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In prezenta tortului Nicnlae Ceausescu, 
a întregii conduceri de partid si de stat 

ieri a avut loc in Capitală Manifestare vie a dragostei, a nețărmuritei prețuiri

• Mii și mii de oameni ai muncii, 
prezenți la Palatul sporturilor și 
culturii, și-au manifestat dragos
tea față de patria socialistă, de 
Partidul Comunist Român, față 
de secretarul său general, voința 
de a înfăptui hotărîrile partidului 
pentru continua înflorire a 
României socialiste

® O expresie vie a patriotismului 
socialist și a internaționalismu
lui, a solidarității cu toți cei ce 
muncesc și luptă pentru libertate, 
independență, pace și progres în 
lumea întreagă

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, ceilalți tovarăși 
din conducerea de partid și de stat 
au participat, sîmbătă dimineață, la 
adunarea populară organizată în Ca
pitală cu prilejul sărbătoririi zilei 
de 1 Mai — Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc.

Cinstirea acestei zile a frăției 
muncitorilor de pretutindeni a avut 
loc in împrejurări de o semnificație 
deosebită, în condițiile în care în
treaga națiune aniversează împlini
rea a 55 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român, continuatorul 
bogatelor tradiții revoluționare ale 
clasei muncitoare, ale poporului ro
mân, forța politică conducătoare a 
societății noastre socialiste, detașa
ment activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

Sub semnul acestor două eveni
mente, întîmpinate cu bucurie și 
rodnice bilanțuri de oamenii muncii 
de pe cuprinsul țării, s-a desfășurat 
adunarea populară, organizată de 
Comitetul municipal București al 
P.C.R., la Palatul sporturilor și cul
turii.

Sosirea la tribuna oficială a to
varășului Nicolae Ceaușescu, a ce
lorlalți conducători ai partidului și 
statului este întîmpinată cu multă 
căldură și însuflețire.

Minute în șir răsună în sală urale 
și ovații pentru Partidul Comunist 
Român și secretarul său general. Se 
scandează cu înflăcărare „Ceaușescu 
— P.C.R."

împreună cu secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în tribuna oficială 
iau loc tovarășul Manea Mănescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovară
șii Ștefan Voitec, Emil Bobu, Cor
nel Burtică. Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Rădu- 
lescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif 
Banc, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Ion Ioniță.

Iau loc, de asemenea, vechi mili- 
tanți ai mișcării comuniste și mun
citorești din țara noastră, Eroi ai

Muncii Socialiste, reprezentanți ai 
unor organizații de masă, ai oame
nilor muncii din mari întreprinderi 
bucureștene, ai vieții științifice și 
culturale.

In sală se află membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, vechi militanți ai miș
cării comuniste și muncitorești din 
țara noastră, conducători de institu
ții centrale, organizații de masă și 
obștești, mii de oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
bucureștene.

La adunarea populară participă re
prezentanți ai Consiliului Central a) 
Sindicatelor din U.R.S.S., Confedera
ției Generale a Muncii din Franța, 
Federației Generale a Sindicatelor 
din Coreea, Consiliului Central al 
Sindicatelor din Bulgaria, Consiliului 
Central al Sindicatelor din Ungaria, 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Polonia. Confederației Internațio
nale a Sindicatelor Arabe, Mișcării 
Sindicale Revoluționare din Cehoslo
vacia, Uniunii Naționale a Muncito
rilor Angolezi, Federației Sindicate

lor din Vietnam, Federației Sindica
telor Libere Germane (R.D.G.), Con
siliului Central al Sindicatelor din 
Mongolia, Centralei Oamenilor Mun
cii din Cuba, Federației Egiptene a 

Cuvîntul tovarășului Emil Bobu
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Muncii, Confederației Generale a Oa
menilor Muncii din Peru, Congresu
lui Permanent de Unitate Sindicală 
al Oamenilor «Muncii din America La
tină, Uniunii Generale a Muncitori

lor din Sudan, Uniunii Marocane a 
Muncii, Comisiilor Muncitorești din 
Spania, Confederației Sindicatelor

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Raza de lumina Au sârbă torit ziua muncii prin muncă
Dosarele faimosului 

proces din Dealul Spirii, 
intentat delegaților co
muniști arestați în cea 
de-a treia zi a congre
sului din mai 1921, con
stituie prin ele însele, 
atit ca volum (numai ci
tirea actului de acuzare 
a durat zile în șir), dar 
mai ales ca spirit, una 
dintre cele mai elocven
te demonstrații ale eșe
cului forței reacțiunii în 
fața rațiunii istoriei, ale 
înfringerii obtuzității, ci
nismului, abuzului și ar- 
bitrafiului, caracteristice 
întregului mecanism de 
intimidare și oprimare 
pus la punct cu atita me
ticulozitate de zbirii pu
terii ; eșec de proporții 
cu adevărat istorice pro
vocat de „acuzații" care, 
acolo, in incinta sălii 
cercului subofițerilor din 
str. Uranus din Bucu
rești, s-au transformat, 
în cele cinci luni de zile 
cit a durat „judecarea" 
lor, în temuți acuzatori.

...Urc strada îrl pantă 
lină, atit de cunoscută 
prin profilul ei pitoresc, 
cu un aer ușor arhaic, 
stradă bucureșteană des
prinsă parcă dintr-un 
alt oraș, de coline, care 
poartă numele celei de-a 
șaptea planete a sistemu
lui solar — Uranus. A- 
tunci, cind la toate răs- 
pintiile din preajma ei 
zornăiau armele, iar cal-' 
darîmul pașnicului car
tier era lovit de cizmele 
potcovite ca în asediul u- 
nei tabere militare, a- 
tunci cînd — după 

nouă luni de ilega
lă detențiune, așa-zis 
..preventivă", a congresiș- 
tilor comuniști la Văcă
rești și Jilava — se des
chidea, în sfîrșit, aici, 
într-o clădire a armatei 
regale, procesul din Dea
lul Spirii. autorii lovitu
rii socoteau, desigur, că 
demoralizarea adversaru
lui se produsese, că nimic

Carte de citire 
cu ochii sufletului (IV)

nu va putea tulbura des
fășurarea acuzării și a- 
plicarea sentinței dinain
te pregătite pentru „delic
tele" prevăzute de artico
lele 67 și 198 din Codul 
justiției militare pe baza 
cărora se puteau aplica 
pedepse de la interdicția 
corecțională pînă la tri
miterea condamnaților in 
fața plutonului de execu
ție.

N-a fost să fie așa — 
cum spune românul. Alt
fel a ieșit ! Fără nici o 
exagerare, am putea spu
ne că. după nouă luni de 
întrerupere forțată, con
gresul comuniștilor — 
condus între baionete 
direct Ia pușcărie, în loc 
să mai fi durat o singură 
zi, atunci, în mai 1921, 
pentru a-și epuiza ordi
nea de zi și a se încheia 

legal, ca în orice țară ce 
se pretindea democrată 
— a fost nevoit să-și 
reia lucrările în incinta 
sălii de judecată din Dea
lul Spirii și că, de data 
aceasta, dezbaterile lui — 
cu un puternic ecou în 
țară și peste hotare — 
aveau să dureze aproape 
cinci luni de zile. în 
boxa „acuzaților", în-

tr-un șir de cuști păzite 
de armată cu baioneta la 
armă, se aflau, neînfri- 
cați, 271 de activiști po
litici ai stîngii muncito
rești, Iar alături de ei se 
aflau o întreagă clasă — 
proletariatul român —■ 
toți oamenii progresiști 
ai țării.

Oricine ar scrie des
pre acest proces s-ar 
simți tentat să reproducă 
fragmente din confrunta
rea de o acuitate fără 
seamăn, din încrucișarea 
de idei, din dramatismul 
caracteristic marilor mo
mente trăite atunci nu 
numai într-o sală de ju
decată, ci în sinul unei 
întregi societăți. Din nou 
mă gîndesc însă la ex
traordinara pagină de is
torie ce s-ar cere evoca
tă în cadrul epopeii na

ționale, pentru ca genera
țiile urmașilor celor ce 
ieșeau atunci victorioși 
din judecata în fața 
timpului — cu victoria 
confirmată de o jumătate 
de secol și incă o jumă
tate de deceniu, cît s-a 
scurs de la acel epocal 
moment — să poată rea
liza „de visu", evocator, 
o realitate pe care numai 
imaginea ar putea-o reda 
în toată complexitatea 
ei. La 4 iunie 1922, pro
cesul s-a încheiat prin 
eliberarea imensei majo
rități a acuzaților. Am
nistia a fost smulsă prin 
intensitatea focului con
centric al rațiunii și for
ța a trebuit să dea încă 
o dată înapoi. Sentința 
echivala cu recunoașterea 
de jure și de facto a 
Partidului Comunist Ro
mân.

Dar lecția primită de 
falșii acuzatori ai cursu
lui epocii n-a fost, pen
tru zbirii sistemului de 
oprimare, tămăduitoare. 
La scurt timp, partidul 
era scos în afara legii. 
Clandestinitate, repre
siuni sălbatice, două de
cenii de necurmată, „vî- 
nătoare" din partea unui 
necruțător aparat repre
siv, asmuțit continuu îm
potriva activiștilor parti
dului și a militanților stin- 
gii progresiste, către nimi
cirea conducerii clasei 
muncitoare, în Speranța — 
pe cît de searbădă, pe atit 
de feroce — că decapita-

Ioan GRIGORESCU
(Continuare in pag. a Il-a)

Prezenți în întreprinderi, pe șantiere și ogoare printre cei 
care au cinstit ziua muncii prin muncă, corespondenții „Scînteii" 
relatează fapte de producție, noi succese, pe care oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul țării le-au adăugat la realizările obținute 
în întrecerea socialistă în cinstea zilei de 1 Mai și a aniversării 
partidului.

Activitate intensă pe ogoare

SEMĂNATUL PORUMBULUI
• REȘIȚA. La focul cuptoarelor, 

oțelarii reșițeni, între care i-am re- 
întilnit pe fruntașii in producție Va- 
sile Achim, veteran printre topitori, 
Petru Radu, Ludovic ■ Pribl, care, 
printr-o bună organizare a produc
ției și a muncii, prin aprovizionarea 
corespunzătoare și din timp cu ma
terii prime și materiale și prin fo
losirea eficientă a timpului de lu
cru, au reușit să realizeze, într-o 
singură zi, în plus, 200 tone de oțel. 
Pe platoul furnalelor s-a lucrat cu 
aceeași hărnicie, pricepere și dărui
re. Echipele de furnaliști din care 
au făcut parte Ion Păsat, Alexandru 
Coca. Stefan Drotleff, conduse de 
maiștrii Aurel Liubimirescu, Ladis- 
lau Koporneay au izbutit să obțină, 
peste plan, 200 de tone de fontă. 
Laminatorii de la linia mijlocie și de 
tablă au realizat și ei 300 tone de 
laminate in plus. (Nicolae Catană).

• HUNEDOARA. La laminorul de 
800 mm, în intiia zi de mai, au fost 

Se însdmințeazd ultimele suprafețe cu porumb la I.A.S. Ograda, județul Ialomița

prezenți la posturi cuptorarii loan 
Burtică, Ioan Cindea, Traian Cociș, 
laminatorii Marin Burtică, loan Al- 
mășan, Iosif Satmari, loan Miclea, 
în frunte cu maiștrii Dumitru Oră- 
șan și Vasile Gogoșan — același 
schimb „C“ care cu puțin timp în 
urmă întrecuse recordul productivi
tății în secție. Schimbul „C“ a obți
nut realizări superioare angajamen
telor, ceea ce a făcut ca planul 
secției pe ziua de 1 Mai să fie de
pășit cu 50 tone laminate. Bilanțul 
zilei arată că, pe ansamblul combi
natului, s-au realizat suplimentar 50 
tone cocs, 200 tone fontă, 220 tone 
oțel Martin și electric, peste 170 to
ne laminate finite. (Sabin Ionescu).

• GALAȚI. Siderurgiștii gălățeni 
au cinstit ziua muncii prin obținerea 
în plus a circa 300 tone fontă, 350 
tone oțel, 200 tone laminate finite 
pline, piese de schimb in valoare

(Continuare în pag. a Il-a)

în județul Vrancea 
această lucrare 

sa încheiat
Printr-o telegramă adresată C.C. 

al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, Comitetul județean Vran
cea al P.C.R. anunță încheierea în- 
sămînțării porumbului pe cele 44 200 
hectare planificate pentru această 
cultură. X

SATU-MARE. Ziua celor ce mun
cesc — zi însorită pe plaiurile săt
mărene — a fost cinstită printr-o 
largă participare la muncă pe ogoa
re. Au fost însămînțate ieri — 1 Mai 
— peste 3 000 hectare cu porumb. 
S-a lucrat din plin și la întreținerea 
culturilor. Peste 4 000 de cooperatori 
au efectuat prima prașilă la cartofii 
timpurii și sfecla de zahăr, s-a erbi- 
cidat griul pe alte 3 000 hectare. 
(Octav Grumeza).

ALBA. Din primele clipe ale dimi
neții, mecanizatorii, țăranii coopera
tori din Mureș, Tirnave, Podișul Se- 
cășelor, de pe tot cuprinsul județu
lui Alba, au ținut să cinstească ma
rea sărbătoare a oamenilor muncii 
cu cele mai alese fapte de muncă. 
Cu toate că s-a lucrat în condiții 
deosebit de grele, la raportul de 
seară, 16 cooperative agricole, printre 
care cele din Beța, Lopadea Nouă, 
Gîrboca, Sîncel etc., au anunțat în
cheierea semănatului la porumb pe 
întreaga suprafață planificată. Pe an
samblul județului au mai rămas de 
semănat doar 8 000 de hectare cu 
porumb, ceea ce, în condițiile în care 
între unitățile agricole are loc o am
plă acțiune de întrajutorare, în
seamnă două zile bune de lucru. 
(Ștefan Dinică).

TIMIȘ. întrerupte din cauza ploi
lor. lucrările agricole au fost reluate

(Continuare în pag. a Il-a)
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,'FAPIBl; 
! DIVERS!
I Pe strada
| Luminii
Ifn municipiul Alba lulia, pe . 

strada Luminii, se lucrează la 
fundația unui nou edificiu. In | 
timpul săpăturilor, s-au desco-

Iperit citeva fragmente dintr-un I 
zid vechi și diverse obiecte din I 
ceramică. Chemați la fața locu- • 

ilui, specialiștii Muzeului Unirii * 
din localitate apreciază că este 
vorba de vestigii din epoca ro- j 

Imanii, de pe vremea anticului 
Apulum. Sint noi șt valoroase 
mărturii despre gloriosul trecut I 
istoric al localității, noi argu- ’

I mente despre stadiul de înflori- | 
re economică și urbanistică a 
vechii așezări. I

I Florile I

AU SĂRBĂTORIT ZIUA 
MUNCII PRIN MUNCĂ

1 MAI-CINSTIT 
PRETUTINDENI fN TARĂ

I

din gară
Abia oprisg trenul rapid 

„Traian“ in gara Craiova, că 
s-au și auzit alămurile fanfarei 
grupului școlar feroviar din lo
calitate. Peronul era ticsit de ce
feriști și... flori. Flori pentru 
mecanicul de locomotivă Con
stantin Fănuț. După aproape 
patru decenii, din care 31 de ani 
ca mecanic de locomotivă, meș
terul Fănuț — cum i se zice — 
ieșea la pensie. Cineva a făcut 
un calcul că in cei 31 de. avi. 
Fănuț a parcurs cu locomotiva 
de citeva ori distanta de la Pă- 
mint la Lună ! El a predat acum 
ștafeta tînărului mecanic Gheor- 
glie Diaconu, care a condus mat 
departe rapidul respectiv spre 
București. Rămînind pe peron, 
emoționat, cu brațele încărcate 
de flori și cu ochii umezi urmă
rind trenul, meșterul i-a urat 
înlocuitorului său ceea ce și-a 
dorit și de ce a avut și el parte 
atiția ani : „Drum bun, fără eve
nimente 1“

Alpiniștii 
hunedoreni-

(Urmare din pag. I)
de peste 60 000 lei, care se adaugă 
sporurilor de producție înregistrate 
în patru luni din acest an și anume : 

7 circa 45 000 tone fontă, 16 000 tone 
oțel, 12 000 tone laminate finite pline, 
piese de schimb în valoare de peste 
14 milioane lei. între cei care au con
tribuit substanțial la succesele a- 
mintite s-au numărat, la furnale, 
maiștrii Mihai Ștefan și Vasile Po
iană și furnaliștii Ion Blaj și Toader 
Pancu, la oțelării, maiștrii Ion Bog
dan și Victor Popa și prim-topitorii 
Pavel Hanganu și Vasile Ivu. (Dan 
Plăeșu).

