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Pentru depășirea planului, pentru înfăptuirea neabătută

a tuturor obiectivelor de dezvoltare economică și socială a patriei

Nicolae Ceaușescu
După cum s-a mai anunțat, tovarâșul Nicolae Ceaușescu, secretar 

Republicii 
pe ziaristul 

de presa

general al Partidului Comunist Român, președintele 
Socialiste România, a primit in ziua de 29 aprilie a.c. 
japonez Masashl Egawa, trimisul special al grupului 
„Mainichi" din Japonia, căruia l-a acordat un Interviu.

Si In acest an. cronica între
cerii în intîmpinarea Zilei solidarită
ții internaționale a celor ce muncesc 
a înscris realizări remarcabile in toa
te domeniile de activitate si. in pri
mul rind. în economie. Astfel, ac- 
tionind cu hotărîre și nricepere pen
tru îndeplinirea și depășirea planului 
pr acest an. colectivele de oameni ai 
mtt icii din numeroase întreprinderi 
au raportat îndeplinirea inainte de 
termen a planului pe patru luni din 

'«577. în acest fel. ele au livrat im
portante cantităti de produse necesa
re economiei naționale.

Sînt dovezi grăitoare ale hotă- 
rîrii cu care clasa muncitoare. între
gul popor acționează, sub conducerea 
partidului, pentru înfăptuirea sarci
nilor de dezvoltare economico-socială 
a tării, pentru realizarea neabătută a 
planului și a angajamentelor în acest 
al doilea an al cincinalului revoluției 
tehn ico-științif ice.

Marea întrecere socialistă continuă. 
Peste citeva zile, întregul nostru 
popor va sărbători gloriosul centenar 
al cuceririi independentei de stat a 
României — eveniment bogat în sem
nificații. prilej de manifestare a pa
triotismului fierbinte al tuturor oame
nilor care trăiesc și muncesc pe 
aceste meleaguri, strins uniți sub 
steagul partidului. Pe fundalul trai
nic al realizărilor de pină acum, co
lectivele de oameni ai muncii sînt ho
tărâte să desfășoare si mai puternic 
întrecerea socialistă, să amplifice 
eforturile pentru a realiza în cele 
mai bune condiții și la toți indicatorii 
sarcinile de plan pe acest an. Iar pen
tru ca rezultatele să fie cit mai bo
gate. pentru ca întrecerea socialistă 
să fie cit mai eficientă, organiza
țiile de partid. împreună cu condu
cerile unităților economice, sînt che
mate să concentreze eforturile tutu
ror colectivelor asupra valorificării 
superioare a resurselor tehnice și 
materiale din fiecare unitate, în 
strînsă legătură cu necesitățile ma
jore ale economiei naționale.

Care sînt. de fapt, principalele o- 
blective, direcțiile de acțiune esenția
le asupra cărora trebuie concentrate 
energiile și capacitățile creatoare ale 
colectivelor din întreprinderi în peri
oada următoare ? Ele se desprind cu 
pregnantă din expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la ședința comună 
a organelor supreme de partid și de 
stat, care a avut loc în luna martie.

Pe primul plan al preocupărilor 
trebuie să se situeze realizarea pro
ducției planificate la toate sortimen-

tele si a angajamentelor referitoare 
la depășirea planului. Este o sarcină 
ce izvorăște din rațiuni majore, din 
cerințele bine fundamentate ale eco
nomiei ca producția fizică planificată 
să fie realizată ritmic și integral in 
toate întreprinderile. în acest sens, 
organele locale de partid, ministerele 
sînt chemate să acorde o atenție deo
sebită acelor unități care pînă acum 
au înregistrat restante față de plan 
la. un sortiment sau altul, astfel incit 
acestea să fie recuperate în cel mai 
scurt timp.

Concomitent cu îndeplinirea si de
pășirea planului la producția fizică, 
un accent deosebit trebuie pus 'pe 
realizarea indicatorilor de olan și a 
angajamentelor privind creșterea efi
cientei economice — sarcină funda
mentală a planului pe acest an. a în
tregului cincinal. Iată de ce. în fie
care unitate se cere să se urmărească 
realizarea neabătută a programului 
dc creștere suplimentară a producti
vității muncii — așa cum a indicat 
conducerea partidului — cu cel puțin 
2—3 la sută în industrie și cu 4—6 la 
sută în construcții. O maximă atenție 
trebuie acordată folosirii rezervelor și 
posibilităților de sporire a producției 
pe calea utilizării intensive, la în
treaga capacitate, a mijloacelor teh
nice aflate în dotarea întreprinderi
lor ; în acest domeniu se cere să se 
acționeze cu toată fermitatea pentru 
ca. în condițiile sporirii continue a 
parcului de mașini-unelte. utilaje și 
instalații, să crească mai rapid indi
cele de utilizare a acestuia la cel pu
țin 85 la sută, asigurîndu-se încărca
rea corespunzătoare a schimburilor 
de producție, ridicarea calității între
ținerii. reviziei si reparațiilor, redu
cerea duratei acestor opefatiuni. Deo
potrivă. in centrul întrecerii socialis
te trebuie să se situeze, in continua
re. preocupările pentru înnoirea, mo
dernizarea și îmbunătățirea calității 
produselor, pentru reducerea costuri
lor de producție si. îndeosebi, a chel
tuielilor materiale, prin respectarea 
riguroasă a normelor de consum de 
materii prime, materiale, combustibil 
și energie. Este vorba deci de obiec
tive vitale ale dezvoltării economiei 
naționale in acest an si în întregul 
cincinal, obiective de a căror înfăp
tuire depinde nemijlocit sporirea 
mai rapidă a venitului național — 
fundament trainic al progresului și 
prosperității întregii țări.

Eforturi intense trebuie depuse pe 
șantierele noilor obiective industriale, 
precum și pe cele de construcții de

locuințe, pentru a fi recuperate în 
cel mai scurt timp rămînerile în 
urmă și a fi îndeplinit integral pla
nul de investiții ; în aceste zile bune 
de lucru, se impune, mai mult decît 
orieînd. să se asigure mobilizarea de
plină. concentrarea tuturor forțelor 
pentru accelerarea ritmului lucrărilor 
pe șantiere, pentru montarea tuturor 
utilajelor existente. în același timp, 
colectivele unităților constructoare 
de mașini au datoria să ia toate mă
surile pentru a livra înainte de ter
men utilajele și instalațiile tehnolo
gice necesare obiectivelor ce urmea
ză să fie puse în funcțiune în 
acest an.

Sarcinile ce stau în fata oamenilor 
muncii sînt mari, mobilizatoare, dar 
realiste ; ele răspund unor necesități 
stringente ale economiei și stă în pu
terea harnicului nostru popor să le 
înfăptuiască. Pentru ca aceste sarcini 
să fie pe deplin înțelese si însușite, 
pentru ca să se acționeze ferm, nea
bătut, zi de zi. pentru înfăptuirea lor, 
organizațiilor de partid le revine, mai

mult ca oricind. îndatorirea de a În
treprinde o amplă activitate politico- 
educativă si organizatorică, astfel ca 
toti oamenii muncii să participe cu 
tot ce au mai bun ca inițiativă $i 
putere de muncă la realizarea și de
pășirea sarcinilor de plan, la obține
rea de noi si importante succese în 
activitatea economică. în spiritul exi
gentelor formulate de conducerea 
partidului, de secretarul său general.

Să acționăm cu hotărîre. cu fermi
tate muncitorească pentru ca întrece
rea socialistă să fie tot mai viguroasă, 
mai rodnică, prilejuind valorificarea 
deplină a energiilor si capacităților 
creatoare ale întregului popor, mani
festarea puternică a inițiativei si e- 
lanului constructiv al tuturor oame
nilor muncii, extinderea largă a ex
perienței colectivelor și a fruntașilor 
în producție, astfel ca planul și an
gajamentele pe acest an să fie reali
zate exemplar în toate întreprinderile 
și ramurile economiei naționale — 
spre binele și progresul necontenit și 
multilateral al patriei noastre socia
liste.

în secția oțelârie a întreprinderii de utilaj chimic „Grlvița roșie" din 
București — ca în atîtea unități din țară — în zilele de 1 și 2 mai s-a muncit 
bine, cu realizări demne de remarcat. Oțelarii luga Bănică, Ion Barbu și Ion 
Gheorghe din această secție au consemnat, în ziua de 1 mai, producții 

suplimentare Foto : S. Cristian

ÎNTREBARE : Sperăm intr-o 
refacere grabnică a tării dum
neavoastră de pe urma daunelor 
provocate de cutremurul din luna 
martie. Afi vrea să ne spuneți 
in ce măsură daunele au afec
tat economia dumneavoastră și 
planurile economice pentru dez
voltarea viitoare ? In ce măsură 
ajutorul extern contribuie la 
refacere ?

RĂSPUNS : Cutremurul din 4 mar
tie a provocat, intr-adevăr, pagube 
deosebit de serioase economiei na
ționale, locuințelor și altor edificii 
social-culturale și, in mod deosebit, 
mari pierderi de vieți omenești. Așa 
cum am mai declarat, întregul popor 
a acționat din primele momente, in
tr-o deplină solidaritate, pentru sal
varea vieților oamenilor care se aflau 
sub dărimături. pentru refacerea și 
reluarea activității normale, pentru 
recuperarea daunelor. Au trecut de 
la cutremur aproape două luni și 
pot spune că întreaga activitate eco
nomico-socială se desfășoară normal ; 
practic, toate unitățile economice și 
sociale și-au reluat activitatea. în
suși faptul că în luna martie pro
ducția industrială a fost realizată cu 
o depășire față de plan de citeva mi
liarde de lei demonstrează că, in 
aceste împrejurări grele, poporul 
acționat intr-o unitate deplină, 
conducerea partidului comunist, 
guvernului, 
greutăților
Pornind de la aceasta, avem deplina 
convingere că în cursul anului vom 
reuși să recuperăm cea mai mare 
parte a pierderilor, să asigurăm des
fășurarea. in ritmul stabilit prin pla
nul cincinal, a întregii activități eco
nomice. Nu se pune deci problema 
reducerii programului de dezvoltare 
economico-socială a țării ; dimpotri
vă, avem in vedere să intensificăm 
unele acțiuni tocmai pentru depăși
rea tuturor greutăților.

Am mai menționat și cu alte pri
lejuri, cu multă satisfacție, că, în 
aceste împrejurări grele, poporul ro
mân a simțit solidaritatea a zeci de 
popoare și guverne — ceea ce, fără 
îndoială, a constituit o încurajare 
pentru noi, văzind în aceasta atît 
o manifestare a spiritului umanist, 
cit și o apreciere a politicii României.

în ce privește ajutorul economic 
primit din afară pentru înlăturarea 
urmelor cutremurului, el se ridică, 
practic, la citeva zeci de milioane de
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o
il
a

dolari. Aceasta are, fără îndoială, 
anumită importanță ; esențialul 
constituie însă munca de refacere 
poporului român. Pagubele s-au ri
dicat la peste 2 miliarde de dolari, 
iar recuperarea lor, asigurarea dez
voltării normale nu se pot realiza 
decît prin efortul poporului însuși. 
Menționez însă că apreciem mult 
ajutorul pe care l-am primit și, mai 
cu seamă, manifestările de solidari
tate pe care le-am simțit în aceste 
împrejurări grele.

