-Sud — relevă agenția citată.

La intîlnire au fost prezenți miniș
trii de externe ai celor doug țări.Sesiunea Comisiei O.N.D. pentru corporațiile transnaționale

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). — La sediul din New York 
al Națiunilor Unite s-au încheiat 
lucrările celei de-a zecea sesiuni a 
Comisiei O.N.U. pentru corporațiile 
transnaționale, care a fost creată in 
baza unei rezoluții a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru elaborarea 
de măsuri care să elimine efectele 
negative ale activității acestor com

panii asupra raporturilor economice 
internaționale, in special asupra țări
lor din „lumea a treia".

Comisia a adoptat cu o mare ma
joritate de voturi o rezoluție pre
zentată de „Grupul celor 77", prin 
care, intre altele, es*e condamnată 
colaborarea corporațiilor transna
ționale cu regimul minoritar rasist 
de la Pretoria.

Ocuparea forței 
de muncă - 

o problemă critică 
pentru țările africane 

ADDIS ABEBA 28 (Agerpres). — 
Șomajul șontinuă să crească in 
Africa, 43 la sută din potențialul 
forței de muncă a continentului 
neavind nici o șansă de a obține un 
loc de muncă in condițiile actuale, 
s-a relevat în cadrul sesiunii Comi
siei pentru problemele muncii a Or
ganizației Unității Africane, care a 
avut Ioc Ia Addis Abeb.a.

Miniștrii muncii din țările africane 
au subliniat că principalele cauza 
ale șomajului sint volumul insufi
cient al investițiilor și reducerea 
ajutorului pentru dezvoltare acordat 
Africii.

Peter Onu, secretarul general al 
O.U.A., a relevat că ajutorul țărilor 
dezvoltate acordat Africii s-a redus 
drastic in ultimii ani. Din cele 36 
de țări cel mai puțin dezvoltate pe 
plan mondial 20 se află în Africa, 
un cont’- nt cu o populație de 500 
milioane locuitori.

COREEA DE SUD

Evoluția situației din Liban
• Consultări pentru alcătuirea unui guvern de uniune 
națională • încălcări ale acordului de încetare a tocului

BEIRUT 28 (Agerpres) — Primul 
ministru desemnat al Libanului, 
Rashid Karame, și-a continuat, 
simbătă, consultările consacrate al
cătuirii unui guvern de uniune na
țională. El și-a încheiat contac
tele cu grupurile parlamentare, 
începute in ziua precedentă. în- 
tr»o declarație făcută pe parcursul 
consultărilor, Karame a relevat că o- 
piniile exprimate de interlocutori 
dovedesc intenția sinceră a tuturor 
de a acționa in comun pentru solu
ționarea problemelor Libanului.

Pe de altă parte, vineri seara și 
sîmbătă, după trei zile de calm, in 
sudul Beirutului, în regiunea de 
munte din apropiere și în centrul ca

pitalei libaneze, peste linia de de
marcație, s-au produs încălcări ale 
acordului de încetare a focului. în 
urma duelurilor de artilerie semna
late pe cele trei fronturi din zona 
Beirutului s-au înregistrat Victime.

într-o declarație dată publicității 
de Ministerul Afacerilor Externe al 
Libanului se arat'ă că ambasadorul 
libanez in Jamahiria Libiana, Nizar 
Farhat — rechemat, in noiembrie a- 
nul trecut, ca urmare a suspendării 
relațiilor dintre cele două țări — a 
primit instrucțiuni să se reîntoarcă 
in capitala libiana „pentru reluarea 
activității ambasadei libaneze" — in
formează agenția Associated Press.

Noi manifestații 
ale studenților 

împotriva regimului 
de Ia Seul

SEUL 28 (Agerpres). — în Coreea 
de Sud au continuat manifestațiile 
antiguvernamentale ale studenților 
din diferite institute de invățămint 
superior. Astfel, la Universitatea 
Hanyang, din Seul, peste 500 de stu- 
denți au demonstrat in incinta uni
versității, continuind, ca și in zilele 
trecute, să ceară demisia guvernului 
dictatorial, democratizarea invăță- 
mintului și a întregii societăți sud- 
coreene. Detașamente puternice ale 
poliției i-au împiedicat pe mani- 
festanți să iasă în stradă. S-au pro
dus ciocniri violente intre politie și 
studenți — relatează agențiile de 
presă.
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ÎNTÎLNIRE. în R.P. Ungară a 
avut loc o intîlnire a reprezentan
ților organizațiilor rezistenților 
și veteranilor din războiul anti
fascist din unele țări socialiste, in 
cadrul căreia au fost dezbătute 
probleme ale intensificării 
pentru pace și dezarmare, pentru 
eliminarea armamentelor nuclea
re din Europa și eliminarea pe
ricolului de război. Au fost abor
date, de asemenea, probleme ale 
luptei împotriva neofascismului, 
neonazismului, terorismului și ra
sismului. Din partea Comitetului 
foștilor luptători și veteranilor de 
război împotriva fascismului din 
România, la lucrări a participat o 
delegație condusă de președintele 
comitetului, general-locotenent in 
rezervă Neagu Andrei.