• ROMAN. Colectivul întreprin
derii de țevi din Roman și-a îmbu
nătățit ieri, 1 Mai, un mai vechi re
cord. inregistrînd la laminorul de 16 
țoii un coeficient de folosire de pes
te 85 la sută, realizare de nivel mon
dial. Ca urmare, prevederile planului 
la zi au fost depășite cu 19 tone țevi 
din oțel fără sudură, ridicind astfel

’volumul producției suplimentare rea
lizat în întrecere la 1 651 tone țevi, 
într-o gamă foarte diversă de tipo- 
dimensiuni, (Ion Manea).

• TULCEA. tntiia zi a lunii mai 
a găsit la locul lor de muncă și pe 
aluntiniștii tulceni. Raportul munci
toresc de la sfirșitul zilei avea să fie 
concludent : în uriașele „retorte" ale 
întreprinderii s-a elaborat cea de-a 
6 000-a tonă de alumină calcinată pro
dusă peste plan de Ia începutul a- 
nului, ceea ce înseamnă de fapt de
pășirea cu 20 la sută a angajamen
tului asumat pentru întregul an 1976. 
(Vasile Nicolae).
• TURDA. Cimentiștii turdeni au 

continuat seria succeselor. In ziua 
de 1 Mai ei au dat peste prevederi 
o cantitate de 100 tone ciment, ca 
urmare a utilizării superioare a agre
gatelor. Au fost depășite și prevede
rile la export. (Alexandru Mureșan).

• PITEȘTI. Harnicul colectiv al 
Combinatului de lianți de la Cimpu- 
lung a raportat că ieri combi
natul, lucrind din plin în toate 
secțiile de bază, a înregistrat o de
pășire a sarcinilor de plan de circa 
400 tone materiale de construcție : 
ciment și clincher. (Gh. Cîrstea).

• TÎRGU-MUREȘ : Printre cel 
aflați la datorie in ziua de 1 Mai la 
întreprinderea „Electrocentrale" Mu
reș s-au aflat și echipele maiștrilor. 
Roman Nonic și Ilie Lup. S-a ve
gheat asupra funcționării în flux 
continuu a agregatelor, astfel Incit, 
în această sărbătoare a. muncii, s-au 
pulsat în sistemul energetic național 
18 milioane kWh energie electrică. 
Angajamentul asumat în întrecerea 
socialistă s-a rotunjit într-un bilanț 
bogat. Astfel, pînă ieri s-au produs 
peste plan 65 milioane kWh. econo- 
misindu-se. totodată, 4 500 tone com
bustibil convențional. (Cornel Pogă- 
ceanu).

• RIMNICU-VÎLCEA : Instalațiile 
Combinatului de produse sodice «Go
vora au funcționat la capacitatea 
maximă. In bilanțul de la sfirșitul 
schimbului II s-a înscris, printre al
tele, o producție superioară perioa
delor anterioare cu peste 100. tone 
sodă calcinată și 25 tone sodă caus
tică. (Ion Stanciu).

• IAȘI. La întreprinderea de an
tibiotice Iași, producția s-a desfășu
rat în condiții optime. Atît secția I 
de penicilină, cit și secția a II-a de 
streptomicină au realizat șarje re
cord. (Manole Corcaci).

• BORZEȘTI. De la instalația 
izopropilbenzen a plecat spre insta
lațiile de fenol și acetonă cea mai 
mare cantitate de produse înregis
trată vreodată de la intrarea în 
funcțiune a combinatului. De aseme
nea, îucrîndu-se fără nici o în
trerupere, la capacitatea maximă, la

uzina de petrol instalațiile au prelu
crat o cantitate de țiței cu circa 20 
la sută mai mare decît se prelu
crează în mod obișnuit intr-o zi. 
(Gheorghe Baltă).

• TELEAJEN. La Combinatul pe
trochimic de la Teleajen instalațiile 
au lucrat in regim optim, sub atenta 
supraveghere a operatorilor, maiștri
lor din schimb. Toți oamenii s-au 
găsit la posturile lor. Nu s-a înre
gistrat la preluarea schimbului nici 
o absență, nici o întirziere. La sfir
șitul zilei, harnicii petroliști și petro- 
chimiști de la Teleajen au înregistrat 
o depășire a planului cu 50 de tone 
benzine, 200 tone motorine și 250 
tone păcură. (C. Căpraru).

• MARAȘEȘTI. în raportul de tură 
completat ceas de ceas pe parcursul 
a două. schimburi, cu două ore 
înainte de intrarea în lucru a schim
bului III, în nOua instalație de fa
bricare a acizilor grași sintetici dis
tilați de la întreprinderea chimică 
Mărășești s-a consemnat finalul în
făptuirii unui angajament : atin
gerea parametrilor proiectați la noua 
capacitate de producție. (Dan Dră- 
gulescu).

• TlRGOVIȘTE. Acționlnd cu fer
mitate pentru a urgenta punerea în 
funcțiune a unor noi și importanțe 
obiective, constructorii din cadrul 
grupului de șantiere de pe platfor
ma industrială a Tîrgoviștei, între 
care formația de dulgheri condusă 
de Ion Măgureanu, brigada lui Mihai 
Tutulea. lăcătușii-montori conduși 
de Marin Vișescu și Gheorghe Che
lea, echipele din atelierul de con
fecții metalice avînd în frunte pe 
Silviu Dragomir. Mihai Luca și Ilie 
Bîrlog au lucrat cu spor. Astfel, 
echipa de lăcătuși-montori condusă 
de Marin Vișescu a montat într-uria 
din halele noului laminor 40 tone 
confecții metalice. (Al. Dumitrache).

Semănatul porumbului

la înălțime!
Că pe anul 1975 echipa de alpi

nism a clubului sportiv „Meta
lul" din Hunedoara a ocupat lo
cul al doilea pe țară, și că hu- 
nedoreanul Marius Mărcuș este 
campion republican la tineret, 
știe orice iubitor de sport. Ceea 
ce nu știu mulți este faptul 
că temerarii alpiniști hunedo- 
reni au dat o probă mai puțin 
obișnuită a măiestriei lor spor
tive și profesionale. La solici
tarea conducerii combinatului 
siderurgic, vajnicii alpiniști — 
lăcătușul Marius Mărcuș, elec
tricienii Constantin Rădoi și 
Costin Gudea, maistrul loan 
Kech — în frunte cu antrenorul 
lor Avei Ritișan au luat cu asalt 
două coșuri înalte de aproape 
100 de metri de la oțelăria nr. 
2, pentru a le repara și curăța 
de impurități. După numai trei 
zile de escaladări repetate, al
piniștii hunedoreni și-au Înde
plinit misiunea, fiind călduros 
felicitați pentru intervenția lor 
curajoasă. La care felicitare sub
scriem și noi.

Scrisori 
inedite

Filiala din Bistrița a Arhivelor 
Statului a achiziționat 17 scri
sori inedite care au aparținut 
lut Vasile Rebreanu, tatăl scri
itorului Liviu Rebreanu. Datină 
de la începutul acestui secol, 
scrisorile fac parte din cores
pondența purtată de învățătorul 
Vasile Rebreanu cu directorul 
liceului din Năsăud. Descoperi
rea acestor scrisori — rezultat 
al unor minuțioase investigata 
întreprinse în ultimul timp de 
către cercetătorul loan Rusu — 
interesează îndeaproape și isto
riografia literară, întrucît unele 
din informațiile pe care le cu
prind se regăsesc și in scrierile 
marelui scriitor.

Capra cu... 
patru iezi

„După ce am citit în rubrica 
„Faptul divers" despre țurcana 
năzdrăvană a lui loan Grad din 
Săcel-Maramureș, care fătase 
cinci miei, m-am gîndit că n-ar 
fi rău să vă dau și eu o ves
te. tot despre o întimplare ase
mănătoare, dar nemaiîntîlnită pe 
la noi, prin Cărpiniș, din jude
țul Timiș". In continuare, citito
rul nostru, Nicolae Trâncă, ne 
Istorisește bucuria „nanei Mă
rie" — pe numele ei Maria Ma- 
teiaș — pensionară C.A.P., cind 
și-a văzut capra (căreia-i zice 
„Marcela"). înconjurată de... 4 
iezi 1

YO-4 ATA
In total, sînt 60 — tineri șî 

mai puțini tineri. 60 de membri 
ai radioclubului de amatori din 
Brăila. Sînt 60 și au aceeași pa
siune. Performanțele lor : 25
de diplome obținute la diferite 
concursuri internaționale. Unii 
dintre ei au ajuns să lucreze cu 
o viteză record de 200 semne pe 
minut. Au fost contactate, pe 
calea eterului, peste 100 de țări 
de pe toate continentele. Printre 
performeri se află și Anastase 
Trentea, cunoscut în lumea un
delor cu indicativul Yo-4 ATA. 
Cine este Anastase Trentea 7 
Nu este altcineva decît cel car:, 
cu mai bine de patru decenii in 
urmă, a pus umărul la înființa
rea Asociației române de radio
amatori. O pasiune cu... longe
vitate.

Rubricâ redactata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților

(Urmare din pag. I)
pe întreg cuprinsul județului Timiș. 
Ca urmare a măsurilor stabilite de 
comitetul județean de partid și co
mandamentele locale, la sfirșitul zi
lei de vineri, numeroase consilii in- 
tercooperatiste — Balinț, Găvejdia, 
Fibiș, Lugoj, Variaș — au raportat 
atingerea vitezei zilnice stabilite la 
semănatul porumbului. în aceeași zi, 
lucrătorii din cadrul întreprinderilor 
agricole de stat au însămînțat cu 
porumb 1 500 hectare și peste 800 ha 
cu soia. Numărul unităților agricole 
de stat și cooperatiste timișene care 
au încheiat pînă în prezent semăna

tul porumbului a trecut de 100. (Ce
zar Ioana).

ARAD. In prima zi de mal, meca
nizatorii și cooperatorii din județul 
Arad au lucrat intens la efectuarea 
lucrărilor agricole de sezon și în spe
cial la semănatul porumbului. încă 
din primele ore ale dimineții, pe 
ogoare erau prezente la lucru aproa
pe 2 300 de tractoare, dintre care 540 
continuau efectiv semănatul porum
bului. Bilanțul zilei : aproape 4 000 
hectare semănate cu porumb, astfel 
incit realizările pe județ la această 
lucrare sînt acum de 90 la sută ; 
prășite manual 300 de hectare cu 
sfeclă de zahăr și erbicidate alte 
800 ha. Sînt succese pe care lucrătorii

ogoarelor de pe meleagurile arădene 
le închină acestei mărețe sărbători. 
(Constantin Simion).

★

VlLCEA. După ce au încheiat se
mănatul porumbului, membrii coo
peratori din comunele Drăgoești, Voi- 
eești și Olanu au lucrat în tot cursul 
zilei de vineri la plantatul legume
lor și în plantațiile viticole. încă de 
la primele ore ale dimineții, peste 
200 de cooperatori din comuna Voi- 
cești au fost mobilizați la plantarea 
viței de vie pe biloane, în vreme ce 
alți 70 de țărani cooperatori au exe
cutat plivitul și stropitul tomatelor 
din solarii. (Ion Stanciu).

Intîl de Mai, ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc, a 
fost sărbătorită in toate județele țării 
prin entuziaste adunări populare, 
spectacole artistice, serbări cîmpe- 
nești, carnavaluri și alte manifestări 
cultural-artistice de masă — mareînd 
bucuria pentru realizările obținute 
de oamenii muncii in întrecerea so
cialistă în toate domeniile de activi
tate, expresie a patriotismului fier
binte al clasei noastre muncitoare, al 
întregului popor pentru continua în
florire a națiunii noastre socialiste, 
în același timp, adunările populare 
prilejuite de sărbătorirea zilei de 
1 Mai au constituit o manifestare vie 
a spiritului de solidaritate internațio- 
nalistă a partidului nostru, a oame
nilor muncii din România cu cei ce 
muncesc de pe toate meridianele 
globului.

La adunările care au avut loc în 
reședințele de județ, municipii și 
orașe din întreaga țară — la care au 
participat sute de mii de muncitori, 
țărani, intelectuali, elevi, sțudenți — 
au luat cuvîntul prim-secretari și se
cretari ai comitetelor județene, mu
nicipale și orășenești de partid, vice
președinți ai consiliilor populare ju
dețene, președinți ai consiliilor sin
dicale locale.

Cu prilejul zilei de 1 Mai au fost 
adresate telegrame Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, prin care, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor mun
cii, sînt exprimate dragostea nemăr
ginită, recunoștința față de partid 
pentru tot ce s-a înfăptuit și se în
făptuiește în patria noastră socialistă, 
față de secretarul general al parti
dului, pentru activitatea sa neobosită, 
pentru dăruirea cu care se consacră 
împlinirii năzuințelor celor mai fier
binți ale clasei noastre muncitoare, 
ale întregii noastre națiuni, de bună
stare și fericire, de libertate și inde
pendență națională, de pace, priete
nie și colaborare cu toate popoarele 
lumii.

In telegrame se afirmă încă o dată, 
cu fermitate, hotărîrea celor ce mun
cesc de a face totul pentru înfăptui
rea exemplară a hotărîrilor celui 
de-al XI-lea Congres al partidului, 
pentru ridicarea României în rîndu- 
rile națiunilor dezvoltate ale lumii, 
pentru construirea societății socialis
te multilateral dezvoltate și înainta
rea patriei noastre spre comunism.

în cinstea zilei de 1 Mai 
și a eelei de-a 55-a aniversări a 
partidului au fost raportate noi șî 
Însemnate realizări obținute în de
pășirea sarcinilor din planul de pro
ducție pe primele patru luni ale anu
lui — primul an al noului cincinal. 
Harnicii siderurgiști din Reșița, de 
pildă, au raportat realizarea a circa

6 000 tone oțel față de prevederile 
planului ; muncitorii tinerei între
prinderi constructoare de mașini 
din Filiași livrarea la export a 
transformatorului nr. 1 500 din a- 
cest an ; metalurgiștii din Tulcea 
producerea peste plan a mai bine 
de 5 600 tone alumină calcinată. 
Asemenea succese cu care se mîn- 
dresc întreprinderi fruntașe din toa
tă țara se profilează pe fundalul 
marilor realizări în îndeplinirea 
planului : numeroase județe au a- 
nunțat îndeplinirea cu trei și patru 
zile mai devreme a planului Ia pro
ducția industrială globală și marfă 
pe primele patru luni ale anului, 
realizînd In plus însemnate cantități 
de bunuri materiale. Pretutindeni, 
bucuria și satisfacția pentru realiză
rile obținute S-au împletit strîns tu 
hotărîrea de a munci și în viitor cu 
aceeași energie și abnegație pentru 
înfăptuirea planului și angajamente
lor. pentru realizarea neabătută a 
sarcinilor stabilite de Congresul al 
XI-lea al partidului.

Adunările festive au fost urmate 
de bogate și variate programe artis
tice, care s-au desfășurat sub semnul 
pregătirii apropiatului Congres al 
educației politice și culturii socialiste. 
La Alba lulia, de exemplu, ziua de 
1 Mai a coincis cu inaugurarea unei 
noi ediții a festivalului cultural-ar
tistic „Comorile Albei", care a pro
gramat spectacolul „Patriei și parti
dului — slavă !“, precum și cu ver
nisajul expoziției de fotografii sub ge
nericul : „Vizitele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pe meleagurile Albei". In 
aceeași zi, la Luduș, județul Mureș, 
a avut loc montajul literar-muzical

intitulat „Partidul — Ceaușescu — 
România". La Casa de cultură a stu
denților din Timișoara s-a desfășu
rat festivalul cultural-artistic „Româ
nia socialistă — țara mea de glorii". 
Peste 1000 de artiști amatori și-au 
dat concursul la programul cultural- 
artistic susținut în încheierea adu
nării festive de la Buzău, program 
intitulat „Primăvara României so
cialiste". Spectacole artistice asemă
nătoare au fost prezentate pe scenele 
caselor de cultură, cluburilor munci
torești și căminelor culturale din ju
dețele Arad, Brăila, Cluj, Maramu
reș, Galați, BiStrița-Năsăud, Vran- 
eea. Olt, Satu-Mare și altele. In noua 
casă de cultură a sindicatelor din o- 
rașul Sfintu-Gheorghe a avut loc 
„Carnavalul primăverii", Ia care au 
petrecut împreună tineri și vîrstnici, 
români, maghiari și de alte naționa
lități, înfrățiți pe scenă așa cum 
sînt înfrățiți în viață și în mun
ca depusă pentru înflorirea necon
tenită a patriei comune. Româ
nia socialistă. „Te slăvim, partid iu
bit 1“ — s-a intitulat programul ar
tistic care â avut loc la Tg. Jiu, iar 
în județul Neamț, unul dintre nume
roasele spectacole s-a numit „Mindre 
flori sînt pe Ceahlău". Ih județele 
și localitățile unde vremea a fost 
frumoasă — Constanța, Ilfov, Ialo
mița, Bacău și altele — spectacolele 
au avut loc in aer liber, pe estrade 
special amenajate. De asemenea, au 
fost organizate numeroase serbări 
cîmpenești și întreceri sportive. Pînă 
seara tirziu, edificiile de cultură 
și tradiționalele locuri de petreceri 
populare în aer liber au răsunat de 
cintece, jocuri și voie bună.