ÎNTREBARE : Care este linia 
fundamentală a politicii externe 
a României 1

RĂSPUNS : în politica sa externă, 
România pornește de la faptul că în 
viața internațională s-au produs și 
continuă să aibă loc mari transfor
mări revoluționare, sociale și națio
nale. mari schimbări în raportul de 
forțe. Linia generală a acestor schim
bări este in favoarea unei politici noi, 
de egalitate, respect al independen
ței și suveranității naționale, nea
mestec în treburile interne, de așe
zare a relațiilor dintre state pe baze 
echitabile, de recunoaștere a dreptu
lui fiecărui popor la dezvoltare libe
ră, pe participarea cu drepturi egale 
a tuturor popoarelor la soluționarea 
problemelor complexe ale vieții in
ternaționale.

Pornind de la aceste schimbări și 
tendințe. România se pronunță și ac
ționează ferm pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orinduire socială. De
sigur. punem pe primul plan dezvol
tarea raporturilor cu țările socialiste ; 
promovăm, de asemenea, o largă co
laborare cu țările în curs de dezvol
tare, extindem relațiile cu țările ca
pitaliste dezvoltate, cu toate statele, 
fără deosebire de orinduire socială. 
Considerăm că în lumea de astăzi se 
impune întărirea colaborării și luptei 
popoarelor pentru democratizarea 
vieții internaționale, pentru realiza
rea noii ordini economice și politice 
internaționale, pentru soluționarea 
tuturor problemelor pe calea tratati
velor, pentru excluderea forței 
a amenințării cu torța din viața 
ternațională.

ÎNTREBARE : Vă rugăm
ne prezentați punctul dumnea
voastră de vedere privind ten
dințele actuale din Europa, Asia, 
Africa fi America.

sau
in-

RĂSPUNS : Așa cum am mal 
menționat, în lume au loc mari 
schimbări — și ele continuă să se ac
centueze — în direcția afirmării vo
inței popoarelor de a pune capăit cu 
dcsăvîrșire politicii imperialiste, co
lonialiste și neocolonialiste, de a asi
gura dezvoltarea independentă a fie
cărei națiuni. în acest sens, consider 
că în Europa — atît în perioada da 
pregătire a Conferinței de la Hel
sinki, cit și după conferință — se 
dezvoltă relațiile de colaborare. Cu 
toate contradicțiile și greutățile care 
apar încă în calea înfăptuirii secu
rității și cooperării în Europa, se 
creează premisele pentru o extindere 
a colaborării, pe baza principiilor la 
care m-am referit. România consi
deră că reuniunea care urmează să 
aibă loc în curind la Belgrad tre
buie să deschidă noi perspective în
făptuirii documentelor de la Hel
sinki, și mai cu seamă să creeze 
condiții pentru trecerea la dezanga
jarea militară a 
de care este greu 
securitate.

în ce privește 
este atit de vast . 
greu să-1 poți privi in mod unitar ; 
unele sînt problemele Orientului 
Mijlociu, altele problemele Orientului 
îndepărtat, altele problemele zonei 
Oceanului Indian. în ansamblu, a- 
preciem însă că și in Asia au lo« 
schimbări importante ; victoriile ob
ținute de popoarele vietnamez, lao
țian și cambodgian în lupta împotri
va agresiunii imperialiste au exer
citat și exercită o influență puternică 
pe întregul continent, ca de altfel în 
întreaga lume. în Orientul Mijlociu, 
lupta pentru realizarea unei păci 
trainice și juste, bazată pe retrage
rea Israelului din teritoriile ocupata 
și soluționarea problemei palesti- 
nene. asigurarea independentei șl 
suveranității tuturor statelor din a- 
ceastă zonă, constituie cerințe arză
toare atît pentru dezvoltarea econo
mico-socială a popoarelor respective, 
cit și pentru pacea internațională. Ca 
o tendință generală, consider că po
poarele Asiei înțeleg tot mai bina 
necesitatea de a duce o politică in
dependentă, hotărind ele însele ca
lea dezvoltării lor, înlăturînd orice 
amestec în treburile interne.

Același lucru se poate spune s! 
despre Africa, continent in plină 
dezvoltare, unde încă mai continuă 
lupta pentru lichidarea deplină a co
lonialismului, a politicii rasiste, a 
neocolonialismului și unde se inten
sifică lupta pentru consolidarea in
dependenței naționale, pentru întă
rirea unității popoarelor. Consider 
că în ciuda problemelor dificile car,

continentului, fără 
de vorbit de o reală
Asia, continentul 
și divers incit este

(Continuare in pag. a IV-a)

„ Tineretul patriei se angajează solemn
să înfăptuiască programul partidului"

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU
’ «

de reprezentanții tineretului cu prilejul aniversării a 55 de ani de la
făurirea U. T. C. si

< »
a 20 de ani de la crearea U. A. S. C. R.

Coordonate, trăsături, momente fundamentale ale epopeii neatîrnării

7. Frăția de arme a poporului român
cu poporul rus,

cu popoarele vecine din Balcani
Operă istorică a poporului român, 

independența de stat a României a 
fost cucerită prin eroismul și spiri
tul de jertfă al fiilor patriei in gre
lele bătălii ale războiului din 1877— 
1878. Cuvintele cu adine răsunet in 
conștiința poporului, rostite de în- 
flăcăratul patriot și remarcabilul om 
de stat Mihail Kogălniceanu la 9 mai 
1877 : „Sintem independenți, sintem 
națiune de sine stătătoare" au căpă
tat substanța vie a realității de 
nezdruncinat prin faptele . glorioase 
săvirsite de bravii ostasi ai armatei 
române în fața Plevnei, la Rahova, 
Smirdan, Vidin. pretutindeni unde, 
cu singele lor. au cimentat temelia 
itatului român neatîrnat.

Totodată, in lupta sa de acum un 
■ecol pentru independența națională, 
poporul român s-a bucurat de un 
sprijin activ din partea popoarelor 
vecine, de care îl legau tradiții se
culare de prietenie și colaborare, in 
primul rind din partea marelui po
por ' ”
bulgarilor 
la rindul 
una Un 
gele lor 
liberă și 
la aceste 
in istoria _____
Nicolae Ceaușescu sublinia : „O pa
gină de neuitat în cronica acestei 
prietenii o constituie lupta eroică, 
purtată umăr la umăr, de ostașii ro
mâni si ostașii ruși. împreună cu 
partizanii bulgari, in 1877, împotriva 
armatelor Imperiului otoman, luptă 
care a dus la cucerirea independen
tei de stat a României".

Fundalul istoric al momentului 
1877 a fost zugrăvit intr-un articol 
anterior, in care s-a arătat că ac
țiunile guvernului țarist, care urmă
rea să-si întărească pozițiile in 
Peninsula Balcanică in dauna Impe
riului otoman, aflat în plin proces de 
degringoladă, serveau în mod obiec
tiv popoarelor balcanice. înlesnind 
lupta lor de eliberare.

în acest complex de împrejurări, 
guvernul român. înțelegînd că inde
pendenta de stat putea fi dobîndită 
doar pa calea armelor, s-a orientat

rus, și din partea 
a sîrbilor, -------
le-a dat 

frățesc in 
pentru o viață

precum
Și 

său, 
ajutor 
bătălii 

independentă. Referindu-se 
tradiții, cu adinei rădăcini 
noastră comună, tovarășul

cărora, 
întotdea- 

a.pri-

spre o alianță cu Rusia. Se știe ast
fel că. în septembrie 1876. o dele
gație guvernamentală română s-a 
deplasat la Livadia, in Crimeea, 
pentru a discuta cu țarul condițiile 
trecerii armatelor ruse prin România 
contra Imperiului otoman. Delegația 
română a cerut ca trecerea armate
lor ruse să se facă pe temeiul unei 
convenții prin care să se garanteze 
respectarea integrității teritoriale a 
României.

Urmarea discuțiilor de la Livadia 
a fost încheierea la București a con
venției româno-ruse din 4 aprilie 
1877, prin care guvernul român în
găduie armatelor ruse să treacă prin 
România, cu plata tuturor ser
viciilor și materialelor de care vor 
avea nevoie. Guvernul rus se obliga 
să mențină și să respecte „dreptu
rile politice ale statului român, astfel 
cum rezultă din legile interioare și 
tratatele existente, precum și a men
ține si a apăra integritatea actuală 
a României". Prevederi speciale de
fineau raporturile armatei ruse cu 
autoritățile române, pornind de la 
aceeași importantă premisă politică 
— recunoașterea tuturor atributelor 
ce decurgeau organic din proclama
rea României ca stat independent.

Deși convenția româno-rusă din 
4 aprilie 1877 nu prevedea obligații 
militare pentru România, acestea iz
vorau. totuși, din însuși faptul că 
semnarea convenției constituia un 
act de ostilitate față de Imperiul 
otoman, deoarece asigura armatelor 
.rusești importante avantaje de ordin 
strategic. Este profund semnificativ 
faptul că armata română, mobilizată 
încă de la 6 aprilie, s-a considerat 
imediat în stare de război cu Turcia, 
luind măsuri pentru a apăra linia 
Dunării împotriva eventualelor în
cercări ale armatei otomane de a-și 
crea capete de pod la nord de flu
viu si ripostind bombardamentelor 
artileriei dușmane cu hotărirea de 
„a respinge forța prin forță". în apri
lie și în prima parte a lunii mai 
1877. armata română a acoperit, cu 
patru divizii ale sale, marșul ar
matei ruse prin România, asigurin- 
du-i astfel posibilitatea efectuării 
unui marș strategic nestingherit de

vreo intervenție străină și ocupînd, 
pină la sosirea avangărzii rusești, 
dispozitive de apărare în lungul Du
nării. de la Ismail și pină la Vircio- 
rova.

La 15 iunie 1877. armata rusă, 
avind concursul artileriei române și 
al flotilei dunărene (vasele „Rindu- 
nica“. ..Ștefan cel Mare". „Fulgerul" 
și „România"), a trecut cu grosul 
trupelor Dunărea în zona Zimnicea —

în această primăvară, lucră
torii ogoarelor din județul Alba 
au efectuat însemnate acțiuni de 
combatere a eroziunii solului, 
desecări și îndiguiri menite să 
asigure protecția terenurilor a- 
gricole. creșterea potențialului 
productiv al pămintului. Prin 
participarea masivă la muncă a 
cooperatorilor, a tuturor locui
torilor de la sate a fost eliminat 
excesul de umiditate de pe 1 059 
hectare, au fost desecate 613 
hectare și s-au executat lucrări 
de irigații în sisteme locale pe 
aproape 300 hectare. De aseme
nea. s-au construit diguri cu o 
lungime de 3 km, s-au decolma- 
tat 85 km canale de scurgere a 
apei. Totodată, 
țiuni au fost 
cuitul arabil 
suprafață de 
fost efectuate
rare a pajiștilor. Rezultate deo
sebite au fost obținute de consi
liile intercooperatiste Alba Iulia, 
Teiuș. Blaj și Ocna Mureș. 
(Ștefan Dinică).

prin aceste ac- 
introduse în cir- 
50 hectare. Pe o 

17 000 hectare au 
lucrări de regene-

(Continuare in pag. a Il-a)

Mult Iubite și stimate tovarâșe 
Nicolae Ceaușescu,

Noi. reprezentanții tinerei genera
ții a patriei, reuniți cu prilejul Zilei 
tineretului și al aniversării a 55 de 
ani, de la crearea Uniunii Tineretu
lui Comunist și a 20 de ani de la 
făurirea Uniunii Asociațiilor Stu
denților Comuniști din România, în 
București, pe Cimpia Libertății de la 
Blaj, la Miercurea Ciuc. la Mără- 
șești. la Timișoara, pe Șantierul na
țional a-1 tineretului canalul Dunăre— 
Marea Neagră, exprimăm atașamen
tul nostru deplin față de întreaga 
politică internă și externă a parti
dului si statului nostru, sentimente
le de dragoste și profundă stimă pe 
care vi le purtăm dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. fiu încercat al 
poporului, minunat exemplu de dă
ruire comunistă pentru cauza nobilă 
a propășirii României socialiste.