luptei

LUCRĂRILE COMITETULUI DE 
COORDONARE al pool-urilor a- 
gențiilor de presă din țările neali
niate. consacrate găsirii căilor și 
modalităților de îmbunătățire a ac
tivității și creșterii eficienței aces
tora, s-au desfășurat Ia Delhi. Par- 
ticipanții au subliniat că ridicarea' 
calității în activitatea acestor agen
ții de știri va putea contribui la o 
mai profundă cunoaștere și cola
borare între țările nealiniate', ară- 
tind, totodată, că este necesară în
tărirea cooperării in domeniul ri
dicării nivelului tehnic al mijloa
celor de comunicare în masă din 
aceste țări, în scopul unei mai ra
pide răspindiri a informației.

Reuniunea este prevăzută pentru 
începutul lunii mai.

CEA DE-A 13-A RUNDA din 
cadrul etapei a doua a convorbiri
lor chino-britanice in problema te
ritoriului Hong Kong s-a încheiat, 
simbătă, la Beijing. După cum a 
declarat purtătorul de cuvint al Mi
nisterului chinez de Externe, citat 
de agenția China Nouă, părțile au 
continuat, timp de două zile, con
vorbirile utile și Constructive asu
pra chestiunii aflate pe agenda 
convorbirilor. S-a convenit ca ur
mătoarea rundă de convorbiri să 
aibă loc la 9—10 mai, tot la Beijing.

I

I COMERȚUL MONDIAL IN 1983. 
Potrivit declarației directorului ge
neral al G.A.T.T. (Acordul general 
pentru tarife și comerț), Arthur

I
 Dunkel, schimburile comerciale 

mondiale au sporit, în 1983, cu 2 Ia 
sută, atingind nivelul

Î
Dacă se va menține 
dinți, in 1984 se va 
creștere a comerțului de 4—5

!
șută față de anul trecut, a spus el. 
Aceste aprecieri se întemeiază pe 
prognozele experțllor, care antici-

L
pează o anumită redresare econo
mică in unele țări industrializate.

din 1980. 
această ten- 
consemna o 

la

O REUNIUNE LA NIVEL ÎNALT 
a țărilor africane din „prima linie" 
și-a început simbătă lucrările in 
localitatea Arusha, din Tanzania. 
Participantii își vor concentra 
atenția in special asupra unor as
pecte referitoare la lupta de eli
berare din Africa australă și, in 
primul, rind, la problema Namibiei.

PARLAMENTUL LATINO-AME
RICAN A FOST CONVOCAT IN 
SESIUNE EXTRAORDINARA, in 
capitala Republicii Cobta Rica, pen
tru a dezbate problemele ce decurg 
din criza economică mondială și 
efectele negative ale acesteia asu
pra economiilor latino-americane.

DEMONSTRAȚIE ANTINAZIS- 
TA. La Wiehl, oraș situat la 50 km 
nord-est de Bonn, a avut loc o am
plă demonstrație antinazistă, parti- 
cipanții exprimîndu-și astfel pro
testul față de desfășurarea in loca
litate a congresului secției regionale 
a Partidului Național-Democrat. 
Demonstranții au cerut scoaterea 
in afara legii a tuturor organizații
lor neofasciste din R.F. Germania.

I

DIN RAȚIUNI DE ECONOMI
SIRE A ENERGIEI prin folosirea 
mai adecvată a luminii naturale, 
in Statele Unite se va trece la ora- I 
rul de vară, dindu-se acele ceasu- I 
rilor cu o oră înainte. Operațiunea 
va avea loc astăzi dimineață, la fi 
ora 7,00 (G.M.T.).

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scinteii nr. 1. Tel 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl difuzoril din tntreprlndeii șl Instituții, tn străinătate, abonamentele se fac prin ILEX1M — departamentul 
export-import presă. P. O. BOX 136—137 telex : 11 226. București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul : Combinatul Poligrafic CASA SCtNTEU 40 360