I Raza
(Urmare din pag. I)
rea mișcării muncitorești va putea 
amina sine die ineluctabila sentință 
pe care istoria avea s-o pronunțe 
împotriva vechiului regim.

Lupeni 1929, Grivița, Ploiești și 
Valea Prahovei 1933 au demonstrat 
însă imposibilitatea stingerii puterni
cei raze de lumină care răzbătea in 
anii întunericului, lumină izvorîtă 
din deplina concordanță dintre ideile 
partidului și aspirațiile clasei mun
citoare românești, ale poporului ro
mân, proba de foc și de nestăvilită 
vitalitate a acestei neîngenuncheate 
mișcări sociale și politico-ideologice 
care se intitula, în toți anii marilor 
lupte proletare dintre cele două răz
boaie mondiale : Partidul Comunist 
Român.

...Un sinistru spectru al lumii apu
se dăinuie încă pe meleaguri pra
hovene intru de-a pururea aducere 
aminte : Doftana, cuvînt de spaimă, 
in silabele căruia suspinul se ames
tecă cu geamătul spre a se contopi 
în strigăt de luptă. Doftana, lingă 
fosta ocnă Telega a înlănțuiților de 
la 1843. Doftana, singurul acoperiș 
oferit de regimul burghezo-moșieresc 
capilor țăranilor răsculați de la 1907. 
Doftana, unde' au fost ferecați în lan
țuri cei care, in numele solidarității 
muncitorești, luptaseră alături de ță
ranii răsculați, conducători ai lupte
lor sociale dinaintea izbucnirii pri
mului război mondial. Doftana, unde 
au fost închiși participanții roihâni 
la Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie și unde aveau să fie întem
nițați conducătorii marilor lupte ale 
ceferiștilor și petroliștilor din februa
rie 1933. Doftana — temuta „Basti- 
lie românească" — devenea astfel o 
Bastilie muncitorească.

„Doftana n-are țară, ci numai ho
tar" — își ziceau potentații vremii, 
uitînd că gindul nu poate fi nici în
temnițat, nici ferecat în lanțuri, nici 
ucis, nici zăgăzuit de citeva rinduri 
de ziduri. Iar gindul comunist stră- 
bătea toate colțurile țării, chemînd 
continuu Ia luptă. Lupta pentru a- 
părarea drepturilor și libertăților de
mocratice se împletea cu acțiuni ho- 
tărîte împotrivă fascismului și a răz
boiului ce se pregătea. Partidul Co
munist Român acuza cîrdășia dintre

tv

L_ „Scînteil" ______ 1

DUMINICA, 2 MAI
PROGRAMUL I

8,SO Deschiderea programului • 
Avanpremiera zilei.

8,40 Tot înainte I Concursul pen
tru pionieri „Oameni șl fapte 
de seamă din istoria patriei".

9,35 Film serial pentru copil ; 
„Daktari".

10,00 Viata satului.
11,15 Din lumea științei.
1.1,45 Bucuriile muzicii.
12,30 De strajă patriei. 
13.00 Telex.
13.05 Album duminica! — Stele 

vechi șl noi, cu și fără nu
me. Muzică ușoară. 13,20 „Pe 
bancă" — moment umoris
tic de Rodlca Tott. Interpre
tează : Magda popovicl și 
Dumitru Furdui. 13,25 Muzi
că ușoară cu Clara Gyorl. 
13,30 Desene animate. 13,45 
Invitație la... zîmbet — mi- 
erorecltal susținut de Cristi
na Stamate. 14,00 Ce Vrăji 
a mai făcut nevasta mea 
— comedie cinematogra
fică. 14,24 Dulce Bucovină — 
reportaj. 14.38 Muzică pe a- 
dresa tinerilor telespectatori: 
Formația F.F.N. 14.45 Carica
turi șl carieaturlștl. 14.30 
Umor in pastile.

13,00 Tenis de clmp : Austria — 
România (In cadrul Cupei 
Davls). Ultimele două meciuri

de lumină
burghezie și fascism, prin comitetul 
său antifascist din care făcea parte 
și utecistul Nicolae Ceâdșescu.

Avea numai 19 ani tînărul luptător 
cînd, pentru vina de a se fi ridicat 
în apărarea intereselor vitale ale po
porului român, a fost virlt după 
gratiile Doftanei. 19 ani, vîrsta tu
turor viselor, a celor mai înflăcărate 
și mai pure năzuințe. Dar ce vis poa
te fi mai înaripat decît visul de li
bertate pentru poporul căruia îi a- 
parții și neclintita dragoste de pa
trie ? A intra la 19 ani în sinistra 
temniță a Doftanei era mai mult de- 
cit o teribilă încercare, era un exa
men de viață, de bărbăție, de eroism, 
de spirit revoluționar.

Se aflau încarcerați la Doftana 
conducători ai marilor greve prole
tare. militanți comuniști, activiști de 
frunte ai mișcării antifasciste, mun
citori. țărani și intelectuali ridicați 
la luptă in numele idealurilor de 
libertate și dreptate socială. Țara 
muncitoare știa ce se petrece în tem
niță și era solidară cu spiritul și lupta 
Doftanei. „Zidurile închisorii ne des
part — scriau muncitorii celor în
chiși la Doftana — însă moralicește 
noi sîntem toți împreună și. atît voi 
acolo, cît și noi aici, vom duce lupta 
pînă la izbinda definitivă, pînă cind 
ne vom întîlni afară eliberați și dez
robiți, luptînd mai departe pentru 
construirea comunismului".

In muzeul Doftanei se află o ima
gine care îi înfățișează pe muncito
rii petroliști din Cimpina manifestînd, 
sub zidurile temutei închisori, împo
triva fascismului. Despre ei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu spunea în timpul 
unei vizite de lucru pe Valea Pra
hovei : „Ca unul care am stat cîțiva 
ani la Doftana. îmi amintesc despre 
sprijinul pe care noi. deținuții comu

niști, l-am simțit întotdeauna din 
partea Întregii clase muncitoare și a 
tuturor forțelor democratice, progre
siste din România".

In vitrinele muzeului șe mai păs
trează volume cu filele îngălbenite, 
care făceau parte din biblioteca tai
nică a închisorii : Eminescu, Creangă, 
Nicolae Bălcescu, Caragiale, operele 
lui Marx șl Lenin — adevărate ma
nuale de formare politico-ideologică 
la cursurile secrete ale „universită
ții" de la Doftana. Cu toate opreliști
le, în 1936, comuniștii de la Doftana 
au aniversat 115 ani de la revoluția 
lui Tudor Vladimirescu și au come
morat semicentenarul morții lui Karl 
Marx și a lui Mihai Eminescu.

S-a prăbușit această Bastilie româ
nească în zorii zilei de 10 noiembrie 
1940, culcată la pămînt de cutremur. 
După eliberarea poporului român de 
sub exploatare, Doftana s-a reîntru
pat din propria-i cenușă, dar nu spre 
a oprima din nou, nu spre a mai în
fricoșa, ci pentru a conserva amin
tirea. Aici, la Doftana, numele ei este 
scris cu documente și mărturii revo
luționare, ca într-o oglindă fidelă a 
epocii. Dar neuitarea, la Doftana, nu 
este condensată numai în piesele 
muzeistice, ci și în pumnii de țărînă 
de pe acest pămînt îndelung marti
rizat.

Ea, neuitarea, se află în inimile 
noastre, ale întregului popor, acolo 
de unde nimic n-o poate răpi vreo
dată. Căci numele ei — legat pe veci 
de nenumăratele locuri din țara noas
tră care păstrează vie amintirea lup
telor și jertfelor revoluționare — este 
și Doftana.

Vezi „Scinteia* nr. 10 469 din
13 aprilie 1976, nr. 10 477 din 23 
aprilie și 10 479 din 30 aprilie 
1976.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de », 

4 și 5 mai. In țară: vremea va fi !n 
general frumoasă șl va continua să se 
încălzească ușor. Cerul va fi variabil,

favorabil ploii de scurtă durată, la în
ceputul intervalului. Vint slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor fi 
Cuprinse intre 3 ți 1! grade. Izolat mai 
coborîte in prima noapte in nordul ță
rii. iar cele maxime Intre 14 și 24 grade. 
In București: vremea va fi relativ fru
moasă șt va continua să se încălzească 
ușor. Cerul va fi variabil. Vînt slab, 
pînă la moderat.

Cronica
Tovarășul Mihai Marinescu, vîce- 

prim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc, care a participat la cea de-a 
75-a ședință a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R., s-a înapoiat vineri noap
tea în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Otopenî, 
au fost prezenți loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, Emilian Dobrescu, ministru se
cretar de stat Ia C.S.P., alte persoana 
oficiale.

La plecarea din Moscova, tovară
șul Mihai Marinescu a fost salutat da 
N. Faddeev, secretarul C.A.E.R.

• | •zilei
A fost prezent Gheorghe Badrus, 

ambasadorul țării noastre la Moscova.
♦

Vineri noaptea s-a înapoiat în Ca
pitală ministrul industriei metalur
gice, Neculai Agachi, președintele 
părții române în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-indiană de co
operare economică, tehnică și știin
țifică, Care a participat la lucrările 
celei de-a doua sesiuni a acestei co
misii, desfășurată lâ New Delhi.

La sosire, pe aeroportul Otopenî, 
au fost prezenți reprezentanți al con
ducerii Ministerului Industriei Me
talurgice.

A fost de față A.N. Seshadri, în
sărcinatul cu afaceri a.i. al Indiei 
Ia București.

(Agerpres)

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
TENIS: „Cupa Davis"

ROMÂNIA -
Partida de dublu a meciului de te

nis dintre echipele României și Aus
triei, ce are loc la Viena în cadrul 
turului III al zonei europene, a opus 
ieri pe Năstase și V. Marcu lui Kary 
și Feigl. A fost o dispută destul de 
strînsă în fiecare din cele patru se
turi, cît a durat partida. Sportivii 
noștri au cîștigat primele două se
turi (6—4, 6—4), apoi austriecii au 
redus din handicap (adjudeeîndu-și 
setul trei eu 6—2), pentru ca, în 
fine, Năstase și Marcu să cîștige Se
tul patru (6—3) și astfel partida. în

★

Alte rezultâte din zona europeană 
a „Cupei Davis" : Bruxelles : Unga
ria — Belgia 2—0 (Târoczy — Hom- 
bergen 6—4, 6—1, 6—1 ; Szoke —• 
Mignot 6—1, 7—5, 9—7). Freiburg : 
R. F. Germania — Danemarca 2—0 
(Pohmann — Hedelung 6—2, 6—2,

FOTBAL

Meciurile etapei 
a XXVI-a

Astăzi, de la ora 17. au loc meciu
rile etapei a XXVl-a a diviziei A la 
fotbal. Iată programul întilnirilor : 
C.F.R. - F.C. Constanța, U.T.A. — 
F.C.M. Reșița, Olimpia — Sportul 
studențesc, A.S.A. — F.C. Bihor, 
F.C. Argeș — Politehnica Iași, Poli- 

‘ tehnica Timișoara — Rapid, S.C. Ba
cău — Universitatea Cluj-Napoca. 
In Capitală au loc meciurile Steaua 
— Jiul (pe stadionul „Steaua" de la 
orâ 11) și Dinamo — Universitatea 
Craiova (pe stadionul „Dinamo" de 
la ora 17).

Aspecte de Ia întîlnirile etapei vor 
fi transmise la radio, pe programul 
I, începînd din jurul orei 16,30, în 
cadrul emisiunii sport și muzică.

AUSTRIA 2-1
urma acestui rezultat, scorul meciu
lui România — Austria a devenit 
2—1.

Astăzi după-amiază, în ultimele 
două partide de simplu, se întîlnesc 
Kary cu Năstase și Feigl cu Hără- 
dău. Ambele întîlniri vor putea fi 
urmărite pe micul ecran, cu înce
pere de la ora 15.

După cum s-a mai anunțat, echipa 
eîștigătoare din acest meci urmează 
să joace în sferturile de finală âle 
grupei B cu reprezentativa Angliei.

★

6—3 ; Pinner — Rud 6—2. 6—0, 6—1). 
Iugoslavia — Grecia, scor final 5—0. 
Florența : Italia — Polonia 2—0 (Pa
na tta — Dobrowolsky 6—1, 6—0, 8—3; 
Bertolucci — Drzymalsky 7—9, 8—4, 
6-4, 6-2).

AZI, ÎN CAPITALA

România-Spania 
la rugbi

Pe stadionul „Parcul copilului" din 
Capitală se va desfășura astăzi me
ciul dintre selecționatele României și 
Spaniei, contînd pentru campionatul 
european de rugbi.

Antrenorii echipei noastre au anun
țat că vor începe jocul cu următoarea 
formație probabilă : Simion —
Constantin, Nica, D. Alexandru, Mo- 
trescu — Bucos, Paraschiv — Stoica, 
Borș, Munteanu — Dumitru, Dărăban 
— Scarlat, Ortelecan, Dinu.

Partida va începe la ora 11 și va 
fi condusă de arbitrul francez A. Ey- 
chenne.

★
Pe stadionul „Olimpia" din Capitală 

s-a disputat ieri după-amiază finala 
„Cupei federației" la rugbi, în care 
s-au întîlnit echipele Sportul stu
dențesc și Steaua. Scor 14—13 (3—13) 
pentru Sportul studențesc.IN CITEVA RINDURI

HANDBAL
Echipele de handbal ale Bucu- 

reștiulul continuă seria Succeselor în 
turneul internațional pentru juniori 
de lâ Varșovia. In competiția mas
culină, formația română â învins cu 
scorul de 27—11 (13—10) selecționata 
orașului Praga. In turneul feminin, 
echipa orașului București a întrecut 
cu 14—11 (7—7) reprezentativa ora
șului Praga.

BASCHET
Meciuri amicale : la București: 

Dinamo — Levșki Spârtak Sofia 
108—85 (55—33) ; la Budapesta,
Steaua București — Honved 91—89 
(51—50).

BOX : Clay continuă...
Pe ringul arenei din Lăndovet 

(Maryland), s-a disputat meciul 
pentru titlul mondial de box la ca
tegoria grea între Cassius Clay și

șalangerul său Jimmy Young. La 
capătul celor 15 reprize, Clay și-a 
adjudecat victoria la puncte.

★

în turneul International de box de 
Ia Halle, în limitele categoriei pană, 
pugilistul cubanez Grinan l-a întrecut 
prin k.o. tehnic în rundul doi pe M. 
Ploieșteanu. La categoria ușoară, 
Beyer (R. D. Germană) l-a învins la 
puncte pe Tahiru (Ghana), întîlnin- 
du-1 în finală pe Ion Budușan.

TENIS DE MASA
La Phenian s-au încheiat competi

țiile pe echipe din cadrul celei de-a 
treia ediții a campionatelor de tenis 
de masă ale Asiei. In finala turneu
lui feminin, echipa R. P. D. Co
reene a întreept cu scorul de 3—1 
formația R. P. Chineze.

In competiția masculină, victoria a 
revenit formației R. P. Chineze, care 
a întrecut în meciul decisiv cu 5—1 
reprezentativa Japoniei.

de simplu. Transmisiune di
rectă de la Viena.

18,00 „Flori de mal, flori de mal. 
Românie, dulce plai". COn- 
cert-spectacol.

18,38 Ani tineri sub flamura parti
dului. • Condițiile de învă
țătură, d« muncă și de viață 
asigurate tineretului.

19,00 Micul ecran... pentru ce! mici.
19.30 Telejurnal. • Comentariul 

săptăminil.
20,00 Baladă pentru acest pămînt. 

Drobeta Turnu-Severin. An
core In timp.