Centenarul independentei de stat 
a României, aniversarea a șapte de
cenii de la marea răscoală din 1907, 
Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc și ziua de 2 Măi, 
„Ziua tineretului", au fost întimpi- 
nate de toți tinerii patriei cu noi 
și mari succese în întrecerea socia
listă. în pregătirea profesională. în 
activitatea social-politică. prin ample 
acțiuni de muncă patriotică. ■ prin 
largi manifestări politice, cultural- 
educative si sportive desfășurate în 
cadrul Festivalului național „Cîn- 
tarea României".

Ca tineri comuniști, privim cu toa
tă responsabilitatea înaltele apre
cieri pe care le-ați făcut recent la

adresa tineretului, a participării sale 
pline de abnegație la efortul între
gului popor de înlăturare a efec
telor seismului din 4 martie a.c. în
țelegem că datoria fundamentală a 
Uniunii Tineretului Comunist și U- 
niunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România față de pa
trie. partid și popor, față de dum
neavoastră personal este să acțio
neze du fermitate pentru formarea și 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
tinerei generații, astfel îneît fiecare 
utecist, fiecare tînăr muncitor, țăran, 
intelectual, elev sau student să 
muncească cu și mai multă dăruire, 
să-și consacre întreaga energie și 
capacitate de creație cauzei mărețe 
a Partidului Comunist Român. îm
părtășind întru totul, cu profunde 
sentimente de mindrie patriotică, 
hotărirea unanimă a poporu
lui nostru, exprimată cu fermitate 
de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de a înfăptui integral sarcinile sta
bilite de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., vă asigurăm că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a realiza 
exemplar îndatoririle ce ne revin la 
locurile de muncă în întreprinderi, 
in unități agricole, în școli și facul
tăți, acționînd astfel încit acest cin
cinal, hotăritor pentru înfăptuirea 
în ansamblu a Programului partidu
lui nostru, să constituie și perioada 
de cea mai largă afirmare a tinere
tului în viața economică și social- 
politică a României socialiste.

Cu prilejul zilei sale, tînăra gene
rație a patriei aduce un vibrant o- 
magiu celor care au luptat, de-a lun
gul anilor, pentru eliberarea socială

poporu-
iubite și

Șoseaua viilor" din inima Dobrogei// J
Vii plantate in te

rase ca niște ghirlande 
care împodobesc tîm- 
plele de piatră ale Do- 
brogei. Vii care urcă 
dealurile în rinduri de 
zbor arcuit. Vii aduna
te în amfiteatre pen
tru a privit marele 
spectacol solar. Vii, 
vii. vii ! De o parte și 
de alta a șoselei, pe 
distanta de 150 de kilo
metri. se întind viile 
ce par niște antene pe 
care podgorenii le-au 
pregătit si le pregătesc 
in aceste zile cu mi
gală și le-au orientat 
pentru captarea emisi
unilor solare. în trece
rea lor spre mesele 
noastre...

Sînt mai întii viile 
Nazarcei — plantații 
tinere. de 5—6 ani. 
care incep chiar din 
pragul hotelurilor de 
la Mamaia. Apoi ves
titele și fără egal vii 
ale Murfatlarului ; vi
ile Medgidiei ; viile 
Cernavodei. De la 
mare și pină la Dună
re. Dobrogea e încin-

să cu un briu de pod
gorii. Iar de la Cerna
voda și pină ios. la 
Ostrov, din nou... viile. 
Pămintul bătrîn. pe 
care ploile, apele și 
vînturile au încercat 
să-1 deșire, să-1 des
trame și să-1 care in 
Dunăre de-a lungul

col peisagistic. Motiv 
pentru care I.A.S. 
Murfatlar a construit 
pe.cea mai înaltă cofă 
din mijlocul viilor un 
splendid punct turistic, 
pe care-I vizitează 
oaspeți de pe toate 
meridianele globului. 
Și cind te gindesti că.

scos la iveală teascuri 
de piatră. unelte de 
vinificat. rezervoare 
pentru vin. pietre de
corate cu ghirlande de 
vită de vie. Erau unel
tele getilor îngropate 
în lut. Erau apoi scule 
mai perfecționate, din 
epoca romană a aces-

internaționale.tiții
Trofee-simboluri cu o 
acoperire totală în va
loarea muncii încărca
te de pasiune, de dă
ruire si talent a pod
gorenilor din Murfa- 
tlar.

— Strugurii de Mur- 
fatlar sînt cei mai

făcut in- 
ale- 

cior- 
pe 
să

mileniilor, e tighelit 
acum cu plantații de 
vie... Viile de la Co- 
chirleni : viile 
Alimanu ; viile 
Oltina.

Vii plantate 
rase...

Localnicilor, 
nuiti cu acest 
— pe care l-au 
pus. de altfel. în
fora unui cintec știut 
de toti : „Dobroge. 
mindră grădină" — li 
se pare firesc, după ce 
au trăit metamorfoza 
acestor pămînturi. Al
ții. în schimb, vin aici 
ca la un mare specta-

de la 
de la
in te-

obiș- 
peisai 
trans- 
meta-

în urmă cu 70 de ani. 
Murfatlarul însemna 
doar 7 hectare de vie. 
7 hectare plantate în 
mod experimental de 
un inginer român care 
iși făcuse studiile in 
Franța si se întorsese 
cu ambiția de a da o 
replică unei vestite 
zone viticole. Vis de 
vizionar patriot. împli
nit In 
lui. in 
cenii...

anii socialismu- 
numai două de-

★ 
brăzdarele plu- 

grele au in
Cînd 

gurilor 
ceput să desfunde pă
mintul, oamenii au

tui colt de pămînt, 
cind viticultura a de
venit din nou o pre
ocupare de bază a 
populației locale. Mo
derna și impunătoarea 
clădire a cramei de la 
Murfatlar. cu o capaci
tate de depozitare de 
2 000 de vagoane, găz
duiește într-o sală 
toate aceste piese — 
un adevărat muzeu — 
alături de colecția ce
lor aproape 200 de me
dalii și diplome. în 
majoritate de aur. pe 
care vinurile de la 
Murfatlar le-au cîști- 
gat în diferite combe-

mari „consumatori" de 
soare — explică ingi
nerul Octavian I.am- 
bru, directorul unității. 
Au nevoie de multă 
lumină si multă căl
dură pe care să le 
transforme in cite 250 
— 300 grame de zahăr 
la litru de must, pen
tru a se putea obține, 
vinuri de cea mai 
bună calitate.

La Murfatlar culesul 
începe totdeauna tîr- 
ziu. pentru că si toam
nele sînt mai tîrzii si 
mai dulci decît în alte 
părți, dar în anul tre
cut a fost altfel — si

recoltatul a fost amînat 
cu trei săptămâni, in- 
cepind abia la 1 oc
tombrie. pentru ca 
strugurii să mai acu
muleze un plus de 
soare. Mai mult chiar, 
culesul s-a
tr-un fel aparte, 
gîndu-se numai 
chinii copti bine, 
ceilalți lăsîndu-i 
mai adune zahăr. Dar
cind să culegi atîta 
vie — 1 500 de hecta
re ? — prin care să 
treci de citeva ori, fără 
să te apuce ploile care 
aduc mucegaiul si bru
mele ce stafidesc stru
gurii?! A fost o bătălie 
de zi și de noapte, 
pentru a se obține 
strugurii de calitate și 
a se salva munca de 
un an întreg.

Licoarea strugurilor 
Murfatlar se află 
mîini bune. în gri- 
ecologilor conduși 
inginerul Petre Io- 

neîntrecuți in

de 
ne 
ja 
de 
nescu.
(Continuare 
in pag. a IlI-a)

și națională, pentru făurirea orln- 
duirii noi, socialiste, exprimă senti
mentele sale de profundă gratitudine 
față de partid, față de clasa munci
toare și întregul popor, care îi asi
gură condiții optime de muncă și 
viață. Constituie o realitate că adîn- 
cirea și perfecționarea continuă a 
democrației socialiste — preocupare 
constantă a conducerii partidului și 
statului nostru, a dumneavoastră 
personal, mult stimate tovarășa 
Nicolae Ceaușescu — ne oferă con
diții deplin favorabile pentru for
marea și afirmarea noastră ca o pu
ternică forță socială aflată, sub 
conducerea partidului, in primele 
rinduri ale înfăptuirii năzuințelor și 
aspirațiilor fundamentale ale nați
unii noastre.

Perspectivele minunate prefigura
te de Programul Partidului Comu
nist Român Însuflețesc tînăra gene
rație a patriei, care va participa și 
în viitor, cu toate forțele sale, la 
înflorirea și înălțarea continuă 
a României socialiste. Pentru noi, 
patria noastră. România înseam
nă totul — pămintul ei sfint 
pe care ne-am născut și crescut, 
pentru care au luptat și s-au jert
fit înaintașii și părinții noștri, leagăn 
de civilizație milenară, încununată as
tăzi în anii socialismului cu valori 
noi, superioare, oamenii ei de omenie, 
români, maghiari, germani, de alte 
naționalități, uniți pentru totdeauna, 
prin aceleași Idealuri, in jurul și 
pentru cauza Partidului Comunist 
Român. Nimic și nimeni, niciodată 
și nicăieri, nu ne va abate de la lupta 
neînfricată pentru făurirea socialis
mului și comunismului în patria 
noastră scumpă — Republica Socia
listă România.

Reafirmind atașamentul deplin al 
tineretului față de politica externă a 
partidului și statului nostru — care 
dă expresie aspirațiilor celor mai 
înaintate ale popoarelor de a trăi în- 
tr-o lume mai bună și mai dreaptă, 
guvernată de principiile indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galității in drepturi, neamestecului 
în treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța, res
pectării neabătute a dreptului fiecă
rui popor de a-și hotâri de sine stă
tător^ destinele — ne angajăm să 
milităm permanent pentru traduce
rea ei în viată, să fim prezenti ca 
un factor activ al întăririi continue 
a unității și solidarității tinerei ge
nerații din întreaga lume in lupta 
pentru cauza socialismului, a păcii 
și progresului social.

In aceste momente. în care se în
gemănează în chip fericit sărbători
rea centenarului independentei de 
stat a României, a zilei de 1 Mai, 
aniversarea a 55 de ani de la fău
rirea Uniunii Tineretului Comunist 
și a 20 de ani de la crearea Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști 
din România. întregul tineret al pa
triei se leagă solemn în fata parti
dului. a dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că iși va consacra toată 
ființa sa. întreaga capacitate si pu
tere de muncă înfăptuirii integrale 
a Programului Partidului Comunist 
Român de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a României spre comu
nism. triumfului cauzei socialismu
lui. a securității, păcii și cooperă
rii în întreaga lume.
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ACTIVITATE RODNICĂ PE
Sînt zile de primăvară foarte fru

moase. Cer senin in toată țara. Este 
cald și pămintul are destulă umezea
la. Plantele agricole cresc, toată ve
getația e bogată. Explicabil de 
ce în ultimele zile mecanizatorii din 
S.M.A. și I.A.S.. cooperatorii, toți lo
cuitorii satelor au participat în mare 
npmăr la muncă. încă in cursul zi
lei de simbătă, corespondenții noștri 
ne-au informat că în județele Vran- 
ce®, Brăila și Argeș s-a încheiat 
semănatul porumbului. Ieri. 2 mai, 
s-a încheiat semănatul porumbului 
și în județele Ialomița și Constanța.

Desigur, in cîmp, in grădinile de 
legume mai trebuie executate multe 
lucrări pină cînd se va putea spune 
că s-a. încheiat campania agricolă de 
primăvară. îndeosebi se cere să se 
termine cit mai repede semănatul 
porumbului. înțelegind această ce
rință. oamenii muncii de pe ogoarele 
județului Prahova au dat zor. in a- 
eeste zile, la insămînțatul ultimelor 
suprafețe cu porumb. în zilele de 1 
și 2 mai. mecanizatorii, țăranii co
operatori din Ciorani, Mizil, Baba 
Ana. Inotești. Petroșani. Valea Călu
gărească au lucrat de zor de dimi
neață și pină la lăsarea întunericu
lui. Datorită hărniciei lor s-au depă
șit vitezele de lucru planificate. Cu 
tot zorul, există o grijă deosebită

pentru calitatea lucrărilor, urmârin- 
du-se atent densitatea, adîncimea, 
rîndurile drepte ale semănăturilor. Un 
scurt bilanț : peste 30 de cooperative 
agricole din județul Prahova au în
cheiat insămînțatul porumbului. Da
tele centralizate aseară arată că

nizatori din județul Alba au desfă
șurat, in zilele de 1 și 2 mai, un in
tens program de muncă pentru gră
birea însămințării porumbului. Mai 
multe cooperative agricole, printre 
care cele din Aiud, Ciumbrud, Deal, 
Sebeșel, Ighiu, Alba Iulia, Petrești, au

În județele Vrancea, Brăila, Argeș, Ialomița și 
Constanța s-a încheiat semănatul porumbului. 
In județul Prahova - 90 la sută din suprafețe
semănatul porumbului s-a făcut pe 
90 la sută din suprafețele destinate 
acestei culturi.

Suprafețe mai mari au rămas de 
semănat în unele județe din Tran
silvania și Moldova. în zilele de 1 și
2 mai. pe un timp excelent, pe ogoa
rele județului Sibiu s-a muncit cu 
spor. S-au semănat peste 4 000 hectare 
cu porumb și aproape 100 hectare cu 
alte culturi. De asemenea, au fost 
pregătite pentru semănat aproape
3 500 ha, s-au erbicidat 3 000 ha se
mănături. mai ales cu griu și orz.

Citeva mii de cooperatori și meca-

încheiat această lucrare pe întreaga 
suprafață planificată.

în județul Iași s-a înregistrat în 
aceste zile viteze record Ia semănat. 
Astfel, numai în cooperativele agri
cole au fost însămînțate în fiecare zi 
intre 8 000—8 600 hectare, cu 1 500 
hectare mai mult decit viteza zilnică 
stabilită. Suprafața totală însămin- 
țată cu porumb s-a ridicat la peste 
50 la sută din cea planificată. De 
asemenea, pe ogoarele județului 
Neamț, numai în aceste două zile au 
fost insămințate cu porumb mai

OGOARE
bme de 8 000 hectare. Cu aceasta, 
pină acum, porumbul a fost însă- 
mînțat pe mai mult de 70 la sută din 
suprafața planificată. Pe ogoarele 
județului Botoșani, duminică mecani
zatorii și cooperatorii au ieșit în pri
mele ore ale dimineții in cimp, la 
însămințarea porumbului. S-a incor
porat sămința In sol pe o suprafață 
de 6 500 hectare.

Și în județul Timiș, țăranii coope
ratori și mecanizatorii din S.M.A. și 
I.A.S. au reușit, în aceste două zile, 
să insămințeze cu porumb peste 
22 000 ha. într-o serie de uni
tăți, dintre care I.A.S. Variaș, coo
perativele agricole Dudeștii Noi, 
Dumbrăvița, Uihei, Peciu Nou, Her- 
neacova, Giulvăz, această lucrare a 
luat sfirșit.

S-a muncit intens, In aceste zile, 
și în județele care au terminat mai 
devreme semănatul porumbului. Ast
fel, in județul Buzău au continuat 
în ritm intens lucrările de întreți
nere a culturilor, iar in grădini au 
fost plantate legume.

Așadar, zile de muncă încordată 
pentru a se obține in acest an re
colte cit mai mari. Va trebui ca și 
de acum înainte să se muncească din 
plin cu același elan și hărnicie.

Duminicd, pe ogoarele cooperativei agricole din comuna . Finta, județul 
Dîmbovița, au fost insdmînțate ultimele supratețe cu porumb

Foto : E. Dichiseanu

LAUDĂ CELOR
AFLAȚI LA DATORIE

Iu zilele de 1 si 2 mai, in întreprinderi cu „foc nestins"
tn zilele de 1 și 2 mai. in numeroase unități economice a căror activitate se desfășoară neîntrerupt, s-a 

muncit intens, cu rodnicie, obținindu-se Importante succese in îndeplinirea planului și angajamentelor asu
mate în întrecerea socialistă. Prezenți in aceste întreprinderi, corespondenții „Scinteii" transmit :

Metalurgiștii țârii, ia înăl
țime. în toate schimburile
de pe platforma oțelăriei resițene, la 
furnale, la laminoare, fabrica de aglo
merare a minereurilor, oamenii au 
fost prezenți la datorie, ca in fiecare 
altă zi de muncă, reușind să dea. peș
te prevederile de plan stabilite pen
tru cele două zile, 250 tone de oțel, 
200 tone de fontă și 700 tone de lami
nate finite și bandaje. Cele mai bune 
realizări in zilele de 1 și 2 mai le-au 
înregistrat oțelarii conduși de Iosif 
Baghi. Ion Mitrescu și veteranul intre 
topi tori Vasile Achim ; furnaliștii, in 
frunte cu Aurel Liubimirescu. Ion 
Păsat. Hunedoara. La vetrele nestinse 
ale cetății metalului de pe malul Cer- 
nei, in zilele de 1 și 2 mai s-au aflat 
la lucru unii din cei mai încercați co
muniști ai acestui colectiv Erou al 
Muncii Socialiste. La furnalele de 
mare capacitate au muncit echipele 
lui Alexandru Hăjdățeăn. Lucian Io- 
nescu. Mihai Aciobănitei care. îm
preună cu tovarășii lor dc la celelalte 
furnale, au realizat suplimentar, in a- 
ceste două zileț bâjiîjj '<3W t<®>|* S# fon
ta. în timp ce numai schimburile con
duse de maistrul loan Trâilă și sub- 
inginerii Nicolae Oargă, Romulus 
Torhâ. de la oț&ăriaelectrTPă? au elâ- r 
borat in plus mai mult de 200 tone 
oțel cu înalte caracteristici tehnico- 
calitative. Concret, rezultatele acestor 
două zile se măsoară într-o producție 
suplimentară de peste 1 000 tone cocs 
metalurgie. 600 tone minereu aglome
rat, peste 300 tone otel Martin și e- 
1-ectric. mai mult de 1 200 tone lami
nate. Și aluminiștii Slatinei au dat 
dovadă de deosebită hărnicie in a- 
ceste zile. Bilanțul ? S-au înregistrat 
suplimentar, fată de sarcinile de plan, 
peste 15 tone aluminiu primar și a- 
liaje din aluminiu. Remarcabil este că 
harnicii metalurgist! s-au încadrat in 
consumurile normate de materii pri
me și energie electrică.

Petrochimiștii raportea
ză : sporesc depășirile tie 
PICH Pe marea Platformă industria
lă a Brazilor, unde producția se des
fășoară in flux continuu, in zilele săr
bătorești de 1 și 2 mai rafinorii și pe
trochimiștii au asigurat buna funcțio

nare, cu maximum de randament, a 
tuturor instalațiilor. Efectele : în a- 
ceste două zile, colectivul combinatu
lui petrochimic de aici a consemnat o 
producție suplimentară față de plan 
de 350 tone benzine, motorină, dime- 
tiltereftalat. fenol, acetonă, alte pro
duse. Pe panourile de întrecere s-au 
evidențiat cu deosebire colectivele de 
Ia instalațiile de cracare catalitică, re
formare catalitică, din secțiile D.M.T. 
Pe Valea Trotușului. în cele trei mari 
uzine, petrochimiștii au sărbătorit, ca 
de obicei. Armindenul prin muncă. 
Organizarea exemplară, aproviziona
rea cu materii prime, asigurarea asis
tenței tehnice in toate schimburile au 
creat posibilitatea ca instalațiile să 
funcționeze din plin, la întreaga lor 
capacitate. La unele dintre ele s-au 
realizat producții mult superioare față 
de zilele obișnuite. Ca urmare, in zi
lele de 1 și 2 mai au fost fabricate 
peste plan aproape 400 tone de buta- 
dienă. 500 tone izopropilbenzen. 100 
tone polistiren, 250 tone sodă causti
că. 11 900 tone de produse de rafină- 

. rie și însemnate cantități de insecti-
• cido., erijicide și fungicide, -Cele mai 
bune' rezultate le-au înscris, pe grafi
cul întrecerii socialiste, lucrătorii din 
schimburile conduse de maiștrii Ion 

-Munteanu, Iosif Vitaioș, Victor Enea.

Producții record... Telexu’
rile, telefoanele transmit :

• CIMENTIȘTII CLUJENI au ho- 
tărit ca in zilele de 1 și 2 mai să 
realizeze noi recorduri in producție. 
Ei au dat peste prevederi 500 tone 
ciment de buna calitate. Formațiile 
conduse de comuniștii Vasile Coro- 
dea și Viorel Buglea de. Ia morile de 
ciment și-au dovedit din nou măies
tria în utilizarea, la indici superiori, 
a agregatelor. De asemenea, munci
torii de la cuptoarele de var au dat 
peste prevederi 40 tone de var, dis- 
tingindu-se in mod deosebit echipele 
conduse de comuniștii Gavril Kovacs 
și Nicolae Simofi.

• în primele două zile din mai. 
hidrocentralele Oltului și Lotrului 
au furnizat sistemului energetic na
țional aproape 6 milioane kWh. cu 
peste 150 000 kWh mai mult decit. 
sarcinile zilnice stabilite. în felul a- 
eesta,. energeticienii vîlceni au reali

zat de la începutul anului și pină 
ieri, 2 mai, o producție suplimen
tară de 55 milioane kWh de energie 
electrică.

• La întreprinderile metalurgice, 
de prelucrare a maselor plastice, 
antibiotice și combinatul de fibre 
sintetice din Iași in zilele de 1 și 
2 mai s-a lucrat in „foc continuu". 
Schimburile din aceste zile au fost 
formate îndeosebi din tineret, care 
a cinstit astfel prin fapte de sirgu- 
ință și elan ziua sa : aproape 1 000 
tineri au reușit să realizeze adevă
rate recorduri în producție, cu de
pășiri între 10 și 25 la sută ale sar
cinilor de plan. Totodată, 110 tineri 
din diferite Întreprinderi, calificați 
și pentru lucrări de construcții de 
locuințe, au ajutat în aceste zile pe 
constructori să dea in folosință, îna
inte de termen, peste 150 de aparta
mente.