20.30 Avanpremieră TV.
20.25 Film artistic : „Păcală". Pro

ducție a Casei de filme cinci, 
•premieră TV. în distribuție: 
Sebastian Papaianl, Mariella 
Petrescu, Vasilica Tastaman, 
Octavian Cotescu. Stefan Ml- 
hăilescu- Brăila, Mariana Ml" 
huț. Cosma Brașoveanu. Tan
ti Cocea. Ion Besoiu. Stefan 
Bănică. Scenariul : D. R. Po
pescu. Regia : Geo Salzescu.

22.30 24 de Ore.
PROGRAMUL TI

10,00-11,30 Matineu simfonic. Con
cert susținut de orchestra 
filarmonicii „G. Enescu". Di
rijor : Mlreea Basarab. So
list : Zoltan Kocsls — R.P. 
Ungară. în program: M. Io
ta — Sultă din baletul „La 
piață" : W. A. Mozart — 
Concert pentru plan K.V. 488: 
J. Brahms — Simfonia a 
IV-a.

15,00 Tara mea. Emisiune muzi* 
cal-coregrafieâ.

15.25 Povești... desenate.
18.30 Film artistic: „Prima dragos

te". Producție a televiziunii

sovietice. Premieră pe țară. 
Ecranizare a unei nuvele Cu 
același nume de Ivan Tur- 
gheniev. Cu : Innokenti
Smoktunovski, Vadim Vlasov, 
Irina Pacernikova. Nadejda 
Fedoseeva. Scenariul si re
gia : Vasili Ordinski.

17,45 Varietăți internaționale. 
18.00- închiderea programului.
20.00 Eroi îndrăgiți de copil.
20,25 Ora melomanului. Capodope

re — mari interpret!:. Beetho
ven — Concertul pentru vi
oară șl orchestră, solist Ye
hudi Menuhin, Acompaniază 
orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii. Dirijor : iosif
COnta.

21.15 Spiritul 'revoluționar intr-o 
epocă revoluționară.

21.40 Film serial : Kojâk.
22.30 închiderea programului.

LUNI, 3 MAI
PROGRAMUL I

18.00 Teleșcoală.
18.30 Emisiune în limba maghiară. 
19.00 Stntem oameni obișnuiți. Re

portaj.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Colocvii contemporane.
20.30 voci de primăvară — emi

siune muzleal-coregrafică de 
Magdalena Săvescu.

20.30 colegii noștri de generație.
21.13 Roman-folleton : „Forsyte

Saga". Episodul XIX — „îna
poi nu poți da“.

22.19 24 de ore.
22.30 închiderea programului.

PROGRAMUL n
17.00 Telex.
17,65 Tara mea. mtndria mea —

cintece și jocuri populare.
17.30 București, orașul tradițiilor 

muncitorești. Reportaj.
17,45 Film artistic : „Flfi înaripa

tul". O producție a studiou
rilor franceze. Cu : Philippe 
Avron, Mireille Negre. Regla : 
Albert Lamorisse.

19,10 Album coral, interpretează 
corul de cameră al sindicatu
lui Invățămint Botoșani. Di
rijor : Teodor Bîta.

19.30 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film seria! pentru copil î 

Daktari.
20.25 Biblioteca pentru toți. Parti

dul, Comunist Român — cti
tor de cultură românească 
socialistă.

21.25 Telex.
21.30 Răspundere muncitorească. 

Din viața colectivului de la 
„Automatica". Reportaj.

21.50 Tribuna tinerilor soliști.
22.30 închiderea programului.

cinema
W Viața personală : PATRIA — »; 
11,15; 13.30: 16: 18,15; 20,30.
• De nicăieri spre nicăieri : LU
MINA — 9.15; 11,15: 13.30; t5.30:
17.30: 19.30.
• Revărsarea : TIMPURI NOI — 
9,15; 11.15: 13,30: 13.30: 17.30: 19.30.
• Simon Blanco : SCALA — 9:
11.30; 13.45: 18: 18,30; 21. FESTI
VAL — 9: 11.15: 13.30; 16: 18.15;
20,30. FAVORIT - 9.15; 11,30; 13.43; 
18; 18,15; 30.30.

• Mere roșii : CENTRAL — 5.15; 
11,30; 13,43; 16; 18,15; 20,30, FE
ROVIAR — 9: 11,15; 13,30: 18; 18,15; 
20,30.
• Cursa grea : BUCUREȘTI — 
8.45: 11; 13,15: 16; 18.13; W.30, MO
DERN — 9; 11,13: 13,30: 16; 18.13; 
20,30.
W Operațiunea „Monstrul* : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 13,45; 18;
20.15. AURORA — 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20,15.
• Vandana : LUCEATARUL — 9; 
12; 16; 19.
• Prin cenușa Imperiului : DRU
MUL SĂRII — 15,30; 18; 20. CIU
LEȘTI — 15,30; 17.43; 20.
«. Păsări de pradă : CASA FIL
MULUI - 10: 12; 14; 16; 18; 20, 
FLAMURA - 9; 11.15; 13,30; 15,43; 
18: 20,15, EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,15: 20,30. GLORIA — 
9; 11: 13: 15: 17; 18.45: 20.30.
• Frați de cruce : BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30: 16: 18.15; 20.15, FLO- 
REASCA — 15.30: 18; 20,13.
• Tom și Jerry : DOINA — 9.30; 
11.15; 13: 15.43; 16.30; 18.15.
tr Arta artizanală chineză : DOI
NA - 20.
• Cerul e cu noi : UNIREA — 16; 
18: 20.
• Faraonul (ambele serii) — 10. 
Proiectul Ing. Prald șl cel doi 
Buldl — 18.30. Străbăttnd Parisul 
— 20,30 : . CINEMATECA (sala 
Union).
» Darling Lili : GRIVTTA — 9; 
11,45: 14.30: 17,15: 20. TOMIS — 9; 
12,33: 16; 19.30.
• Patima : FERENTARI — 15,20; 
18: 20.15.
• Comoara rechinilor : DACIA — 
9; 11,15: 13,30: 15,43: 18; 20,15.
«. Culise : COTROCENI — 10; 12; 
14: 16: 18; 20.

• Sir. Majestyk ; BUCEGI —
13,45; 18; 20. LIRA — 15.30; 18;
20,15.
• întoarcerea lui Magellan t 
CRÎNGAȘI — 17.
■r Zorro : PACEA — 10: 14,30;
16,30; 19,30, COSMOS — 10,30. 13,30; 
16.30: 19,30.
• Dacii s MOȘILOR — 15.30; 18; 
20.
• Dictatorul : VICTORIA — 8,30; 
10.45; 13,13; 13,45: 18,13; 20.45, ME
LODIA — 9,30: 12; 14.30; 17,30; 20, 
MIORIȚA — 9; 11,30; 15; 17,30; 20.

Dincolo de pod : POPULAR — 
15.30; 18: 20.15.
• Zile fierbinți l MUNCA — 15,43; 
18; 20.
• Actorul și Sălbaticii : FLACĂ
RA — 16: 19.15.
«r Vinătorul din taiga : ARTA — 
15:3,1: t9.
• Premiu! t VITAN — 15,30; 18; 
20.
• Arbore fără rădăcini : RAHO
VA — 16; 18; 20.
er Icar : PROGRESUL — 15.30;
17,30: 19.30.
• Un clntee pe Broadway 1 VII
TORUL — 13,30: 19.

teatre
gr Teatrul Național București (sale 
măre) : Coana Chlrița — 19,30, 
(sala mică) : Căsătoria — 16. Co
medie de modă veche — 15. Cui 
i-e frică de Virginia Woolf? — 20.
• Opera Română : Motanul În
călțat — 11, Othello — 19.

• Teatrul de operetă : My Fal» 
Lady — 10,30, Leonard — 19,30.

Teatrul de comedie : O noapte 
furtunoasă — 15, Musafirul care 
n-a sunat la ușă — 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 10, Joc de pisici — 15, 
Chiflmia — 19,30, (sală Grădina 
icoanei) : Bllsabeta I — 15, A 12-a 
noapte — 19,30.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 10,30. Matca —19.30. 
er Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Nn am Încredere in 
bărbați — 10. Lady X — 13. Ulti
ma cursă — 19,30. (sala Studio) : 
Șoc la meranln — 19.
• Teatrul Glulești : Scufița Roșie
— 10, Năpasta — 15, Paharul eu 
apă — 19.30.
• Teatru! satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista cu 
palate — 19,30, (sala Victoriei) : 
Uite că nu tac — 19.30. (la Parcul 
Herăstrău) : Cavalcada comediei
— 19.
Î- Teatrul „I. Vasllescu” < Ce

puri muzicale — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : țară bogată-n frumu
seți — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scu
fița eu trei iezi — 10. Pinocchio 
— 16.
er Teatrul evreiesc de stat : Ar
borele genealogie — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala Vic
toria) : O poveste cu clntee — 11, 
(sala Academiei) : Punguța eu 
doi bani — 11.
• Circul București : Circul pe 
gheață. Spectacol susținut de An
samblul Circului Mare din Mosco
va — 10: 16: 19.30.
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Sala Palatului sporturilor și culturii din Capitală, în timpul adunării populare

Cuvintul tovarășului Emil Bobu
membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 

vicepreședinte al Consiliului de Stat
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu,
Dragi tovarășe și tovarăși,
Onorați oaspeți de peste hotare, 
Poporul nostru, toți oamenii mun

cii din patria noastră. înfrățiți in 
muncă și idealuri, sărbătoresc astăzi, 
împreună cu clasa muncitoare din 
întreaga lume, cu forțele revoluțio
nare, progresiste de pretutindeni, 
ziua de 1 Mai, Ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc.

Anul acesta, sărbătorirea zilei de 
1 Mai are loc in condițiile in care 
întregul popor aniversează împli
nirea a 55 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român — ma
nifestările prilejuite de aceste eve
nimente purtînd astfel amprenta o- 
magiului pe care întreaga patrie îl 
aduce gloriosului nostru partid, con
tinuatorul bogatelor tradiții revolu
ționare ale clasei muncitoare, ale 
poporului român, forța politică con
ducătoare a societății noastre socia
liste. (Aplauze puternice, îndelungi). 
Istoricul zilei de 1 Mai în România, 
sărbătorită încă de la crearea parti
dului politic al clasei muncitoare, cu 
mai bine de opt decenii în urmă, 
demonstrațiile tot mai ample și mai 
viguroase pe care le-a prilejuit în 
decursul anilor reflectă hotărîrea și 
dîrzenia cu care eroica noastră cla
să muncitoare s-a ridicat și a luptat 
permanent împotriva exploatării și 
asupririi, pentru împlinirea înalte
lor idealuri și aspirații de libertate, 
independență și progres ale poporu
lui nostru, pentru o viață mai bună 
a tuturor celor ce muncesc. (Aplauze 
pu(ernice).

Victoria deplină în îndelungata 
luptă a clasei noastre muncitoare a 
putut fi cucerită sub conducerea 
Partidului Comunist Român-,' purtă
torul celor mai înaintate tradiții ale 
poporului, ale mișcării muncitorești 
și socialiste din țara noastră.

Politica Partidului Comunist Ro
mân, expresie a marxism-leninis- 
mului creator, vasta sa activitate 
politică și organizatorică stau la 
baza tuturor marilor transformări 
revoluționare, care au schimbat din 
temelii înfățișarea țării — de la cu
cerirea întregii puteri din mîinile 
claselor exploatatoare și pînă la ma
rile realizări de astăzi, care asigură 
puternica dezvoltare a economiei, 
științei și culturii, făurirea unei 
vieți demne, civilizate, tot mai pros
pere pentru oamenii muncii, întă
rirea independenței patriei socialiste 
și creșterea fără precedent a pres
tigiului ei pe arena internațională.

In prezent, partidul călăuzește 
clasa muncitoare, întregul popor la 
înfăptuirea grandioaselor obiective 
care au fost stabilite de Congresul 
al XI-lea, de Programul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și al înaintării României spre 
comunism.

Tocmai prin rolul pe care l-a în
deplinit și îl îndeplinește ca forță 
propulsoare a progresului multilate
ral al României, partidul nostru co
munist a dobindit dragostea și în
crederea nemărginită a întregii na
țiuni — sentimente ce și-au găsit și 
în aceste zile, premergătoare marii 
sărbători, manifestări atît de vii pe 
întreg cuprinsul țării. Partidul nos
tru este astăzi mai puternic și mai 
unit decît oricînd ; el dinamizează și 
însuflețește energiile creatoare ale 
întregii națiuni, hotărîtă să facă to
tul pentru a înălța pe pămintul pa
triei luminosul edificiu al socialis
mului și comunismului. într-o unita
te de .monolit, clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate, își string tot mai puter- 

’ nic rîndurile în jurul gloriosului 
nostru partid comunist, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — căruia în
treaga noastră națiune îi aduce, cu 
nețărmurită dragoste, prinosul său 
fierbinte de recunoștință pentru tot 
ceea ce a făcut și face pentru slava 
și înălțarea patriei socialiste, pentru 
demnitatea și fericirea acestui po
por. pentru triumful cauzei socialis
mului și păcii în lume. (Aplauze 

puternice, uraîe, se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R.").

Expresia cea mai vie a acestei pu
ternice imitați o constituie rezulta
tele strălucite pe care întregul po
por le obține în realizarea în viață 
a politicii partidului, a planurilor 
de dezvoltare economico-socială a 
țării. Ele își găsesc oglindirea în 
faptul că oamenii muncii din patria 
noastră au îndeplinit înainte de ter
men prevederile cincinalului prece
dent, iar acum, în întîmpînarea zilei 
de 1 Mai și a aniversării partidului, 
zeci și sute de colective de pe în
treg cuprinsul țării au raportat con
ducerii partidului importante succe
se în muncă. Pe ansamblul celor 
4 luni care au trecut din acest an, 
planul producției industriale a fost 
îndeplinit în bune condiții, creîn- 
du-se astfel premisele favorabile 
realizării cu succes a sarcinilor eco
nomice care ne revin din acest prim 
an al noului cincinal.

O intensă activitate se desfășoară, 
de asemenea, în agricultură. Depu- 
nînd eforturi susținute în scopul a- 
sigurării unor producții sporite, ve
getale și animale, oamenii muncii 
de pe ogoare au încheiat, în linii 
generale, lucrările agricole de sezon.

Succese de seamă se obțin în în- 
vățămînt, în cercetarea științifică, în ■ 
domeniul artelor, al activității cul
turale de masă, precum și în toate 
celelalte sectoare, pe toate fronturile 
construcției socialiste.

Rezultatele obținute dovedesc ho
tărîrea plenară a întregului nostru 
popor de a înfăptui exemplar sarci
nile celui de-al XI-lea Congres al 
partidului, confirmă realismul obiec
tivelor noului plan cincinal, faptul 
că sînt asigurate toate condițiile 
pentru îndeplinirea cu succes a pre
vederilor sale. / • 5 " 1 ,

Pentru marile succese obținute în 
munca consacrată înfloririi patriei 
socialiste, permiteți-mi ca, în numele 
și din însărcinarea conducerii parti
dului și statului, a secretarului nos
tru general, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, să adresez clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, tu
turor oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități — cele mai calde felicitări și 
urări de noi și noi realizări în mă
reața operă de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România. (Vii aplauze).

Stimați tovarăși,
Hotărîrile celui de-al XI-lea Con

gres al partidului, trecerea la înfăp
tuirea lor neabătută de către între
gul nostru popor marchează intrarea 
României într-o etapă nouă, supe
rioară, caracterizată prin accentuarea 
procesului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate. In 
actualul cincinal, caracterizat de afir
marea plenară a. revoluției tehmco- 
științifice în România, se vor conti
nua dezvoltarea în ritm înalt a for
țelor de producție, modernizarea în
tregii noastre economii.

în această zi sărbătorească adre
săm colectivelor de muncă din 
industrie și agricultură, din. con
strucții și cercetarea științifică, tu
turor celor care își desfășoară acti
vitatea in învățămînt și cultură, în
tregului popor chemarea de a-și 
mobiliza toate forțele, întreaga ener
gie și capacitate creatoare pentru 
înfăptuirea în cele mai bune condiții 
a mărețelor obiective ale cincinalu
lui actual, asigurînd astfel înfăptui
rea întocmai a programului de ri
dicare a nivelului de trai material 
și spiritual al tuturor celor ce mun
cesc — țelul suprem al întregii acti
vități a partidului și statului nostru.