• „Nu putem întrerupe lucrarea, așa 
că vom munci și in zilele de sărbă
toare" — aceasta a fost concluzia 
unei succinte discuții de producție 
la care au participat, simbătă 30 a -

• prilie, .co-.wtructorii șantierului din 
Arad al T.C.Ch Cluj-Napoca. Și ast
fel, de Armindeni, lucrul a continuat 
pe șantierul noului combinat de în
grășăminte chimice 'complexe: din 
Arad și mai ales la turnurile de gra- 
nulare pentru uree. înțelegind că, 
din punct de vedere tehnic, lucrarea 
nu suportă întreruperi și hotăriți de 
a executa in devans unele operații, 
constructorii din echipele conduse 
de Marin Zaharia (fierari-betoniști), 
Ianos Miclos (dulgheri) și Anton 
Nagy (zidari), sub Îndrumarea teh
nică directă a maistrului Gheorghe 
Turcut și a inginerului loan Roșea, au 
continuat glisarea turnurilor de gra- 
nulare pe încă 9 metri, atingînd. Ia 
sfirșitul zilei de 2 mai, cota 28.

„Cibinium ’77“
Duminică, in atmosfera de 

sărbătoare a zilei de 1 Mai. la 
Sibiu, Mediaș. t Cisnădie. Agnita, 
Avrig, Sadu. in parcuri și locuri 
tradiționale de întilnire. la casele 
de cultură, cluburile și căminele 

■culturale din toate celelalte lo
calități ale județului Sibiu au a- 
vut loc in prezenta a mit de oa
meni ai muncii — români, ger
mani, maghiari — ample mani
festări cultural-educative. Spec
tacole muzical-coregrafice. litera
re și folclorice, intitulate suges
tiv „Imn pentru viață, imn pen
tru muncă". „Țara mea de glorii, 
tara mea de dor", „Cintăm pa
tria. partidul, omul muncii și 
faptele sale" ș.a., au marcat des
chiderea celei de-a X-a ediții a 
festivalului „Cibinium ’77“. pres
tigioasă manifestare cultural-ar- 
tistică a județului.

Dedicate de fiecare dată unui 
eveniment politic sau unui 
domeniu al artei și culturii, 
manifestările actualei ediții ju
biliare a festivalului „Cibinium" 
cinstesc marile aniversări ale 

. acestui an — centenarul in
dependenței, 70 de ani de 
la răscoalele țărănești, 30 de 
ani de la proclamarea republicii. 
„Cibinium ’77“ se desfășoară în
tre 1 și 9 mai și se încadrează 
in Festivalul național „Cintarea 
României”.

Luni. 2 mai. a avut loc. in a- 
ceeași atmosferă sărbătorească, 
un spectacol muzical-coregrafic. 
„Cintăm tinerețea”, organizat in 
decorul pitoresc al pădurii Dum
brava din Sibiu. Aici au evoluat 
numeroase formații artistice evi
dențiate la faza județeană a 
Festivalului național ..Cintarea 
României”. Manifestarea „Cint 
și joc pe Hi.rtibaciu” a avut Trie 
PC stadionul orașului Agnita, 

i susținută de un mare număr de 
artiști amatori din Agnita si co
munele învecinate — Brădeni, 
Iacobeni, Merghindestl și Birghiș. 
La Muzeu! Brukenthal a fost 
deschisă expoziția retrospectivă 
de pictură și sculptură ..10 ani 
do artă plastică. sibtană”. la 
Mediaș — expoziția județeană a 
artiștilor plastici amatori, iar la 
Muzeul sătesc din Avrig — o ex
poziție ' de țesături și cu
sături organizată de școala 
populară de artă din Sibiu. La 
Mediaș s-a desfășurat simpozio
nul „Cei mai viteji și mai drepți 
dintre traci”. (Nicolae Bruian).

• VASLUI. „Peneș Curcanul” 
este titlul unui album oma
gial editat de Casa pionie
rilor Vaslui in memoria erou
lui național din războiul pen
tru independentă. în album sint 
înmănuncheate fotografii, de
sene și imagini din viața 
și lupta lui Constantin Tur- 
canu, eroul de la 1877. cunos
cut sub numele de Peneș 
Curcanul, și a orașului său na
tal, Vaslui. (Lăluci Crăciun).
• HUNEDOARA. Festivalul na
țional „Cintarea României” cu
noaște in județul Hunedoara 
multiple și diverse forme de 
manifestare. în acest cadru, Ia 
căminul cultural din comuna 
Ilia a avut loc deschiderea tra
diționalului festival cultural-ar
tistic „Mureș, pe marginea ta”, 
care a debutat cu expunere» 
„Independența — năzuință de 
veacuri a poporului român”, 
urmată de un. spectacol tematic 
dat de formațiile artistice de 
amatori din comună, sub ge
nericul „Eroi au fost, eroi sint 
încă”. La mina Petrila a fost 
organizată o expoziție de carte 
social-politică cu vinzare, in 
cadrul căreia a fost prezentată 
lucrarea „Memorii — campania 
1877—1878”, iar la mina Livezeni 
o expoziție asemănătoare a si
tuat in atenția minerilor cele 
mai recente cărți tehnice de 
specialitate. La rindul său, casa 
de cultură din Deva găzduiește 
în aceste zile o •interesantă ex
poziție de pictură, sculptură și 
grafică, in cadrul căreia 25 de 
artiști amatori din județ — 
membri ai cercurilor de artă 
plastică de pe Lingă așezămin- 
ttei’HJb' cultură'— expun lucrări ' 
jȚfjSÎȘrate din"lupta pentru Inție- 
ppnd^tă a poporului român,-din 
munca ți viața constructorilor 
societății” socialiste multilateral 
dezvoltate. (Sabin Ionescu).
• IAȘI. La sala „Victoria” din 
Iași a avut loc un concurs ju
dețean de creație „Lupta cu 
inerția”, organizat de centrul de 
îndrumare a creației populare și

a mișcării artistice de masă, 
înscriindu-se in Festivalul na
țional „Cintarea României”, 
manifestarea a cuprins o expo
ziție de pictură, sculptură și 
grafică a artiștilor plastici ama
tori din județ, un recital de 
poezie patriotică, cu versuri ale 
poeților cenacliști promovați in 
etapa județeană și un program 
artistic susținut de formația de 
muzică folk „Estudiantina”, în
scrisă, de asemenea, ia con
cursul de creație, care a prezen
tat compoziții proprii. Actorii 
Operei române din Iași au pre
zentat recent mai multe specta
cole in deplasare in comunele 
Săbăoani și Pildești, județul 
Neamț, iar actorii Teatrului na
țional „Vasile Alecsandri” din 
Iași au susținut in comuna 
Belcești un spectacol cu pie
sa „Momente de teatru româ
nesc”. (M. Corcaci). • HARGHI
TA. în județul Harghita festi
valul hărniciei si creației. ..Cin
tarea României", a mobilizat un 
număr de 1 500 de formații ar
tistice insumind peste 37 000 de 
artiști amatori. Duminică, la 
Miercurea Ciuc a avut loc o 
amplă manifestare culturală 
susținută de formațiile laureate 
in diferite etape ale festivalu
lui. Cu acest prilej au fost de
semnate formațiile cele mal 
buhe menite să reprezinte jude
țul în noua fază, superioară, a 
festivalului. în comuna Reme- 
tea a avut loc o sesiune de co
municări științifice la care au 
participat profesori universitari 
din Cluj-Napoca, istorici din ju
deț, activiști de partid și U.T.C., 
precum și cadrele didactice din- 
localitate. Au fost dezbătute 
aspecte din trecutul și prezentul' 
satelor harghitene. .,Indepen
dența — năzuință milenară a 
poporului român", se intitulează 
o nouă lucrare editată de Con
siliul județean de educație poli
tică și cultură socialistă in co
laborare cu Arhivele Statului, 
filiala Harghita. (I. D. Kiss).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, S 

și 6 mai. în țara : vremea se menține 
călduroasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin noaptea și dimineața. I,a sfîrșitul 
intervalului, izolat, în vestul țării, va

ploua. Vîntul va sufla slab pină la po
trivit cu intensificări în sud-vest și la 
munte, predomtnînd din sectorul sudic. 
Temperaturile maxime vor fi cuprinse 
ziua între 20 și 30 grade, iar minimele 
vor cobori noaptea pină Ia valori cu
prinse intre 6 și 18 grade. In București : 
vremea se menține frumoasă și căldu
roasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul 
va sufla slab pină la potrivit. Tempe
ratura staționară.

t V
PROGRAMUL 1
9,00 Teieșcoală

10,00 Antologia filmului pentru copil sl 
tineret : Shirley Temple

11,10 Emisiune de știință
11.35 Dațl copiilor vopsele ! — reportaj
11.50 Telex
16.00 Telex
16.05 Telecronica pentru pionieri
16.20 Emisiune în limba maghiară
18.50 întrebări și răspunsuri
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 în întîmpinarea marii sărbători
20,00 Cintarea României
20.35 Teatru TV : „Cronica de la Plev

na- de Mircea Bradu șl Dumitru 
Chifti*

22.00 Pe teme internaționale
22.20 Telejurnal
PROGRAMUL 2
16.00 Muzee, expoziții șl galerii de art*
16.25 Studioul... varietăților
17.30 O viață pentru o Idee : Dlmltrl 

Bagdasar
13,00 Reportaj TV : 25 •» 12 ooo
18,15 Concert de primăvară
19,05 Faruri românești
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 în inttmpinarea mari! sărbători
20.00 Film serial pentru copii : „Toata 

plnzele sus 1“
20.55 Tineretul Capitalei
21.20 Telex
21.25 Viața economică a Capitalei
21.55 De la Bach la Enescu

B O El O O El
(Urmare din pag. I)
Siștov. inaintind cu trei armate si
multan spre munții Balcani, punctul 
terminus fiind Adrianopolul și capi
tala otomană. Dacă armatele de est 
si centru au avut succese, armata de 
vest, din sectorul Plevna, a fost res
pinsă de capabilul general Osman 
Pașa. S-a creat astfel o situație pe
riculoasă pentru armata rusă, ivin- 
du-se. totodată. primejdia mutării 
frontului la nordul Dunării și a pre
lungirii războiului.

Ilustrind prețuirea pe care o acor
da Rusia aliatului său. România, 
marele duce Nicolae a cerut ’prin- 
tr-o telegramă domnitorului Româ
niei ca armata română „să facă de
monstrație" contra turcilor pe Dună
re și. dacă poate, să treacă fluviul. 
Grosul armatei române de operațiuni, 
— circa 38 000 oameni — a trecut 
Dunărea la 20 august 1877 pe la Si- 
listioara. iar după expresia unui mar
tor ocular „entuziasmul era la culme: 
soldații jucau beiul. bătuta si căză- 
ceasca".

în cursul războiului s-a cimentat 
pe multiple planuri cooperarea mi
litară româno-rusă. Imediat după 
trecerea Dunării, unitățile române 
s-au angajat în luptă alături de cele 
ruse, trupele aliate din fata Plev- 
nei fiind pușe sub comanda domni
torului român, care avea ca șef de 
stat major pe generalul rus Zotov. 
De-a lungul campaniei. înfruntînd 
împreună focul vrăjmaș, ostașii ro
mâni și ruși aveau să dea o pu
ternică dezvoltare acestei colaborări, 
făurind prin jertfe comune frăția de 
armă româno-rusă și întărind astfel 
prietenia dintre cele două popoare.

Elocvente pentru stima si prețuirea 
mutuală ce au domnit intre cele două 
armate sint aprecierile cuprinse in 
documente oficiale ale vremii. Ast
fel. marele duce Nicolae declara in
tr-un mesaj trimis domnitorului 
României : „întotdeauna am fost fe
ricit de a recunoaște bravura Și so
lidele calități militare ale armatei ro
mâne... Izbinda de Ia Rahoya apar
ține pe deplin armelor române", iar 
generalul rus Todleben sublinia in
tr-o scrisoare adresată aceluiași des
tinatar : „Martor al frumoasei con
duite a tinerei și glorioasei armate 
române ce a luptat alăturea cu ar
mata rusă, mă măgulesc cu speran
ța eă amintirea nepieritoare a aces
tor lucrări de glorie va servi întot
deauna ca bază la relațiunile viitoa-
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re între cele două țări". în același 
timp, merită menționat, faptul că. in
tr-un ordin de zi dat de domnito
rul României, cu prilejul desființă
rii Armatei de vest care-și îndepli
nise misiunea de a cuceri Plevna, se 
arăta : armata rusă „exemplu de vi
tejie și de cele mai înalțe calități 
militare" este „legată acum cu ar
mata română printr-o prietenie in
destructibilă. Sper că veți păstra — 
se spunea in continuare — pentru 
frații voștri români de arme o a- 
mintire tot așa de amicală ca aceea 
pe care dinșii v-o păstrează".

Prețuirea față de vitejia și dă
ruirea neprecupețită a ostașilor ro-

o b b b b b
mai nota : „Mă împrietenisem cu 
vreo citiva ruși și nu trecea zi la 
mijloc fără să nu ne vedem. Dacă 
nu mă duceam eu in tabăra lor, ei. 
negreșit, trebuiau să vină la mine 
să mă vadă și stăm pe lingă foc 
vorbind fiecare in limba lui. Ori dc 
cite ori ne întorceam de la vreo 
luptă. îndată ne cercetam unul pe 
altul".

Sub semnul idealurilor comune de 
eliberare națională s-a consolidat. In 
acea perioadă, și frăția de arme ro- 
mâno-bulgară. Relațiile strinse de 
prietenie dintre cele două popoare a- 
veau viguroase rădăcini in trecut. Pe 
pămintul românesc iși găsiseră adă-

FRĂȚIA DE ARME
mârri s-a reflectat si in marele nu
măr de decorații rusești ce le-au fost 
decernate, asa cum reiese din rapor
tul generalului Alexandru Cernat. 
comandantul armatei române de ope
rații : „Maiestatea sa impăratul a tu
turor rușilor, incintat de bravura sol- 
datilor noștri, a binevoit a da la Re
gimentul 13 Dorobanți și la batalio
nul 2 din Regimentul 5 de linie, cit 
și Ia toate bateriile noastre, in număr 
de 14, cite două cruci „Sf. Gheorghe" 
de fiecare companie si baterie, afară 
de bateria a 3-a din Regimentul 3 
care, fiind cea mai inaintată. a avut 
a suferi mai mult si a probat mult 
curaj, deci i s-a dat patru cruci".

Cu deosebire impresionante sint 
mărturiile care vorbesc despre înfră
țirea in luptă a oamenilor simpli, 
ostași români și ruși, care trăiau îm
preună încordarea bătăliilor și sa
tisfacțiile izbinzilor. De la 26 au
gust 1877. cind trupele române au 
început asediul Plevnei. și Dină la 
căderea acesteia (28 noiembrie), mi
litarii români și ruși, infruntind toa
te privațiunile războiului, au luptat 
cot Ia cot. această colaborare fune- 
ționînd. de la soldat pină la ge
neral. și ne arme, de la infante
rie si geniu pină la cavalerie și ar
tilerie. „Pe vreme bună sau rea și 
chiar sub focurile dușmanilor — a- 
rată sergentul voluntar St. Georgescu 
în memoriile sale — soldații veșnic 
glumeau, iar cazacii și caucazienii 
cintau într-una“. Același Georgescu

post fruntași revoluționari bulgari ca 
Ivan Vazov. Vasil Levski. Liuben 
Karavelov. marele poet Hristo Botev 
și alți luptători dîrji pentru liberta
tea tării vecine și prietene. La Bucu
rești s-a luat hotărirea dezlănțuirii 
răscoalei poporului bulgar din pri
măvara anului 1876, trecerea Dună
rii, in mai 1876 de către ceata de 
revoluționari bulgari condusă de Hris
to Botev bucurindu-se de asentimen
tul guvernului român și de sprijinul 
activ ai populației românești. Tocmai 
aceste realități i-au inspirat cunos
cutului revoluționar bulgar Gheorghi 
Sava Racovski aprecierea: „După că
derea Bulgariei sub jugul turcesc. 
România reprezenta un refugiu liber 
si inviolabil pentru poporul bulgar, 
iar casa țăranului român era des
chisă pentru bulgari cu cea mai mare 
și cordială ospitalitate".

O deosebită amploare a dobîndi» 
cooperarea militară româno-bulgară 
în anul 1877. după, declanșarea răz
boiului. Odată cu intrarea trupelor 
rusești, pe teritoriul tării noastre a 
fost dislocat și nucleul detașamente
lor de voluntari bulgari, care în
cepuse să se organizeze. încă înain
te de declararea războiului, la Chi- 
șinău. Cu aprobarea guvernului ro
mân. tabăra unde urmau să se in
struiască voluntarii bulgari a fost 
stabilită in împrejurimile orașului 
Ploiești. în această tabără s-au in
struit circa 6 000 de voluntari bul
gari. aceștia fiind apoi încadrați in

avangarda strategică a generalului 
rus Gurko, la numai trei zile după 
cs armata rusă trecuse Dunărea pe la 
Zimnicea. Totodată, se cuvine amin
tit că. cu concursul guvernului ro
mân. și-a desfășurat citeva luni ac
tivitatea la București. Ploiești și Zim
nicea comisia privind administrația 
civilă a viitoarelor teritorii bulgă
rești eliberate.

Faptele de arme ale oștilor române 
si ale patrioUJor bulgari, tributul de 
singe dat in comun în războiul din 
1877. care a adus nu numai inde
pendenta de stat a României, dar și 
eliberarea Bulgariei de sub jugul o- 
toman. au cimentat prietenia fră
țească dintre cp le două țări și po
poare.

Deosebit de importante au fost e- 
venimentele acelor ani și pentru în
tărirea tradiționalei prietenii româno- 
sirbești. Astfel, la puțin timp după 
declanșarea războiului sirbo-turc (iu
nie 1876). guvernul român a permis 
intrarea în tară și a luat măsuri pen
tru ajutorarea a circa 15 000 de fa
milii refugiate din Serbia de teama 
masacrelor turcești. Totodată, statul 
român, „doritor el însuși de a contri
bui în limita mijloacelor sale la ali
narea răniților” — după cum arăta 
Mihail Kogălniceanu — a trimis in 
Serbia o ambulantă si un grup de 
medici, care au acordat îngrijiri la 
aproape 7 000 de răniți si bolnavi 
sirbi. iar în tară s-a.u deschis liste 
de subscripție în favoarea ostașilor 
răniți sirbi. Guvernul României a 
permis înrolarea unor voluntari din 
tara noastră în armata sirbă — circa 
1 500 — precum și trecerea prin 
România a unor voluntari, ca si a 
unor ambulante rusești, sure Serbia.

Se știe, totodată. că înfrîn- 
gerea lui Osman Pașa la Plev
na a determinat reintrarea in război 
a Serbiei, tn proclamația dată cu 
această ocazie, prințul Milan arăta: 
„Vom găsi pe cimpul de luptă vi
teaza armată rusă acoperită de glo
rie eroică : vom găsi si frații mun
tenegreni și pe vitejii noștri vecini 
români, care, trecind Dunărea, s-au 
dus să se lupte pentru independență 
și libertatea creștinilor asupriți", tn 
cadrul planului rfou de operațiuni, ar
mată rusă urma să acționeze. îm
preună cu detașamentele de voluntari 
bulgari, la sud de Balcani. în direc
ția Adrianopol. muntenegrenii ase
diau nortul Antivari la Marea A- 
driatică. armata română avea misiu
nea să neutralizeze si să cucerească

„Hora de la Plevna"

cetățile Vidin și Belogradiix. iar 
armata sirbă a înaintat dinspre vest 
către zona amintită, reușind să elibe
reze o serie de cetăți din Serbia. în
cheierea victorioasă a războiului a 
găsit deci armatele României si Ser
biei in plină acțiune de cooperare 
frățească.

Tradițiile glorioase ale prieteniei 
poporului român cu popoarele veci
ne în lupta pentru libertate si inde
pendentă națională — îndeosebi ale 
prieteniei româno-ruse — si-au găsit 
o prelungire firească in contempora
neitate : in marile bătălii ale războ
iului antihitlerist s-a întărit și a că
pătat o nouă substanță prietenia ro-

mâno-sovietică. precum și cea cu po
poarele Bulgariei și Iugoslaviei. în
temeiată. in zilele noastre, pe co
munitatea de orinduire socială ș! de 
idealuri, pe relațiile de deplină fi
nalitate în drepturi și cooperare 
strinsă. reciproc avantajoasă, stabi
lite intre țările noastre, această prie
tenie reprezintă o coordonată funda
mentală a politicii externe a Româ
niei socialiste o realitate definitorie 
a internaționalismului activ specific 
întregii concepții și practici a parti
dului si statului nostru.

Prof. dr. N. CIACHIR 
Victor BÎRLADEANU
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„La mulți 
ani, omule!“

Casa lui Ioan Condor de pe 
strada Livezii din Cluj-Napoca 
este una din cele mai frumoase 
și mai bine gospodărite din car
tier. Seara de 4 martie l-a sur
prins pe Ioan Condor la un fe
cior din București.. Imediat, s-a 
prezentat la primul lot de con
structori. unde a muncit zi și 
noapte, două săptămini. Ca dul
gher. ca fierar-betonist. ca lă
cătuș. ca- zidar... Cind a venit 
clipa despărțirii, constructorii cu 
care a lucrat voluntar cot la cot. 
emoționați, 1-atț rugat să le spu
nă măcar ciți ani are și care-i 
este locuj de muncă. ..Am lucrat 
la -Clujeana» o viață de om — 
cum se zice — iar acum sint 
pensionar. Am 67 de ani”.

— Imposibil 1 — s-au mirat 
cei din jur.

Dar ..colega” nu glumea. I-au 
urat drum bun si un călduros 
„la multi ani".
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sau n-fl._ 
de la Că- \

Cine nu 
jocul lor

Fetele de la 
Căpîlna

Cine nu le-a văzut 
auzit de vestitele fete 
plina, județul Alba ? 
rămâne incintat de
unic, melodios și legănat, ase
menea colinelor domoale ale văii 
Tirnavei Mici ? Pe harnicele și 
talentatele fete din Căpilna 
le-am admirat din nou zilele 
trecute, executînd cu aceeași 
inegalabilă măiestrie cunoscutul 
lor joc „Purtata fetelor". Acum, 
echipa fetelor de la Căpilna este 
formată din trei generații de 
dansatoare. Si cu fiecare gene
rație Care se prinde in joc. dan
sul fetelor de la Căpilna devine 
mai frumos.

Barza si-a«

luat zborul
Toamna trecută, tinărul Gheor

ghe Anghel din comuna Brazi, 
aflat într-o excursie de-a lun
gul riului Prahova, a găsit o 
barză grav bolnavă. Tinărul a 
luat pasărea cu el și s-a dus la 
medicul veterinar, care i-a pre
scris un tratament destul de di
ficil, Dar Gh. A. nu s-a dat 
bătut. îngrljindu-ți toată iarna 
pacienta cu deosebită dragoste. 
Odată cu venirea primăverii, 
a Început și barza să dea 
semne de neliniște. Nemaiplă- 
cfndu-i peștele congelat, tinărul 
s-a văzut silit să meargă prin 
bălțile apropiate după pește și 

țe vii. Dar'barză tot nu s-a 
Jlț.dejrit In clipa în care un 

cird de surate a poposit pe lac. 
Atunci. Înviorată, și-a tuăt zbo
rul.