Apropiatul Congres al educației po
litice și culturii socialiste, organizat 
de Consiliul Național al Frontului 
Unității Socialiste, măsurile adoptate 
de recenta plenară a Comitetului 
Central al • Partidului Comunist Ro
mân cu privire la aniversarea în 1977 
a 100 de ani de la proclamarea inde
pendenței de stat a României și la 
evocarea a 70 de ani de la marea 
răscoală a țăranilor din 1907, precum 
și alte evenimente politice impor
tante care vor avea loc în anii ur
mători vor stimula și mai mult e- 

riergiile creatoare ale oamenilor 
muncii, întreaga muncă educativă de 
formare revoluționară, patriotică și 
i'nternaționalistă a oamenilor muncii 
din țara noastră.

Stimați tovarăși,
De-a lungul întregii lor existențe, 

mișcarea muncitorească din Româ
nia, Partidul Comunist Român au 
împletit indisolubil răspunderile față 
de propriul popor cu conștiința în
datoririlor internaționaliste, îndepli- 
nindu-și cu cinste rolul de detașa
ment activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. Astăzi, 
aceste nobile tradiții își găsesc con
tinuarea în îmbinarea indisolubilă a 
operei de construire a socialismului, 
de edificare a unei patrii socialiste 
înfloritoare, în care poporul nostru 
vede o contribuție de preț la creș
terea forței și influenței socialismu
lui în lume, cu ' activitatea consec
ventă pentru dezvoltarea solidarită
ții cu forțele revoluționare, democra
tice, progresiste de pretutindeni, pen
tru întărirea frontului mondial 
antiimperialist.

O deosebită importanță în afirma
rea politicii externe' a partidului și 
statului nostru o au activitatea re
marcabilă și aportu'i hotărîtor al to
varășului Nicolae Ceaușescu, secre
tarul general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România. Se cuvine să subli
niem și cu acest prilej spiritul no
vator, revoluționar, patriotismul în
flăcărat și internaționalismul con
secvent cu care iubitul și stimatul 
conducător al partidului și statului 
nostru abordează problemele inter
naționale, înalta sa răspundere față 
de interesele poporului român, față 
de cauza păcii, colaborării și socia- 

» lismulrrt în lume. (Aplauze puternic)^ 
îndelungi, urale ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.").

După cum este cunoscut, evoluția 
lumii contemporane este caracteri
zată de ample transformări revoluțio
nare, naționale și sociale, de schim
bări adinei în raportul mondial de 
forțe. Un rol important în aceste 
schimbări îl au țările socialiste, suc
cesele lor în dezvoltarea economico- 
socială, tinerele state independente, 
țările în curs de dezvoltare care au 
pășit pe calea propășirii economice 
și sociale în mod de sine stătător. 
Mișcarea de eliberare națională a 
popoarelor aflate sub dominație 
străină a repurtat, de asemenea, suc
cese însemnate. S-a intensificat lupta 
forțelor revoluționare, progresiste și 
democratice, a sporit preocuparea 
pentru întărirea unității lor. A cres
cut rolul maselor largi populare în 
determinarea cursului politicii exter
ne. Au luat amploare eforturile pen
tru instaurarea în viața internațio
nală a unei politici noi. de egalitate, 
colaborare și pace, pentru o lume 
mai dreaptă și mai bună.

Acționînd în spiritul hotărîrilor 
Congresului al XI-lea, partidul și 
statul nostru acordă o atenție deose
bită întăririi prieteniei și colaborării 
frățești cu toate țările socialiste, mi
litează în mod ferm și consecvent 
pentru întărirea unității lor. conside- 
rînd că aceasta reprezintă un factor 
esențial pentru creșterea influenței 
socialismului în lume, pentru cauza 
libertății tuturor popoarelor, a pro
gresului și păcii. Cu prilejul zilei de 
1 Mai, adresăm din inimă salutul 
nostru frățesc popoarelor din țările 
socialiste, urîndu-le noi și tot mai 
însemnate succese în activitatea lor 
consacrată edificării socialismului și 
comunismului. (Vii aplauze).

Partidul nostru comunist, poporul' 
român nutresc sentimente de caldă 
solidaritate cu clasa muncitoare, cu 
partidele comuniste și muncitorești, 
cu toate forțele sociale înaintate din 
țările capitaliste, care desfășoară 
bătălii de mare amploare pentru li
bertate. democrație, progres social și 
pace, du prilejul zilei de 1 Mai. le 
adresăm salutul nostru internaționa
list și urări de succes în realizarea 
năzuințelor lor. (Vii aplauze).

Ne manifestăm deplina solidaritate 
și transmitem un cald salut mișcări
lor de eliberare națională, popoarelor 
care s-au eliberat din robia colo
nială și au pășit pe calea dezvoltării 

de sine stătătoare, tuturor popoare
lor angajate în lupta împotriva im
perialismului, colonialismului, neoco- 
lonialismului, pentru dobîndirea, 
apărarea și consolidarea independen
tei lor, pentru progres economic și 
social, pentru securitate și pace în 
lume. (Vii aplauze).

îngăduiți-ne, stimați tovarăși, să 
adresăm, totodată, un salut călduros 
oaspeților de peste hotare veniți să 
sărbătorească împreună cu noi ziua 
de 1 Mai. (Vii aplauze).

Credincioase principiilor coexisten
ței pașnice și profund devotate 
cauzei păcii și prieteniei între po
poare, Partidul Comunist Român, 
România socialistă acționează stărui
tor pentru dezvoltarea colaborării cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orînduire socială, pentru adîncirea 
și consolidarea cursului Spre destin
dere, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice inter
naționale, întemeiate pe principiile 
independenței și Suveranității națio
nale, egalității în drepturi, neames
tecului în treburile interne și avan
tajului reciproc, pe respectarea drep
tului fiecărui popor de a-și decide 
singur calea evoluției sociale și po
litice.

România va promova și în viitor, 
cu fermitate și consecvență, politica 
sa externă de colaborare pașnică, de 
respect pentru suveranitatea fiecărei 
națiuni, manifestîndu-și cu consec
vență convingerea că în evoluția pro
gresistă a societății omenești rolul 
hotărîtor îl au masele, judecarea 
justă de către acestea a faptelor, a 
evenimentelor internaționale, partici
parea lor conștientă la dezbaterea și 
soluționarea marilor probleme cu 
care este confruntată lumea de azi.

Așa cum sublinia ' cu atîta în
țelepciune secretarul general al parti
dului nostru în recenta cuvîntare la 
Congresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, „nu trebuie 
uitat nici un moment că apărarea li
bertății și independenței este o con
diție esențială a înfăptuirii idealuri
lor socialismului și comunismului în 
lume, că aceasta constituie piatra de 
încercare a adevăratului internațio
nalism proletar revoluționar". (Vii și 
puternice aplauze).

Reafirmăm solemn, și cu acest pri
lej, hotărîrea clasei muncitoare din 
România, a Partidului Comunist 
Român, a întregului nostru popor de 
a milita cu neabătută consecvență 
pentru întărirea unității mișcării co
muniste și muncitorești internațio
nale, pentru solidaritatea cu toate 
țările socialiste și partidele comu
niste și muncitorești, cu lupta tuturor 
popoarelor pentru dezvoltare inde
pendentă, împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului. 
pentru victoria socialismului și cauzei 
păcii în întreaga lume.

Dragi tovarăși,
Orinduirea socialistă, politica inter

nă și externă a partidului asigură 
poporului nostru nelimitate posibili
tăți de progres. Stă în puterea noas-. 
tră să înfăptuim mărețul Program de 
dezvoltare multilaterală a patriei 
elaborat de Congresul al XI-lea. Sîn- 
tem încredințați că poporul român, 
prin munca sa creatoare, va face ca 
România să devină tot mai puternică, 
mai prosperă, mai înfloritoare, să 
înainteze tot mai dinamic pe drumul 
progresului și civilizației socialiste.

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

Trăiască Partidul Comunist Român, 
forța politică conducătoare a poporu
lui nostru pe calea socialismului și 
comunismului, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ! (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R.").

Trăiască poporul român, construc
tor eroic și victorios al socialismului, 
trăiască și înflorească scumpa noas
tră patrie, Republica Socialistă 
România ! (Aplauze îndelungi, urale : 
se scandează „Ceaușescu și po
porul").

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

Să triumfe în lume noua ordine 
economică și politică internațională, 
pacea și colaborarea între toate po
poarele ! (Aplauze puternice, prelun
gite, urale ; se scandează „Ceaușescu 
— România", „Ceaușescu — Româ
nia, stima noastră și mindria").

„O inima și-un gînd, 
o țară-conștiintâ"

1 MAI 1976. București — Dealul 
Piscului. Palatul sporturilor și cul
turii. Mii și mii de cetățeni din 
toate sectoarele Bucureștiului au 
venit aici, la marea adunare popu
lară consacrată zilei de 1 Mai.

Aici, sub uriașa boltă de metal, 
miile de cetățeni, reprezentind sute 
de mii de tovarăși de muncă, 
unindu-și sentimentele și glasul 
cu acelea ale milioanelor de oa
meni ai muncii de pe întreg cu
prinsul țării, prezenți și ei la emo
ționantul eveniment prin inter
mediul radioului și al televiziu
nii, și-au afirmat, cu incandescen
tă forță, dragostea de patrie și 
partid, prețuirea pentru încercata 
conducere a partidului și a țării, 
respectul și iubirea față de se
cretarul . general al partidului, 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sînt clipe de vibrant suflu poli
tic, civic, patriotic... După rostirea 
cuvîntării consacrate sărbătoririi 
zilei de 1 Mai, în prezența tovară
șului Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceaușescu. a între
gii conduceri de partid și de stat, 
participanții Ia 
adunare, oameni 
ai muncii din 
numeroase în- 

, treprinderi și 
instituții bucu- 
reștene. vechi 
militanți ai miș
cării comuniste 
și muncitorești 
din țara noastră, 
oaspeți de pes
te hotare, urmă- 

; rest- cd emoție 
desfășurarea ‘ți
nui amplu spectacol festiv — ilus
trare elocventă a spiritului militant, 
partinic, profund angajat ideilor pa
triotismului și internaționalismului 
în care se dezvoltă arta și cultura 
în patria noastră. Au participat la 
realizarea spectacolului prestigioase 
instituții artistice, artiști de seamă, 
scriitori, cu toții animați de dorin
ța de a cinsti cum se cuvine, prin 
munca lor artistică, ziua muncii.

...Sub razele reflectoarelor răsună 
melodia și versurile mereu tînărului 
cintec muncitoresc „1 Mai" de Ci- 
prian Porumbescu, intonat de co
ruri. Pe scena înflorită de drape
lele țării și partidului se ivesc, în 
salopete albastre și în halate albe, 
oameni ai muncii purtînd, uniți, 
flamuri purpurii și tricolore, concre- 
tizînd’ artistic versurile : „O inimă 
și-un gînd, / O țară-conștiință". 
Evoluția lor precisă, viguroasă 
sugerează forța și dinamismul 
unui popor liber, stăpîn pe desti
nul său, pe viitorul pe care și-1 
făurește, prin muncă neobosită, așa 
cum subliniază versurile „...națiu
nea mîndră și liberă în care / Tăria 
înțeleaptă e clasa muncitoare".

Este un expresiv preambul, des- 
chizînd larg perspectiva. întregului 
spectacol, care, într-o aleasă ținută 
artistică, va fi străbătut de la un 
capăt la altul de o înaltă vibrație 
politico-patriotică. antrenînd, prin 
aplauze, prin ovații dedicate patriei 
și partidului, secretarului său gene
ral. întreaga sală.

Scena devine o impresionantă, 
carte de istorie, bogată în sem
nificații și valori emoționale... 1 
Mai de azi îl sărbătorim rememo- 
rind armindenii dintotdeauna ai 
poporului român, ziua muncii, 
munca, lupta socială, permanențe 
ale gîndului și faptei marilor per
sonalități ale luptei politico-socia- 
le, ale culturii neamului. Un am
plu tablou muzical-coregrafic, al
cătuit din slova și creația vremii, 
călite în focul luptelor de clasă, 
prezintă bărbați de seamă ai eterni
tății spirituale românești. In aceas
tă galerie apare, ca intr-un baso
relief viu, silueta Iui Mihai Emi- 
nescu, care dă glas versurilor- 
emblemă, manifest de începuturi 
păstrat peste decenii : „Zdrobiți o- 
rînduiala cea crudă și nedreaptă / 
Ce lumea o împarte în mizeri și 

bogați / Faceți ca-n astă lume să 
aibă parte dreaptă, / Egală, fie
care, și să trăim ca frați !“.

în timp ce corurile intonează 
cîntecul „Sus, muncitori și înain
te", spre avanscenă înaintează, 
braț la braț, sub faldurile purpu
rii ale steagului de luptă, un grup 
de muncitori îmbrăcați în costu
mele epocii. Momentul semnifică 
descoperirea, de către clasa mun
citoare, a unui adevăr esențial, 
care, așa cum spune și cîntecul, 
a generat încredere în victoria fi
nală : „Pe lume nu-i atîta forță / 
Să frîngă-a noastre năzuinți, / Sus, 
muncitori și înainte / Pe drumul 
marii biruinți 1“ în mișcarea sa 
continuă, grupul de muncitori — 
ce evoluează în acordurile cînte- 
celor cu atîta rezonanță în 
conștiința maselor : „Steagul roșu" 
și „Proletari, înainte !“ — își 
adaugă mereu alte și alte rînduri, 
simbolizînd creșterea continuă a 
proletariatului, a conștiinței sale 
revoluționare. Din grupul com
pact se desprind, rînd pe rind, 
personajele C. Dobrogeanu-Ghe- 
rea, I. C. Frimu, M. Gh. Bujor, 

Spectacolul dedicat zilei de 1 Mai - 
expresie a dragostei poporului nostru 
față de patrie și partid, ilustrare a 

spiritului militant al artei noastre 
socialiste

care, ca niște tribuni ai clasei 
muncitoare, ai mișcării socia
liste, rostesc fragmente din tex
te intrate în istorie, texte defi
nind direcțiile de forță, încărcătu
ra de idei cu care s-a îmbogățit 
necontenit drumul parcurs de miș
carea noastră muncitorească, năs
cută și crescută ca un stejar vi
guros, cu rădăcini adinei in aceste 
pămînturi străbune, trup din trupul 
poporului român.

Se proiectează apoi, pe fundalul 
corurilor, al grupurilor de munci
tori purtători de drapele roșii, sta
turile de legendă ale unor poeți ai 
clasei muncitoare — Teodor Necu- 
luță, Ion Păun-Pincio, Traian De- 
metrescu — care fac să răsune ver
suri dedicate luptei sociale, muncii, 
zilei de 1 Mai. Intr-o secvență de 
o mare forță sugestivă, tabloul co
regrafic dezvoltă o mișcare cu stea
guri și eșarfe roșii și tricolore, 
în timp ce răsună, viguroase, 
„Marseilleza proletariatului român" 
și marșul „Voința neamului" — 
cintece de largă rezonantă, în care 
regăsim, turnate in îndemnuri ho- 
tărite de luptă, ecourile dorurilor 
din vechile doine haiducești, expri
mate, în spectacol, de măiestria ba- 
ladierului.

Spectacolul se amplifică prin- 
tr-o suită de secvențe din isto
ria nouă a patriei : un buchet de 
creații recente — poezii, coruri, tex
te de cintec. scenarii coregrafice, 
cele mai multe inedite dedicate a- 
nume Iui 1 Mai 1976, contribuția 
creatorilor și modul de a gîndi re
prezentația. ideologic și' ca expre
sie artistică. înscriindu-se, astfel, 
într-o frumoasă tradiție a culturii 
noastre.

In vers și cintec, prin glasurile 
actorilor, corurilor și soliștilor, 
prin acordurile orchestrei se re
varsă. ca un nestăvilit șuvoi de 
idei incandescente, de creație au
tentică, expresii ale valorilor etice 
și morale ce au îmbogățit tezaurul 
conștiinței noi, socialiste a poporu
lui nostru, angajat în procesul isto
ric de făurire a' omului nou. Senti
mentele sale de dragoste nețărmu
rită față de partidul comunist, fată 
de secretarul său general, neobosit 
militant pentru afirmarea plenară 
a României contemporane, pentru 
promovarea în lume a unei ordini 

noi și drepte pentru toate* popoare
le, răsună in versuri ce cîntă pa
tria, munca avîntată, frăția tuturor 
oamenilor muncii, strînsa lor uni
tate în jurul partidului. In această 
idee, un impresionant moment co
regrafic aduce, în secvența sa fi
nală, simbolul impresionant al po
porului urcind flamura patriei și a 
muncii către înălțimea idealurilor 
socialismului și comunismului. Sim
bolica tabloului face să răsune în 
conștiințe memorabilul îndemn al 
secretarului general al partidului : 
„SA URCE NAȚIUNEA SPRE 
COMUNISM IN ZBOR 1“ Un 
poem dedicat celor 55 de ani 
de luptă ai partidului evo
că P.C.R., „partidul împlinirii", 
ca pe o „columnă de lumină, / Iz- 
bindă comunistă — partid al Româ
niei." Un alt poem afirmă întreaga 
iubire față de România : „Al tău 
sînt, patrie / Dintotdeauna.".