I bălțile
hj-oasț 

. liniștit
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Casa
cu nr. 592

Pentru locuitorii din comuna 
.Unirea, județul Ialomița, ca și 
pentru turiștii care preferă șo
seaua Călărași — Fetești, casa 
Cu nr. 592 este de mai multi ani 
un ideal loc de popas. Ei admiră 
aici peste 200 de tablouri in ulei 
realizate de pictorul amator Gri- 
gore Gabor. De ani de zile, pic
torul amator — in momentul de 
fată pensionar — surprinde 
pînză imagini din Bărăgan și 
zona Borcei.

Acum lucrează împreună
cei 15 „ucenici" ai săi. elevi la 
școala generală din localitate, 
pregătind o nouă expoziție. 
Tema se recomandă de la sine : 
„Aurul Bărăganului".

CU

Pișta-baci 
sau fiul?

Ansamblul folcloric din Armă- 
șeni. județul Harghita, și-a cu
cerit. de-a lungul anilor, o mare 
și binemeritată reputație. Nu ne 
propunem să facem in aceste 
rinduri un inventar al succeselor 
si laurilor obținuți pe diferite 
scene. Nu ne propunem s-o 
prezentăm nici pe animatoarea 
ansamblului, Iuliana Borș, -deși 
ar merita cu prisosință cuvinte 
de cea mai aleasă cinstire. Vom 
consemna aici numai două rin
duri despre tinerețea fără bătri- 
nețe a lui Istvan Szenyes. Cine 
este acest Pișta-baci. asa cum îi 
spune tot satul ? Este un bătrî- 
nel teribil de simpatic si incă 
plin de vioiciune, astfel că ni
meni n-ar îndrăzni să-i dea 
virsta din buletin : 75 de ani ! 
Admirindu-i măiestria cu care 
face cetera să ridă și să plingă, 
văzindu-1 cum iși saltă picioa
rele la joc. nu știi cine e mai 
tinăr 
nora

baci.

— Pișta-baci sau fiul său. 
sau nepoții săi ? Care fiu. 
și nepoți 
pe scenă

au fost aduși cu 
de însuși Pista-

I Si-au salvat 
averea!I
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Ca din senin, cerul a tncenut 
să se burdușească de nori ame
nințători. La un moment dat. un 
fulger a brăzdat zarea, iar in 

■ urmări un trăsnet s-a abătut a- 
supra unui, graid al cooperativei 
agricole din Călacea. iudei'" Să
laj. Grajdul a luat foc. Văzind 
pericolul. 750 de oameni au să
rit. ca until, ventru a sa'va ave
rea obștii. tnfruntind dogoarea 
flăcărilor și fumul inecăcfos, ei 
nu reușit să sco^'ă. pe brațe, cei 
52 de vitei și să ferească de pră
păd 68 de vaci. Le-au dat o mină 
de a^'tor si nomnier'' voluntari 
"in G:rbu și Jibou. Au fost ast
fel sa’"ate ’'imvri in valoare de 
sute de mii de lei.
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Pubricd renitzoto de
Petre POPA
cu spruinui corespondenților 
.Scinteii”

I
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ÎN SPIRITUL GLORIOASELOR TRADIȚII REVOLUȚIONARE,
AL HĂRNICIEI ȘI FIERBINTELUI PATRIOTISM

Sărbătoarea tinereții 
României socialiste

Ieri, tinăra generație, împreună cu întregul popor, a sărbătorit, int.r-o 
atmosferă de puternic entuziasm, propriu virstei și aspirațiilor sale. „Ziua 
tineretului”.

în acest an, sărbătoarea tinereții' a coincis cu aniversarea a 55 de ani 
de la făurirea Uniunii Tineretului Comunist și a 20 de ani de la crearea 
Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România. Educată de par
tid în spiritul continuității tradițiilor revoluționare, tinăra generație și-a 
reafirmat, și cu acest prilej, hotărirea de a sluji cu abnegație cauza po
porului. de a contribui cu toată energia la edificarea noii orinduiri. de a 
face totul pentru înflorirea patriei și fericirea celor ce muncesc.

La festivitatea de la Complexul expozițional Piața Scinteii au parti
cipat tovarășii Emil Bobu, membra al Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliului de Stat. Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C.. ministru pentru problemele 
tineretului. Nicu Ceaușescu, secretar al C.C. al U.T.C.. general-locotenent 
Marin Dragnca, președinte al Consiliului Național pentru Educație Fizică 
și Sport. Ion Sasu. președinte al Consiliului U.A.S.C.R.. alți activiști de 
partid. U.T.C. și U.A.S.C.R.

De o deosebit de largă par
ticipare s-au bucurat carnavalurile 
din parcurile Herăstrău și Tineretu
lui. Și-au dat concursul toate forma
țiile cluburilor tineretului și studen
ților bucureșteni. ca intr-o veritabilă 
paradă a cintecului și jocului, totul 
contopindu-se intr-un imn luminos 
slăvind partidul, țara și oamenii ei. 
Ieri după-amiază. aceste festivități 
s-au Încheiat cu spectacolul muzical, 
.literar și coregrafic „Constelația tine- 
r i“. prezentat la Palatul sporturilor 
și uluirii de formații laureate ale 
F tivalului național „Cintarea Româ
niei” ale pionierilor, elevilor, studen
ților și tinerilor din Capitală.

• Vrancea. La Mausoleul Mără- 
șești, sub genericul „La trecutu-ți 
mare, mare vi.-.or”. a avut Ioc o 
manifestare culturală, care a antre
nat mii și mii de tineri din orașele 
și comunele din această parte a țării. 
După evocarea „Mărășeștii în istoria 
luptelor pentru independenta poporu
lui român” au urmat recitaluri de 
poezii și cîntece patriotice, concerte 
de muzică folclorică și simfonică. 
Printre invitații tineretului vrincean 
s-au aflat corul „Madrigal”, ansam
blul „Doina” ș.a.

• Sălaj. în Intimpinarea zilei de
2 mai s-au organizat rodnice acțiuni 
de muncă patriotică : s-au executat 
lucrări de îmbunătățiri funciare pe
3 000 ha teren, s-au plantat 25 ha viță 
de vie. s-au curățat și întreținut pă

Spectacol cultural, ieri, pe scena teatrului de varâ din parcul Herăstrâu Foto : E. Dichiseanu

șuni pe o suprafață de 10 000 ha și 
s-au împădurit peste 100 ha teren.

Pentru cunoașterea trecutului isto
ric de luptă al organizației U.T.C., in 
intimpinarea zilei de 2 mai au fost 
organizate expuneri, simpozioane, în- 
tilniri cu activiști de partid și de 
stat, cu veterani ai mișcării de ti
neret. întreceri sportive.

• Olt. După ce peste 1 000 de ti
neri au participat la construirea de
barcaderului Strehareț, la întreține
rea zonelor verzi din orașul Slatina 
(asemenea acțiuni au fost organizate 
și in celelalte orașe ale județului 
Olt), au urmat clipe binemeritate de 
odihnă și distracție tinerească. în 
orașul Slatina au fost organizate un 
spectacol de divertisment în pădurea 
Strehareț. manifestări culturale și 
sportive pe stadionul „1 Mai”, la ce
lelalte baze sportive, iar seara, pe 
Dealul Grădiște, s-a desfășurat „Car
navalul tineretului”.

® Argeș. Casa de cultură din Pi
tești a organizat pentru tineri „Car
navalul primăverii", iar clubul teh
nic si clubul elevilor și studenților — 
spectacole artistice, seri de dans și 
excursii la cele mai atractive puncte 
turistice din județ. Comitetul orășe
nesc al U.T.C. din Curtea de Argeș 
a organizat festivalul tineresc „Flo
rile Argeșului”.

• Maramureș. în ziua de 2 mai, 
în multe localități din județ, prin

tre care Baia Mare. Borșa. Sighetu 
Marmației. Baia Sprie. au avut loc 
seri cultural-educative și distractive, 
carnavaluri ale tineretului, competi
ții sportive. în cadrul decadei 
culturale ce se desfășoară la Sighetu 
Marmației. sărbătoririi tineretului i-a 
fost rezervată o zi intreagâ de ma
nifestări.

• Iași. Ample manifestări cultural- 
artistice și sportive, susținute de for
mații de tineri fruntașe in etapele 
desfășurate pină acum ale Festiva
lului național „Cintarea României”, 
au avut loc în Piața Palatului cul
turii. Piața Unirii. Piața Tineretului 
și Grădina Copou.

De asemenea, numeroși tineri au 
efectuat muncă patriotică la lucră
rile de înfrumusețare și bună gos
podărire a orașelor și satelor. în mod 
deosebit la lucrări ai căror benefi
ciari direcți sînt. E vorba de con
tinuarea lucrărilor la stadionul din 
cartierul nou „Alexandru cei Bun” 
.si Ia baza sportivă din complexul 
Ciric.

• Prahova, Ziua tineretului a fost 
sărbătorită printr-o serie de manifes
tări cultural-educative și sportive 
care au avut 10c în tot cursul zilei 
la Ploiești, Cîmpina, Sinaia, Bușteni. 
Urlați. Slănic, Mizil, intr-un număr 
însemnat de localități rurale. în 
Parcul tineretului si în sala spor
turilor „Victoria” din Ploiești a a- 
vut loc parada portului și a dansu
lui. s-au desfășurat programe artis
tice cu concursul unor formații de 
cor. dansuri, muzică populară, bri
găzi artistice de agitație din între
prinderile și instituțiile orașului. 
Seara s-a desfășurat „Carnavalul ti
nerilor ploieșteni".

Si în celelalte județe ale țării, 
„Ziua tineretului” a fost sărbătorită 
prin ample manifestări cultural-edu
cative, prin acțiuni de muncă pa
triotică, prin întreceri sportive, la 
care au participat zeci și zeci de mii 
de tineri.

C. PRIESCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii''

Cronica zilei
Tn cursul vizitei de prietenie pe 

care a intreprins-o in tara noastră 
in perioada 23 aprilie — 1 mai a.c„ 
dr. Rafael Caldera. senator. fost 
președinte al Republicii Venezuela, 
a vizitat unități economice din in
dustrie și agricultură, noi construcții 
social-edilitare, instituții de invăță- 
mint și cultură, obiective de interes 
istoric și turistic din municipiul 
București, din județele Prahova, 
Brașov și Constanta. De asemenea, 
oaspetele a avut o intilnire cu tova
rășul Virgil Trofin, președintele Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular județean Brașov, și a făcut 
o expunere la o masă rotundă orga
nizată de Asociația de Drept Inter
național și Relații Internaționale 
(A.D.I.R.I.).

Luni dimineața, oaspetele a părăsit 
Capitala, fiind salutat la plecare de 
tovarășii Mircea Malița. membru al 
C.C. al P.C.R., și Haralambie Alexa, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R. A fost prezent .Tuan Uslar 
Pietri, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar ai Venezuelei la Bucu
rești.