Și din nou răsună poemul de 
1 Mai : „Cu tot ce-avem, cu toate 
cite-om face, / Tu, zi de mai — 
din plaiul românesc / Du lu- 
mii-ntregi salut frățesc, de pace, / 

Nepieritor salut 
muncitoresc !“.

In această idee, 
marcind spiri
tul tradițiilor 
internaționaliste 
ale poporului 
nostru, corurile 
reunite inter
pretează un pot
puriu de vechi 
cintece revolu
ționare din alte 
țări.

Apoi, prin vi
brația, prin ritmul viguros ăl „Sîr- 
bei bucuriei", în iureșul căreia se 
prind, ca simbol al frăției indes
tructibile, români, maghiari, ger
mani, deopotrivă fii și făurari ai 
României socialiste, sînt subliniate 
semnificații majore ale patriotis
mului nostru.

Spectacolul crește în intensitate, 
prin rostirea poemului-legămînt 
față de patrie. („Te cînte, deci, 
cuvintele curate, / In care ritmul 
muncii să existe, / Dreptate, li
bertate, demnitate, / Destin al 
României comuniste"), față de vii
torul ei („Mai sint și azi din cei 
ce vor să nege / îndreptățirea ră
dăcinii tale, / Dar pasul tău fără 
clintire trece, / Spre comunism 
pe-o curajoasă cale."), față de cel 
care conduce destinele țării („E- 
xemplul nostru în această luptă, / 
Este cîrmaciul fără ostenire, / Care 
la cîrmă-n veghe ne-ntreruptă / Dă 
bătălia pentru fericire").

în încheiere, într-o atmosferă de 
fierbinte entuziasm, miile de partici- 
panți intonează imnul de luptă al 
clasei muncitoare: „Internaționala". 
Apoi, cei prezenți ovați.onează în
delung pentru partid, îndreptîn- 
du-și privirile spre loja centrală, 
unde se află secretarul general al 
partidului, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde cu 
căldură aclamațiilor fierbinți ale 
mulțimii.

Părăsind Palatul sporturilor și 
culturii, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu. ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului străbat frumoasa espla
nadă a Parcului tineretului. Mii de 
bucureșteni înconjoară cu ne
țărmurită dragoste pe secretarul 
general al partidului.

în această atmosferă de însu
flețire. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat își iau rămas bun de la 
participanții la adunarea popu
lară, de la numeroșii bucureșteni 
aflați aici, care continuă, minute 
în șir, să ovaționeze cu aceeași în
flăcărare.

Dumitru TÎRCOB

(Urmare din pag. I)

Creștine din Belgia, Centralei Unice 
a Oamenilor Muncii din Chile, Confe
derației Sindicatelor și Federației 
sindicale a muncitorilor din dome
niul public din Turcia, Organizației 
Unității Sindicale Africane, Confede
rației Generale a Oamenilor Muncii 
din Costa Rica, Congresului Sindica
telor din Ghana, Intersindicalei din 
Portugalia, Federației Generale a 
Sindicatelor Iordaniene, Uniunii Sin
dicatelor Laoțiene, Federației Națio
nale Pakistaneze a Sindicatelor, Con
federației Naționale a Oamenilor 
Muncii din Senegal, Federației Mun
citorilor Palestineni, Uniunii Națio
nale a Muncitorilor din Algeria, Cen
tralei Naționale a Oamenilor Mun
cii din Panama, Congresului Muncii 
din Mexic, Federației Generale a Sin
dicatelor Muncitorilor din Siria, U- 
niunii Naționale a Muncitorilor din 
Tanzania, Federației Unitare Sin
dicale din Salvador, Organiza
ției Sindicale din Mozambic, U- 
niunii Naționale a Oamenilor Mun
cii din Zair, Confederației Sindicale 
Congoleze, Uniunii Naționale a Mun

citorilor din Namibia, Uniunii Națio
nale a Oamenilor Muncii din Gui- 
neea-Bissau, Uniunii Generale a Oa
menilor Muncii din R.P. Benin, Con
gresului Sindicatelor din Africa de 
Sud, Uniunii Generale Tunisiene a 
Muncii. Uniunii Muncii din Gambia, 
Congresului Sindicatelor din Zambia, 
Congresului Sindicatelor din întreaga 
Indie, Congresului Unit al Muncito
rilor din Liberia. Uniunii Muncitori
lor din Mauritania, Consiliului Gene
ral al Sindicatelor din Japonia, Fe
derației Independente a Sindicatelor 
din Japonia, Confederației Generale 
Italiene a Muncii, Centralei Unitare 
a Oamenilor Muncii din Venezuela, 
Congresului Național al Sindicatelor 
Indiene, Confederației Oamenilor 
Muncii din Ecuador. Federației Au
tonome a Sindicatelor din Guatema
la, Confederației Muncii din întregul 
Pakistan, Confederației Naționale a 
Muncitorilor din Guineea, Organiza
ției Muncitorilor Somalezi, Uniunii 
Generale a Oamenilor Muncii din 
Coasta de Fildeș, Uniunii Naționale 
a Muncitorilor din Niger, Uniunii 
Generale a Oamenilor Muncii Centr- 
africani. Confederației Naționale a

Oamenilor Muncii din Togo, Uniunii 
Oamenilor Muncii din Burundi, 
Uniunii Sindicale a Oamenilor Mun
cii din Volta Superioară, Federației 
Pancipriote a Muncii, Organizației 
Muncitorilor din Iran, Federației Ge
nerale a Sindicatelor din Libia, Or-

rale a Sindicatelor din R. A. Ye
men, Confederației Sindicale a Oa
menilor Muncii din Columbia și Fe
derației Muncii din Lesotho. Iau 
parte, totodată, delegația Partidului 
Democrat Gabonez, care ne vizitează

află portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în dreptul căruia este în
scrisă urarea „Trăiască Partidul Co
munist Român, în frunte cu secre
tarul său general !“. Pe o altă la
tură, portretele lui Marx, Engels, 
Lenin, sub care este scris „Trăiască

ADUNAREA POPULARĂ DIN CAPITALĂ
ganizației Sindicale din Sao Tome și 
Principe, Federației Sindicale Gabo- 
neze, Federației Generale a Munci
torilor din Kuweit. Congresului Mun
cii din Sierra Leone. Organizației 
Centrale a Sindicatelor din Kenya, 
Uniunii muncitorilor agricoli și de 
alte profesii din Guyana, Congresului 
Sindicatelor Africane din Zimbabwe, 
Federației Sindicatelor Muncitorilor 
din R. Malgașă. Federației Sindicate
lor Independente din Sri Lanka, Con
federației Generale a Sindicatelor 
djn R.P.D. Yemen, Federației Gene-

țara, precum și numeroși alți oaspeți 
de peste hotare.

Sint prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alți membri ai corpului diplomatic, 
precum și corespondenți ai presei 
străine.

Sala are un aspect sărbătoresc. 
Deasupra tribunei oficiale strălu
cesc. in reflexe aurii, stemele parti
dului și statului, încadrate de mari, 
steaguri roșii și tricolore, care își 
îngemănează faldurile.

Pe una din laturile sălii se

unitatea mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a tuturor for
țelor socialiste, democratice, antiim
perialiste !“. De partea cealaltă a 
sălii, in fața tribunei oficiale, se află 
imaginea globului pămîntesc, pe 
meridianele căruia se poate citi 
urarea „Trăiască 1 Mai". însoțită de 
chemarea „Proletari din toate țările, 
uniți-vă !“.

Adunarea populară a fost deschisă 
de tovarășul Gheorghe Cioară, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al

Comitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capitalei, 
care' a spus : „Este pentru noi o 
înaltă cinste de a saluta cu deose
bită stimă și respect, în numele co
muniștilor. al tuturor locuitorilor 
Capitalei, prezența la această adu
nare a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România.

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului 
și statului nostru.

Ne exprimăm satisfacția pentru 
participarea la adunarea de astăzi — 
ca simbol al trainicelor legături de 
prietenie și solidaritate internatio
nalists ne care le au țara, poporul 
și partidul nostru — a reprezentan
ților unor organizații sindicale și 
democratice de peste hotare, cărora 
le adresăm salutul nostru frățesc și 
le urăm, cu prilejul acestei sărbători, 
izbînzi cît mai mari în lupta pentru 
pace. libertate și progres social, pen
tru prietenie și colaborare între toate 
popoarele lumii".

Despre semnificația zilei de 1 Mai 
a vorbit apoi tovarășul Emil Bobu, 
membru al Comitetului Politic Exe

cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat.

Adunarea se încheie într-o at
mosferă entuziastă. în sală răsună 
din nou urale și ovații însuflețite 
pentru Partidu’ Comunist Român și 
secretarul său general, pentru eroica 
noastră clasă muncitoare, pentru 
minunatul popor român, construc
tor al socialismului, pentru patria 
noastră liberă și mîndră — Republica 
Socialistă România. Se scandează, cu 
înflăcărare : „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul", „Stima noas
tră și mîndria, Ceaușescu — Româ
nia". Este o expresie vie și puternică 
â unității de nezdruncinat — unitate 
izvorîtă din dragoste și încredere — 
a națiunii noastre 
și al secretarului 
hotărîrii tuturor 
români, maghiari, 
naționalități, de a 
Congresului 
partidului 
socialiste 
înaintare 
nism. de
tot mai de preț la realizarea idealu-

in iurul partidului 
său general, a 
cetățenilor țării, 

germani și de alte 
înfăptui hotăririle 

al XI-lea. Programul 
de edificare a societății 
multilateral dezvoltate și 

a României spre comu- 
a-și aduce o contribuție

rilor de libertate și progres ale tu
turor popoarelor, la victoria socia
lismului și păcii în lume. (Agerpres)
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1 Mai peste hotare
MOSCOVA — Tradiționala de

monstrație a oamenilor muncii din 
Moscova s-a desfășurat anul acesta 
sub semnul unor realizări remarca
bile dobindite în primul trimestru al 
anului. Prin fața tribunei centrale a 
Mausoleului „V. I. Lenin" din Piața 
Roșie, unde se aflau Leonid Brejnev, 
Nikolai Podgornîi, Aleksei Kosîghin, 
alți conducători de partid și de stat 
sovietici, s-au succedat în coloane 
neîntrerupte reprezentanți ai colecti
velor industriale, șantierelor de con
strucții, instituțiilor de învățămînt 
și științifice, precum și reprezentanți 
ai mișcării sportive din capitala so
vietică. Manifestări sărbătorești au 
avut loc și în alte orașe ale Uniunii 
Sovietice.

VARȘOVIA — Prin fața tribunei 
din Piața Palatului științei și cui- .. 
turii, din capitala R. P. Polone, au 
demonstrat reprezentanți ai între
prinderilor industriale, ai instituții
lor culturale, științifice și de învă
țămînt. în tribună s-au aflat Edward 
Gierek, Piotr Jaroszewicz, Henryk 
Jablonski, alți conducători de partid 
și de stat. Luînd cuvîntul, Edward 
Gierek. prim-secretar al C.C, al 
P.M.U.P., a transmis felicitări oame
nilor muncii polonezi pentru succe
sele obținute pe calea înfăptuirii 
hotărîrilor celui de-al VII-lea Con
gres al P.M.U.P. Manifestații simi
lare au avut loc și în alte orașe po
loneze.

SOFIA -- în capitala R. P. Bul
garia a avut loc o mare manifestație 
a oamenilor muncii. în tribuna din 
fața Mausoleului „Gheorghi Dimi
trov" au luat loc conducătorii de 
partid și de stat, în frunte cu Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. ăl 
P.C.B.. președintele Consiliului de 
Stat al R.P.B. Cu acest prilej, oame
nii muncii din Sofia și-au exprimat 
hotărirea de a îndeplini cu cinste 
angajamentele asumate pentru reali
zarea în termen a sarcinilor celui 
de-al șaptelea cincinal. Manifestații 
asemănătoare au avut loc și în ora
șele centre de județ din R. P. Bul
garia.

BUDAPESTA — în piața Gheor- 
ghe Doja din Budapesta a avut loc 
tradiționala demonstrație. Prin fața 
tribunelor oficiale, unde au luat loc 
Janos Kadar, prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., și alți conducători de 
partid și de stat, au trecut oameni 
ai muncii din întreprinderile și insti
tuțiile din Budapesta. Manifestările 
sărbătorești din Budapesta și alte 
localități au durat pînă seara tîrziu.

PEKIN — Un milion de cetățeni 
ai Pekinului au participat la mani
festările sărbătorești care au avut 
loc pe principalele străzi și în ma
rile parcuri din Pekin și care s-au 
caracterizat prin unitate militantă 
și optimism revoluționar. La mani
festări au participat conducători de 
partid și de stat ai R. P. Chineze. 
Bogatele programe de cîntece și 
dansuri au fost prezentate pînă sea
ra tîrziu, cînd s-au încheiat cu focuri 
de artificii. Manifestări sărbătorești 
au avut loc și în alte localități ale 
R. P. Chineze.

HANOI — în capitala R. D. Viet
nam a avut loc un mare miting la 
care au participat președintele Ton 
Duc Thang, Le Duan, prim-secretar 
al C.C. al Partidului Celor ce Mun
cesc din Vietnam, Truong Chinh, 
președintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, primul minis
tru Fam Van Dong și alți conducă
tori de partid și de stat. Mitinguri 
și alte manifestări sărbătorești au 
avut loc și- în alte localități ale R. D. 
Vietnam.

SAIGON — La Saigon — orașul 
Ho Și Min — a avut loc un mare 
miting popular consacrat sărbătoririi 
zilei de 1 Mai și aniversării unui an 
de la eliberarea completă a Sudului, 
în tribuna oficială au luat loc Pham 
Hung, membru al Biroului Politic, 
secretar al Comitetului din Vietna
mul de Sud al Partidului Celor ce 
Muncesc din Vietnam, Nguyen Huu 
Tho, președintele Prezidiului C.C. al 
F.N.E., președintele Consiliului Con
sultativ al G.R.P. al R.V.S., Huynh 
Than Phat. președintele G.R.P., alți 
conducători de partid și de stat din 
Vietnamul de Sud. Manifestări festive 
au avut loc și în alte localități din 
Vietnamul de Sud.

ULAN BATOR — în capitala R. P. 
Mongole a avut loc un mare miting. 
Luind cuvîntul, L. Luvsangombo, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, a vorbit 
despre importanța sărbătorii interna
ționale a oamenilor muncii și despre 
lupta poporului mongol pentru edifi
carea socialismului în Mongolia.

BERLIN — Ziua de 1 Mai s-a des
fășurat în R.D. Germană sub sem
nul întîmpinării celui de-al IX-lea 
Congres al P.S.U.G. în tribuna ofi
cială din piața Marx-Engels, unde 
s-a desfășurat parada militară ur
mată de demonstrația oamenilor 
muncii, se aflau Erich Honecker, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., și 
alți conducători de partid și de stat 
ai R.D.G. Coloanele colectivelor din

întreprinderile și instituțiile berlineze 
s-au perindat prin fața tribunelor, 
purtînd panouri și pancarte ce 
ilustrau rezultatele obținute în di
verse sfere de activitate.

PRAGA — Sărbătoarea internațio
nală a muncii a fost marcată la 
Praga printr-o demonstrație a popu
lației capitalei. în tribuna oficială au 
luat loc conducătorii de partid și de 
stat cehoslovaci. La mitingul care a 
precedat demonstrația a vorbit Gus
tav Husak, secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președin
tele R. S. Cehoslovace. El a adresat 
calde felicitări clasei muncitoare, ță
rănimii cooperatiste, intelectualității, 
întregului popor cehoslovac pentru 
succesele obținute și le-a urat noi 
realizări în munca de îndeplinire a 
hotărîrilor recentului congres al P.C. 
din Cehoslovacia.

VIENTIANE — Un mare miting a 
avut loc în capitala Laosului, la 
care a luat cuvîntul Nuchak Phum- 
savan, membru al Biroului Politic 
al Partidului Popular • Revoluționar, 
viceprim-ministru al guvernului, 
care a adresat felicitări oamenilor 
muncii din întreaga țară cu prilejul 
sărbătoririi primului 1 Mai în con
dițiile victoriei depline a revoluției 
național-democrate.

MADRID — Sărbătoarea interna
țională a oamenilor muncii a fost 
marcată, în Spania, de puternice 
ciocniri între poliție și demonstranți 
care protestau împotriva lipsei de 
drepturi civice, cerînd o amnistie 
generală a deținuților politici. For
țele polițienești au înconjurat, sîm- 
bătâ, Palatul sporturilor din Madrid, 
pentru a împiedica desfășurarea unei 
demonstrații organizate la apelul co
misiilor muncitorești. Peste 60 de 
persoane au fost arestate.

TOKIO — Oamenii muncii niponi 
au participat sîmbătâ la mitingurile 
și demonstrațiile desfășurate în di
ferite regiuni ale Japoniei. La adu
narea care a avut loc la Tokio, pre

ședintele Consiliului Central al Sin
dicatelor din Japonia (SOHYO), Ma
koto Ichikawa, a chemat la lupta 
unită pentru apărarea intereselor oa
menilor muncii niponi.

ROMA — Milioane de italieni au 
ieșit, sîmbătâ, pe străzile orașelor, 
pentru a demonstra. La Roma, coloa
ne de locuitori ai capitalei și ai 
provinciei Lazio s-au îndreptat spre 
piața centrală a orașului, unde a 
avut loc un mare miting. La Milano, 
aproximativ 300 000 de persoane au 
participat la o amplă manifestație 
unitară antifascistă, care a reunit 
comuniști, socialiști, democrat-creș- 
tini și reprezentanți ai altor forma
țiuni politice de stînga.

ALGER — în Algeria, manifesta
țiile sărbătorești s-au desfășurat sub 
semnul începerii dezbaterii populare 
a anteproiectului „Cartei naționale", 
program de acțiune care definește 
opțiunile politice, ideologice, econo
mice, sociale și culturale ale Algeriei 
pentru etapa viitoare. în capitală a 
avut loc un miting în cadrul căruia a 
luat cuvîntul șeful statului, Houari 
Boumediene.

CAIRO — Luînd cuvîntul la ,un 
mare miting organizat la Suez, pre
ședintele R. A. Egipt, Anwar El Sa
dat, s-a referit la dezvoltarea econo
miei egiptene. El a anunțat că pro
ducția de petrol a zonei Suez va 
crește în 1980 la 2 milioane de ba
rili pe zi. Președintele a arătat, de 
asemenea, că exporturile Egiptului 
s-au ridicat in 1975 la 621 milioane 
lire egiptene și vor fi de 1 127 mi
lioane lire anul acesta. Președintele 
egiptean a anunțat că statul a luat 
unele măsuri de' majorare a salarii
lor mici.

PARIS — La chemarea marilor 
centrale sindicale franceze, zeci de 
mii de locuitori ai Parisului au par
ticipat la o mare demonstrație. Par- 
ticipanții și-au reafirmat hotărirea 
de a lupta în apărarea intereselor 
vitale ale oamenilor muncii.

Președintele Republicii Centrafricane a primit pe ministrul 
român al economiei forestiere si materialelor de construcții • I

Pentru creșterea rolului F. A. 0. în edificarea 
unei noi ordini economice mondiale

Rezoluții adoptate la reuniunile internaționale de la Lima

BANGUI 1 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Centrafricane, 
Jean Bedel Bokassa, l-a primit pe 
tovarășul Vasile Patilineț, ministrul 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții, președintele părții ro
mâne în Comisia mixtă pentru co
laborare și cooperare economică ro- 
mâno-centrafricană.

Ministrul român a transmis pre

ședintelui Bokassa, din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, un mesaj de salut, împreună eu 
urări de sănătate și fericire. Șeful 
statului centrafrican a mulțumit pen
tru mesaj și a transmis, la rîndul său, 
președintelui Republicii Socialiste 
România cele mai bune urări de să
nătate, fericire și viață lungă.

Toate statele au obligația de a renunța la utilizarea

„Internaționalismul se poate întemeia numai 
pe respectarea principiilor egalității, neamestecului 

și suveranității in relațiile dintre partidele 
comuniste, dintre statele socialiste"

Un interviu al secretarului Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., tovarășul Stane Dolanf

LIMA 1 — Corespondentul nostru 
transmite : în capitala peruană s-«u 
încheiat lucrările a două reuniuni 
latino-americane consacrate proble
melor alimentației : cea de-a XlV-a 
Conferință regională a F.A.O. (Or
ganizația Națiunilor Unite pentru A- 
limentație și Agricultură) și Confe
rința comună a F.A.O. și C.E.P.A.L. 
(Comisia Economică a O.N.U. pentru 
America Latină).

în documentul- final al Conferinței 
F.A.O. se exprimă sprijinul pentru 
propunerile directorului general al 
acestei organizații, referitor la re- 
orientarea activităților F.A.O., care 
va trebui să aibă o participare mul
tilaterală și eficientă în făurirea 
unei noi ordini economice internațio
nale. Participanții a,u cerut ca F.A.O. 
să studieze posibilitățile de înlătu
rare a barierelor comerciale în fața 
unor produse latino-americane, să 
intensifice cooperarea cu alte orga

nizații și organisme internaționale și, 
pe plan regional, să dezvolte relații 
de colaborare cu Sistemul economic 
latino-american (S.E.L.A.). Confe
rința a fost de acord cu propunerea 
de descentralizare a F.A.O. și de în
ființare a unui birou regional 
F.A.O. pentru America Centrală și 
zona Caraibilor. A fost aprobată, de 
asemenea, propunerea de înființare 
a unui fond de cooperare tehnică, 
menit să constituie un instrument de 
ajutor pentru statele membre ale 
organizației în situații critice.

Rezoluțiile Conferinței F.A.O.- 
C.E.P.A.L. recomandă țărilor latino- 
americane o politică globală a dez
voltării rurale, cu sprijinul tehnic al 
F.A.O. în valorificarea resurselor 
naturale, și încheierea unei conven
ții, în cadrul S.E.L.A., pentru inten
sificarea cooperării regionale în so
luționarea problemelor alimentației 
în zonă.

forței în relațiile internaționale
Intervenția reprezentantului României 

la conferința diplomatică de la Geneva'

Demisia guvernului italian

GENEVA 1 (Agerpres). — Confe
rința diplomatică pentru reafirmarea 
și dezvoltarea dreptului umanitar a- 
plicabil în conflictele armate exa
minează in cadrul comisiei nr. 1 mai 
multe propuneri de texte privind 
problema represaliilor.

Luînd cuvîntul in această chestiu
ne. ambasadorul român Marin A- 
lexie a arătat că, in examinarea 
propunerilor prezentate, delegația 
română pleacă de la necesitatea 
respectării dreptului internațional 
general, cit și a declarației O.N.U. 
privind principiile de drept interna
țional ale relațiilor amicale și ale 
cooperării între state, care fac dis
tincție intre agresor și victima a- 
gresiunii, incriminînd războiul de a- 
gresiune ca o crimă contra' umani
tății. Totodată, a arătat ambasado

rul român, trebuie avut în vedere 
faptul că normele Cartei O.N.U., cit 
și alte instrumente internaționale 
juridice recunosc dreptul sacru al 
popoarelor la autoapărare indivi
duală sau colectivă. Este un fapt 
impus de realitățile lumii contem
porane că în fața unui act de excep
țională gravitate, cum ar fi agresiu
nea. nimic nu poate limita dreptul 
legitim al unui popor Ia autoapărare. 
Delegația română, a arătat în înche
iere vorbitorul, se pronunță ferm 
în favoarea interzicerii represaliilor 
contra persoanelor și bunurilor pro
tejate prin convențiile de la Geneva. 
Acesta este și sensul declarației Na
țiunilor Unite, privind principiile 
dreptului internațional, care stipu
lează că statele au datoria de a se 
abține de la acte de represalii im- 
plicînd utilizarea forței.

BELGRAD 1 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat televiziunii iugosla
ve, Stane Dolanț, secretarul Comi
tetului Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I., a relevat că „transformă
rile profunde petrecute în lumea 
contemporană și la care am fost mar
tori în ultimii ani și-au pus ampren
ta asupra mișcării muncitorești in
ternaționale și, în acest context, 
asupra activității partidelor co
muniste". „Consider că pe pri
mul loc — a spus el — se află 
dorința tot mai evidentă de au
tonomie a partidelor comuniste și 
tendința tot mai mare de depășire a 
unor principii prezente o perioadă 
îndelungată de timp în cadrul mișcă
rii comuniste. Este vorba de principii 
care au împiedicat adesea în mare 
măsură unele partide să-și dezvolte 
pînă la capăt capacitatea creatoare și 
revoluționară a propriei lor clase 
muncitoare". El a subliniat inviola
bilitatea principiului care presupune 
dreptul fiecărui partid de a merge 
pe calea proprie, fără nici un amestec 
din afară.

Din aspirația spre autonomie și 
originalitate decurge și aspirația spre 
noi forme de colaborare între parti
dele comuniste — a arătat Stane 
Dolanț. Unitatea In diversitate apar
ține prezentului și viitorului. Aceasta 
înseamnă că astăzi nu există unitate 
fără respectarea deplinei indepen
dențe, autonomii și a dreptului fie
cărui partid de a se dezvolta și de 
a merge pe calea proprie.

în continuare, secretarul Comitetu
lui Executiv a amintit că U.C.I. co
laborează astăzi cu o serie de partide 
socialiste și social-democrate, cola
borare care nu constituie un com
promis ideologic, ci este o colaborare 
politică in probleme absolut concrete. 
Este vorba, în general, de lupta pen
tru pace, colaborare internațională 
egală în drepturi, pentru o nouă or
dine economică, lupta pentru coexis
tența pașnică activă, pentru progres 
în lume.

„Noi, comuniștii iugoslavi — a spus 
Stane Dolanț — nu am contestat ni
ciodată internaționalismul proletar, 
care a fost întotdeauna prezent în 
programul și acțiunile noastre. A- 
ceasta nu înseamnă însă că nu e- 
xistă, în legătură cu această temă, 
deosebiri de vederi". „Pentru noi, in
ternaționalismul proletar decurge în 
primul rînd din condițiile noastre in
terne de activitate și din ansamblul 
oriehtării U.C.I. Internaționalismul 
proletar nu constituie o noțiune prin 
care să poată fi negată egalitatea na
țională în drepturi și autonomia fie
cărui partid. Dimpotrivă, adevărata 
orientare internaționalistă este po
sibilă numai prin respectarea răs
punderii consecvente a fiecărui 
partid în fața propriei clase munci
toare și In fața poporului său".

„Dacă ne referim Ia internaționa
lismul proletar — a continuat Stană 
Dolanț —‘ trebuie să spunem că el 
poate exista numai ca principiu care 
decurge și se bazează pe principiile 
egalității în drepturi, neamestecului 
și respectării depline a suveranității 
nu numai între partidele comuniste, 
ci și între statele socialiste în care 
partidele comuniste se află la putere".

„Dacă se examinează politica 
U.C.I., se constată că ea este profund 
internaționalistă, fapt confirmat și de 
orientarea noastră spre nealiniere. Cu 
aceasta, doresc numai să amintesc că 
politica de nealiniere constituie unul 
din factorii principali ai progresului 
în lume, adică ai luptei pentru cre
area unor asemenea relații internațio
nale care să stimuleze procesele pro
gresiste din lume și să creeze condiții

pentru avintul forțelor democratice. 
Internaționalismul înseamnă și lupta 
pentru relații economice noi, adică 
ceea ce se află astăzi în centrul aten
ției omenirii și va constitui una din 
principalele teme la Conferința ne- 
aliniaților de la Colbmbo. Deci, lupta 
pentru înfăptuirea principiilor nea
linierii și a unei noi ordini econo
mice constituie una din cele mai im
portante bătălii pentru relații noi și 
democratice în lume. Prin aceasta ea 
este profund internaționalistă".

Referindu-se la problema convocă
rii conferinței partidelor comuniste 
din Europa, Stane Dolanț a arătat că 
„Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia a acceptat ideea conferinței 
europene, respectiv a acceptat parti
ciparea la pregătirile în vederea unei 
asemenea conferințe pentru faptul că 
tematica ei, așa cum a fost inițial 
anunțată, este foarte interesantă și 
actuală: pacea, securitatea și colabo
rarea în Europa. Conferința partide
lor comuniste din Europa ar trebui 
să sprijine, în fapt, hotărîrile Confe
rinței de la Helsinki". „în ce pri
vește U.C.I., ea consideră că această 
Conferință a partidelor comuniste 
poate să se desfășoare numai ca un 
schimb liber de păreri, că ea nu 
poate să constituie în nici un caz 
sursa unor directive, cu atit mai pu
țin a directivelor menite să dirijeze 
comportamentul unitar al tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești 
din Europa. Conferința nu poate să 
devină în nici un caz o instituție 
care să aibă vreo legătură cu con
sfătuirile din trecut sau cu unele 
consfătuiri viitoare".

Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia participă la pregătirea docu
mentelor pentru conferință — a spus 
Stane Dolanț, menționînd că ea va 
adopta o poziție definitivă și va ho
tărî dacă va participa sau nu la 
această reuniune în momentul în 
care documentul conferinței va fi 
elaborat definitiv. în orice caz, ne 
vom aduce contribuția pentru a se 
găsi — pe cit posibil — o platformă 
largă, în așa fel incit să se ajungă 
la conferință, platformă care să fie 
axată concret pe temele păcii, secu
rității și colaborării în Europa.

„Ne-am spus părerea în legătură 
cu -doctrina- Sonnenfeldt, a arătat 
în continuare Stane Dolanț. Este pe 
deplin clar că U.C.I. și țara noastră 
nu vor accepta niciodată ca cineva 
să le hotărască soarta. Cred că așa 
vor proceda și multe alte țări. Nu 
vom accepta niciodată ca cineva să 
stabilească zone de influență". „Uniu
nea Comuniștilor nu poate și nu va 
putea niciodată să fie de acord ca 
cineva din afară să dicteze structura 
guvernului, să hotărască cine va fi 
in guvern și cine nu într-o anumită 
țară. Acestea sînt probleme ale. ță
rilor respective și cred că asemenea 
declarații pot să aducă prejudicii în 
primul rînd celor care le fac, dar și 
celor cărora se dorește să li se acorde 
ajutor prin intermediul unor aseme
nea declarații". „Orice amestec din 
afară, indiferent de unde ar veni, re
prezintă astăzi, în esență, conserva
torism politic. Este vorba de concep
țiile depășite ale hegemoniei și do
minației, care nu pot să se bucure 
niciodată de sprijinul opiniei publice 
mondiale și nici al partidelor poli
tice. Sînt profund încredințat că fie
care partid care ar accepta o ase
menea situație ar fi condamnat 
apriori la eșec. Un asemenea partid 
politic nu va avea perspective în țara 
lui, pentru că nimeni nu-1 va accep
ta, indiferent de culoarea stindardu
lui pe care partidul și-o alege".

ROMA 1 (Agerpres). -- Primul 
ministru ăl Italiei, Aldo Moro, a pre
zentat vineri seara președintelui ță
rii, Giovanni Leone, demisia sa și a 
guvernului condus de el.

Președintele Giovanni Leone a în
ceput sîmbătâ o rundă de ample 
consultări politice. Secretarul politic 
al Partidului democrat-creștin, Be
nigno Zaccagnini. a declarat după în
trevederea cu șeful statului că par
tidul său nu este în măsură să for
meze un nou guvern pe baza liniilor

programatice ale cabinetului demi
sionai'. Au fost primiți, de aseme
nea, secretarul general al Partidului 
Comunist Italian. Enrico Berlinguer. 
secretarul general al Partidului re
publican, Oddo Biasini, și președinții 
grupurilor republicane din Camera 
Deputaților și Senat.

Sîmbătâ seara s-a anunțat că pre
ședintele Leone a dizolvat parlamen
tul, ceea ce atrage în mod automat 
convocarea de alegeri generale.

Punctul terminus al „trenurilor 
speranței": decepția

încheierea sesiunii Adunării 
Populare Supreme 

a R. P. 0. Coreene
PHENIAN 1 (Agerpres). — La 

Phenian au luat sfirșit lucrările se
siunii Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene. Sesiunea a adoptat 
bugetul de stat Și a aprobat legea 
privind creșterea și educația copiilor, 
precum și măsurile în vederea în
deplinirii acestei legi.

In cadrul sesiunii a luat cuvîntul 
Kim Ir Sen, președintele R.P.D. Co
reene.

Constituirea Uniunii 
Tineretului Socialist 

) Polonez
VARȘOVIA 1. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La Varșovia a 
avut loc Congresul de constituire a 
Uniunii Tineretului Socialist Polonez, 
la care au participat 2 000 de dele
gați. După încheierea sa a avut loc 
Congresul tineretului polonez, la 
care a luat cuvîntul Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

La congresele tineretului polonez a 
participat din țara noastră o delega
ție a U.T.C., condusă de Ion Sasu, 
secretar al C.C. al U.T.C., președin
tele Consiliului U.A.S.C.R.

LISABONA

Partidul Comunist Portughez propune Partidului 

socialist formarea unui guvern de coaliție
LISABONA 1 (Agerpres). — Secre

tarul general al P.C. Portughez, 
Alvaro Cunhal, a propus, in cadrul 
unei conferințe de presă, conducerii 
Partidului socialist formarea unui 
guvern de coaliție a celor două parti
de. In legătură cu alegerile preziden
țiale care urmează să aibă loc în 
Portugalia la sfîrșitul lunii iunie, 
Alvaro Cunhal a declarat că „Parti
dul comunist ar dori ca pentru aces
te alegeri să prezinte candidatura

unui militar fidel spiritului elibera
tor din 25 aprilie, dar revine forțelor 
armate sarcina să desemneze un ase
menea candidat". *

După cum anunță agenția France 
Presse, sîmbătă dimineața, în fața se
diului P.C. Portughez din Lisabona 
a explodat o bombă. Pagubele mate
riale sînt importante. O persoană 
și-a pierdut viața, iar șase au fost 
rănite.

10 000 de
Mirajul unei slujbe 

a determinat circa 
10 000 de tineri din 
Sud să călătorescă cu 
„trenurile speranței" 
(așa se numesc garni
turile de tren care 
leagă Sudul cu Nordul 
țării) spre capitala in
dustrială a Italiei — 
Milano. „Armata de 
șomeri". Cum o numea 
ziarul „Corriere della 
Sera", s-a deplasat la 
Milano pentru a se 
prezenta la un examen 
de controlor la căile 
ferate. Dar concursul 
s-a disputat, cum aveau 
să afle candidații, doar 
pentru... 10 posturi, 
care și ele vor fi dis
ponibile abia peste cî- 
teva luni. Altfel spus : 
10 000 de candidați au 
concurat pentru 10 
locuri de muncă.

Am ascultat la ra
dio și am urmărit în 
ziare relatările repor
terilor care s-au aflat, 
în ziua examenului, 
alături de candidați. 
„Milano — scria zia
rul „La Stampa" — 
n-a mai cunoscut în- 
tr-o singură zi o mi- 
grație de masă de a- 
semenea dimensiuni". 
Explicația ? Criza eco
nomică, materializată 
în scăderea producției 
și în închiderea mul
tor fabrici, în crește
rea inflației și a pre
țurilor, a făcut ca

candidați pentru
mulți tineri să nu mai 
poată spera in găsi
rea unui post pe căi
le obișnuite. „Tinerilor 
din Sud — scria „Cor
riere della Sera" — nu 
le-a mai rămas decît 
această ultimă cale : 
a concursurilor pu
blice".

Un reporter de la a- 
celași ziar a stat de 
vorbă cu cîțiva din 
participanții la con
curs. Istoriile lor — 
foarte ■ asemănătoare. 
Michele, 24 de ani. al 
doilea din cei șapte 
frați, a venit de la A- 
tripada, un sat din 
provincia Avellino. Are 
în mină o scrisoare de 
recomandare. Nu este 
pentru prima dată 
cînd participă la un 
concurs. Cunoaște la 
perfecție regulamen
tul de funcționare al 
poștelor, al inspecției 
financiare, al armei 
carabinierilor. Știe cit 
cîștigă un șofer, un 
vinzător sau un por
tar. Acum își încear
că norocul la căile fe
rate.

Intre participanții la 
concurs sînt și mul
te fete. Salvatrice, 
20 de ani, este înscri
să la Universitatea din 
Bari. „Numai din lo
calitatea noastră. Gio
ia del Colle, am venit 
cinci fete. La noi în 
regiune e aproape cu

10 posturi
neputință să găsești o 
slujbă. Am sperat că 
poate Ia Milano ; nici 
una dintre noi nu și-a 
închipuit însă că vor 
fi 10 000 de candidați 
pentru 10 locuri".

Episodul concursului 
de la căile.' ferate nu 
este însă singular. 
Dimpotrivă, se cuvine 
multiplicat de sute și 
mii de ori, mai ales 
în această perioadă de 
acută criză economică. 
Așa se și explică de 
ce organizațiile sindi
cale, ca și organiza
țiile democratice de 
tineret din peninsulă, 
și-au intensificat în 
ultimul timp acțiunile 
în sprijinul creării 
de noi locuri de mun
că pentru tineri. Im
presionanta manifesta
re a tineretului, țe a 
avut loc recent la Pa
lermo, la care au luat 
parte peste 100 000 de 
tineri din întreaga Si- 
cilie. constituie punc
tul de pornire al unui 
întreg șir de. acțiuni 
pe care organizațiile 
democratice italiene 
sînt hotărîte să le or
ganizeze în scopul a- 
părării unuia din 
principalele drepturi 
ale omului, și anume : 
dreptul la muncă.

Radu BOGDAN
Roma
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agențiile de presă transmit:
Consultări de lucru. La

Ciudad de Mexico! Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, a avut consultări de lucru cu Jose 
S. Gallastegui, subsecretar de stat al 
relațiilor externe. De asemenea, el a 
fost primit de Alfonso Garcia Robles, 
secretar al relațiilor externe din 
Mexic. A avut loc un schimb de ve
deri privind dezvoltarea relațiilor de 
colaborare româno-mexicane, precum 
și unele probleme internaționale de 
interes comun.

Președintele 
goslavia, Iosip

R.S.F.
Broz Tito,

Iu-
va

efectua o vizită oficială de prietenie 
în Grecia, la invitația președintelui 
Republicii Elene, Constantin Tsatsos.

întîlnirea de la Helsinki, 
în capitala Finlandei s-a încheiat 
întilnirea reprezentanților ministere
lor afacerilor externe ale Austriei, 
Elveției, Finlandei și Suediei, convo
cată di,n inițiativa guvernului finlan
dez, în vederea discutării unor pro
bleme legate de transpunerea în 
viață a prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa și de pregătirea 
următoarei reuniuni europene, pro
iectată să se desfășoare în 1977, ia 
Belgrad. Participanții au convenit să 
mențină o colaborare strînsă; in 
scopul asigurării succesului pregăti
rilor șii ținerii reuniunii din capitala 
Iugoslaviei.

Noul guvern tailandez d3 
coaliție, condus de premierul Seni 
Pramoj, a obținut învestitura parla
mentului cu 212 voturi. Premierul 
Seni Pramoj a declarat că Țailanda 
își va menține linia sa politică inde
pendentă, consolidîndu-și relațiile cu 
toate țările in curs de dezvoltare și 
va căuta să-și îmbunătățească rela
țiile cu țările vecine, indiferent de 
regimul lor politic, pe baza respectă
rii reciproce a suveranității și inte
grității teritoriale.

Situația din Liban. Lupte 
de o violență neobișnuită âu re- 
izbucnit ieri la Beirut între părțile 
aflate in conflict, amenințind cu e- 
șuarea totală a încercărilor de a 
menține in vigoare prevederile ac
tualului acord de încetare a focului, 
în vederea desemnării noului șef al 
statului — transmite agenția Asso
ciated Press. Violente lupte au fost 
semnalate, de asemenea, în subur
biile capitalei și în orașele din 
nordul Libanului.

Guvernul norvegian a re- 
comandat, într-un raport prezentat 
parlamentului, ca „Statoil" — compa
nia petrolieră de stat — să dobin- 
dească o participare de cel puțin 50 
Ia sută în toate zăcămintele de petrol 
situate Ia nord de paralela 62 în sec
torul norvegian al Mării Nordului.

Convorbiri romfino-bra- 
ZiliOnS» Corneliu Mănescu, pre
ședintele Grupului parlamentar ro
mân din Uniunea Interparlamentară, 
care se află în vizită în Brazilia, la 
invitația președintelui Grupului bra
zilian din Uniunea interparlamentară 
și președinte al Camerei Deputa
ților, a avut intilniri cu reprezentanți 
ai parlamentului brazilian, precum 
și cu Francisco Azeredo da Silveiră, 
ministrul relațiilor externe al Brazi
liei.

Comitetul Executiv al 
Asociației parlamentare pen’ 
tru cooperarea dintre țările vest-eu- 
ropene și statele arabe consideră că 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei (O.E.P.) poate participa în viitor 
la dialogul arabo-european „în ca
litate de reprezentant legitim al po
porului palestinean" — se arată în 
comunicatul dat publicității la în
cheierea lucrărilor reuniunii de la 
Paris. „Dacă O.E.P. solicită acest 
lucru, reprezentanții organizației vor 
putea lua parte la acest dialog" — se 
arată în comunicat.

Consiliul Revoluționar, 
reunit in sesiune extraordinară sub 
președinția lui Agostinho Neto, a 
convenit asupra creării Tribunalului 
popular revoluționar pentru judeca
rea crimelor împotriva revoluției an
goleze și a aprobat legea asupra nor-

melor ce trebuie aplicate in confis
carea anumitor proprietăți și edificii. 
Pe de altă parte, se anunță că 
R.P. Angola a prezentat o cerere ofi
cială de admitere în O.N.U.

Ministrul de externe al 
Canadei, Allan J- MacEachen, s-a 
referit, în cadrul unei conferințe de 
presă, la eventualitatea intrării co
muniștilor într-un viitor guvern ita
lian. Șeful diplomației canadiene a 
declarat că o țară cum este Italia 
poate să-și definească singură poli
tica „și nu se cade ca noi să spu
nem altor țări cum să procedeze".

Reprezentanți ai Pakista
nului și Bangladeshuluiau 
semnat, Ia Islamabad, un acord co
mercial general, prin care părțile își 
acordă reciproc clauza națiunii celei 
mai favorizate. A fost semnat, de 
asemenea, un document privind na
vigația maritimă dintre cele două 
țări.

0 nouă investigație va « 
deschisă asupra circumstanțelor asa
sinării lui Martin Luther King, lider 
al militanților pentru drepturi civile 
în favoarea populației de culoare din 
Statele Unite, a anunțat ministrul 
american al justiției, Edward Levi.

Guvernul niponI a numit pe 
Shizuo Saito, fost ambasador la 
O.N.U., în calitatea de trimis special 
în Statele Unite pentru investigarea 
implicațiilor afacerii Lockheed în 
Japonia.

DE PRETUTINDENI
• „UZINĂ DE APĂ" 

IN ANTARCTICA. sta' 
ția antarctică sovietică „Vos- 
tok“, situată în regiunea polu
lui frigului, unde se înregistrea
ză temperaturi pînă la minus 
88,3 grade Celsius, a fost con
struită o „uzină de apă" care li
vrează zilnic o cantitate sufi
cientă pentru consumul cerce
tătorilor polari, sala de dușuri 
etc. Instalația se compune din- 
tr-un termoelement electric 
care a fost așezat în pătura de 
gheață, la o adîncime de cinci 
metri. Ținînd seama de faptul 
că grosimea zăpezii care cade 
anual în această regiune se ri
dică doar la cîțiva centimetri, 
cercetătorii au calculat că apa 
care curge prin conductă are o 
vechime de aproximativ 150 de 
ani.

• SINGE ARTIFICIAL.
I.a un congres organizat de so
cietatea vest-germană pentru 
transfuzii cu sediul la Frank
furt pe Main, unul din partici- 
panți, un profesor din Boston 
(S.U.A.), a anunțat că a realizat 
singe artificial prin îmbinarea 
unei substanțe conținînd fluor și 
destinată să transporte oxige
nul — cu o soluție conținind 
glucide. Acest amestec — ne
experimentat deocamdată pe om 
— a permis, după cum arată 
savantul amintit, să mențină în 
viață mai multe animale de ex
periență, cărora, în prealabil, 
le-a fost extras tot sîngele din 
organism. Un alt om de știință, 
vest-german, a afirmat că peste 
cel mult 10—20 de ani medici
na va dispune de un singe arti
ficial care va putea fi folosit 
indiferent de grupa de sînge a 
pacientului. Astfel, se vor pu
tea suprima accidentele cau
zate de incompatibilitatea san
guină ca urmare a transfuziilor.

• SEMNAL DE ALAR
MĂ. Potrivit unor date publi
cate recent de F.A.O., în 
lume sînt defrișate, anual, 11 
milioane hectare păduri tropi
cale, operațiune ce se desfă
șoară, în primul rînd, în intere
sul marilor monopoluri care 
prelucrează materialul lemnos. 
In 1950, suprafața pădurilor 
tropicale însuma încă 16 milioa
ne kmp. în prezent, ca urmare 
a defrișărilor neraționale, aceas
tă suprafață s-a micșorat cu 
circa 40 la sută. Datorită dis
pariției pădurilor care au un 
rol de reglare a regimului ape
lor — menționează forurile 
F.A.O. — regiunile defrișate 
sînt bîntuite de inundații și se
cete catastrofale.

• CEAS ELECTRONIC 
SOLAR. In cadrul Tîrgulul 
de ceasuri și bijuterii de la Ba
sel (Elveția) a fost prezentată 
o noutate de natură să ajute 
industriei elvețiene de ceasuri 
să facă față concurenței tot mai 
acerbe, americană și japoneză. 
Este vorba tot de un ceas elec
tronic — așa-numitul „ceas so
lar cu cuarț" — care însă, în 
locul obișnuitei baterii, folo
sește ca sursă de energie lumi
na solară sau artificială. Micro- 
acumulatorul respectiv se re- 
încarcă în condiții normale de 
luminozitate, astfel că ceasul 
dispune in permanentă de re
zerve pentru trei luni de func
ționare.

• PRIMUL METROU 
DE PE CONTINENTUL 
AFRICAN va fi construit 
la Cairo. Conform planurilor 
guvernului egiptean, cel dinții 
tronson, in lungime de 4 km. 
va străbate centrul marelui 
oraș, contribuind, astfel, la des
congestionarea acestei zone su
praaglomerate. in care circulă 
zilnic circa 350 000 de autove
hicule. începutul lucrărilor a 
fost stabilit pentru anul viitor, 
încheierea lor fiind prevăzută 
pentru 1980.

• ACCIDENT AVIATIC 
NEOBIȘNUIT. Un avion tu
ristic al unei societăți rhodesie- 
ne de transporturi aeriene „s-a 
așezat", în timp ce se pregătea 
să aterizeze, pe un alt avion, 
care cobora, de asemenea, spre 
sol. Relatînd știrea, ziarul vest- 
german „Frankfurter Rund- 
schau" arată că, în momentul 
producerii acestui accident pu
țin obișnuit, în cele două avi
oane ce se aflau doar la cîțiva 
metri deasupra aeroportului din 
Salisbury se găseau 7 pasageri 
și doi piloți. Avionul aflat mai 
aproape de sol a efectuat ate
rizarea, purtînd pe el al doilea 
aparat. în contact cu solul, cele 
două avioane au fost distruse ; 
pasagerii și piloții au scăpat 
însă cu viață, alegîndu-se doar 
cu cîteva zgîrieturi.

• ENERGIE DIN VA
LURILE MĂRII. Guvernul 
britanic a inițiat un program de 
studii, cu o durată de doi ani, 
pe tema captării energiei valu
rilor. Studii preliminare au de
monstrat că dintre toate resur
sele noi de energie susceptibile 
a fi exploatate, valurile prezintă 
cel mai mare interes pentru 
această țară insulară. Este su
ficient să se echipeze coastele 
britanice — pe o lungime de o 
mie kilometri — cu instalațiile 
necesare, arată specialiștii, pen
tru a se capta energie pentru 
jumătate din cantitatea de elec
tricitate ce se consumă în pre
zent în Anglia. Pentru început 
vor fi experimentate patru sis
teme de captare a thalasoener- 
giei.

• DICȚIONAR MUL
TIMILENAR. După 12 ani de 
intense cercetări arheologice în
treprinse în zona septentriona
lă a Siriei, o expediție italiană 
a anunțat descoperirea unuia 
din cele mai vechi dicționare 
din lume. El este alcătuit din 
mii de tăblițe ceramice, aco
perite cu o scriere cuneiformă, 
care datează de acum 4 300 de 
ani. Cele 15 000 de tăblițe scoa
se acum la lumină reprezintă 
doar o parte dintr-o mare bi
bliotecă antică — apreciază spe
cialiștii.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA ; Jucurești, Piața Scînteli. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorli din întreprinderi și instituții. Din străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă, București, Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 2001, telex : 11 683 sau 11 226. Tiparul; Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEH 40 36#