*
în cadrul schimburilor culturale 

dintre România si U.R.S.S.. luni după- 
amiază, la Galeriile de artă „Victo
ria" din Brașov, a fost deschisă o 
expoziție cu lucrări de pictură și 
grafică realizate de tineri artiști so
vietici. Sînt prezentate peste 70 de 
creații plastice inspirate din viața și 
munca constructorilor comunismului. 
Despre însemnătatea acestei expozi
ții. despre realizările tinerilor plas- 
ticieni sovietici au vorbit criticul de 
artă Ion Franzetti, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici. V. S. Gu- 
sak. consilier la Ambasada U.R.S.S. 
din București, și pictorul expozant 
V. Popkov.

(Agerpres)
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Victorii ale sportivilor româniUn succes al sportului de masă |

Finala „Crosului tineretului"
Ieri dimineață, intr-un cadru săr

bătoresc, la Complexul expozițional 
din Piața Scinteii din Capitală au 
avut loc finalele pe țară ale „Crosu
lui tineretului”, tradițională compe
tiție a sportului de masă din țara 
noastră, ajunsă la a X-a ediție. Iată 
numele câștigătorilor Întrecerilor fi
nale : categ. 15—16 ani, fete : (800

„CONTUL OMENIEI"
TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.r 

președintele Comitetului national de ajutorare

Prin telegrame adresate tovarășei 
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Comitetului na
țional de ajutorare, noi colective de 
oameni ai muncii din întreaga țară 
anunță hotărirea lor de a participa 
cu contribuții in bani la „Contul 
omeniei și solidarității" sau cu im
portante valori rezultate din depăși
rea substanțială a angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă, la di-r 
minuarea pierderilor produse de dis
trugătorul cutremur de la 4 martie, 
la opera de reconstrucție a țării.

Colectivul de muncitori, ingineri și 
tehnicieni al Trustului de construc
ții Cluj a hotărit să doneze lunar, 
pină la finele anului, contravaloarea 
retribuției unei zile de muncă, parti- 
cipînd astfel la „Contul omeniei" 
cu peste 8 milioane lei.

La rindul lor, angajații întreprin
derii constructoare de mașini „Unio" 
Satu Mare s-au angajat să contri
buie cu 7 milioane lei din venitu
rile proprii și să obțină, pină la 
sfirșitul anului, o producție indus
trială peste plan în valoare de 63 
milioane lei.

Comuniștii, toți angajații Grupului 
întreprinderilor de industrie locală 
din județul Ilfov vor contribui la 
înlăturarea pagubelor provocate de 
cutremur și la ajutorarea sinistraților 
cu peste 6 590 000 lei ; locuitorii co
munei Ostra, județul Suceava, cu 
3 200 000 lei ; feroviarii de pe cuprin
sul Regionalei C.F.R. Iași, cu 
3 077 000 lei.

Oamenii muncii din Întreprinderea 
de sticlărie Turda vor depune în 

m) Sica Bunea (jud. Brăila), bă
ieți (1 500 m) Ion Groza (jud. 
Alba); categ. 17—19 ani, fete (1 000 m) 
Cecilia Bucur (jud. Dîmbovița), băieți 
(2 000 m) Marin Stancu (București); 
categ. peste 19 ani, fete (1 000 m) Cor
nelia Mititelu (București), băieți (3 000 
m) Constantin Păușescu (Brașov). 

„Contul 1977“ suma de peste 3 mi
lioane lei și vor realiza, pină ia 
sfirșitul anului, o producție supli
mentară in valoare de 18 850 000 lei.

Contribuția comuniștilor, a tuturor 
colectivelor de muncă de pe șantie
rele întreprinderii județene de con- 
strucții-montaj Alba se va concre
tiza in depunerea în „Contul ome
niei", în fiecare lună, pină la sfîrși- 
tul anului, a retribuției pe o zi, suma 
totală cifrindu-se la 2 400 000 lei, iar 
cea a colectivului întreprinderii tex
tile „Bucegi"-Pucioasa, județul Dîm
bovița, se va ridica la 2 300 000 lei și 
realizarea suplimentară a 300 000 
mp țesături.

Comuniștii. întregul colectiv de 
muncă al Combinatului de celuloză 
și hirtie Dej vor contribui la efortul 
general pentru înlăturarea cit mai 
grabnică a urmărilor cutremurului 
cu 2 milioane lei. Totodată, oamenii 
muncii din această întreprindere 
și-au luat angajamentul de a obține 
o producție suplimentară in valoare 
de 20 milioane lei.

La rindul său. colectivul Comple
xului feroviar Dej va depune in 
„Contul omeniei’1, pînă la sfirșitul 
anului. 1 802 000 lei.

Colectivul de muncă al Combina
tului pentru lianți și materiale re
fractare Turda s-a angajat să În
scrie in „Contul 1977“ 1 774 000 lei și 
să producă suplimentar 15 000 tone 
ciment, 1 000 tone var industrial, 
peste 500 tone cărămizi de șamotă 
și piese de schimb in valoare de 
500 000 lei.

Lucrătorii Combinatului de pro
duse sodice din Ocna Mureș, jude

RUGBIȘTII - 
CAMPIONI EUROPENI

Echipa de rugbi a României a reali
zat o performanță remarcabilă, ciști- 
gind ediția 1976—1977 a Campionatu
lui european — „Cupa F.I.R.A.” de 
o manieră impresionantă, după ce, 
duminică. în ultimul joc. pe stadionul 
Giulești din Capitală, reprezentanții 
tării noastre au cîștigat cu categoricul 
scor de 69—0 (25—0) în fata echipei 
Italiei.

La sfirșitul acestui meci, tovarășul 
general-locotenent Marin Dragnea. 
președintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică șî Sport, a 
înmtnat echipei campioane europene 
Cupa F.I.R.A.

TENISMANII - 
IN SFERTURILE 

DE FINALA
■ ■Meciul de tenis dintre echipele 
României și Belgiei contind pentru 
optimile de finală (grapa europeană 
A) ale „Cupei Davis” s-a încheiat cu 
scorul de 5—0 in favoarea sportivilor 
români.

în urma acestei victorii, echipa 
României s-a calificat pentru sfertu
rile de finală ale grupei, etapă în 
care va intilni în zilele de 6. 7 și 8 
mai, tot la București, echipa Ceho
slovaciei.

GIMNASTELE - 
O NOUĂ EVIDENȚIERE

BARCELONA 1 (Agerpres). — Des
fășurată la Barcelona în fata a 5 000 

țul Alba, vor depune în același cont, 
suma de 1 600 000 lei. Tot cu 1.600 000 
lei va contribui și colectivul de mun
citori, ingineri, tehnicieni de la 
Combinatul de prelucrare a lemnului 
din Caransebeș, care s-a angajat să 
realizeze, totodată, peste sarcinile de 
plan, o producție in valoare de 
3 000 000 lei.

Hotărîți să muncească fără preget 
pentru a-și spori contribuția la în
făptuirea neabătută a sarcinilor și 
angajamentelor asumate, tinerii din 
județul Suceava vor înscrie în „Con
tul omeniei” peste 1 500 000 lei.

Colectivul de muncă al Exploatării 
miniere Vatra Dornei va depune in 
același cont 1 milion lei și va realiza 
suplimentar, pină la sfirșitul anului, 
o producție in valoare de 6 milioane 
lei.

Colectivul întreprinderii de alu
mină Oradea va contribui cu aproa
pe 837 000 lei ; muncitorii, inginerii 
și tehnicienii Întreprinderii chimice 
Mărășești. județul Vrancea, cu 720 000 
lei ; angajații din comuna Brodina. 
județul Suceava, vor contribui cu 
770 000 lei. reprezentind gratificațiile 
pe 1976, alte sporuri ce li se cuve
neau, diferite produse agroaltmen- 
tare și încasările rezultate din ac
țiuni cultural-artistice ; lucrătorit 
stațiunii de cercetări viticole din 
Blaj, cu 400 000 lei ; cooperatorii din 
comuna Girliciu. județul Constanța, 
cu 348 600 lei, locuitorii comunei 
Horoatul-Crasnei, județul Sălaj, cu 
290 000 lei.

Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Brăila a ho
tărit ca, prin contribuții individuale, 
precum și prin depunerea unor sume 
ce vor rezulta din incasări la diverse 
spectacole și alte manifestări cultu
ral-educative, să contribuie la ajuto
rarea familiilor sinistrate cu 267 560 
lei.

(Agerpres)

de spectatori. întilnirea de gimnasti
că dintre selecționatele feminine ale 
României și Spaniei s-a Încheiat cu 
scorul de 192.95—182,65 puncte in fa
voarea gimnastelor românce, vedeta 
principală a reuniunii fiind tripla 
campioană olimpică Nadia Comăneci, 
notată de două ori cu 10. la paralele 
si sol. și clasată pe locul intîi la in
dividual compus cu 39.40 puncte. 
Teodora Ungureanu s-a situat pe 
locul doi cu 39,30 puncte, urmată, la 
rindul său. de Marilena Neacsu — 
38.15 puncte. Cristina Itu — 37,95 
puncte și gimnasta, spaniolă Eloisa 
Marcos — 37.65 puncte. în continuarea 
turneului in Spania, echipa de gim
nastică a României va evolua la 
Madrid.

FOTBAL:

Etapa a 23-a
Meciurile din cea de-a 23-a etapă a 

campionatului diviziei A de fotbal 
s-au inehoiat cu următoarele rezul
tate : Rapid — Dinamo 1—0 (1—0) ; 
Universitatea Craiova — F.C.M. Re
șița 1—1 (0—0) ; Jiul — F.C. Argeș
2— 0 (2—0) : A.S.A. — Corvinul 2—2 
(2—1) ; U.T. Arad — F.C.M. Galați
3— 1 (1—0) ; S.C. Bacău — F.C. Con
stanța 1—0 (1—0) ; Politehnica Iași — 
Politehnica Timișoara 2—1 (2—0).

Meciul Progresul — Steaua a fost 
amînat.

în clasament conduce acum Uni
versitatea Craiova cu 29 de puncte, 
urmată de Dinamo București 28 punc
te (un joc restantă), Steaua 27 puncta 
(un joc restantă).

BBSQBBQBB
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Oamenii muncii au petrecut sărbătorește
ziua de 1 Mai

A fost o adevărată sărbătoare. Ce- 
^rr senin, vremea frumoasă, zefirul 

ind numai atit cit să fluture dra- 
».a. sie roșii, drapelele tricolore, totul 
— natură și însemne festive — s-au 
îngemănat intr-un superb decor al 
bucuriei. Dar adevărata strălucire 
urca din inimile oamenilor, din con
știința datoriei implinite. Era lumi
na bucuriei de a sărbători Ziua Mun
cii. Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc, ca stăpini și gos
podari ai vetrei noastre comune, ca 
oameni ce înfăptuiesc prin muncă 
neprecupețită idealurile clasei mun
citoare și ale întregului popor, care 
știu să dovedească, in orice Împre
jurări. forța și trăinicia orinduirii 
socialiste.

Părtași, ca in tot ceea ce facem și 
trăim, fiecare la bucuria tuturor, 
spicuim citeva crimpcie din tabloul 
larg al voioșiei, încrederii, entuzias
mului popular care au caracterizat 
ziua de 1 Mai. zi de sărbătoare pe 
întreg cuprinsul țării.

în Capitală, pulsul zilei de sărbă
toare s-a simțit odată cu ivirea zo
rilor. Grupuri mari de turiști se în
dreptau spre Gara de Nord, spre 
punctele de plecare ale autobuzelor 
O.N.T., coloane de automobile — că
tre ieșirea din oraș. Reprezentau „a- 
riergarda” coloanelor turistice por
nite încă din ajun spre Carpați, Ma

rea Neagră și chiar mai d<?parte, 
spre nordul Moldovei sau Porțile 
de Fier. Bucureștenii rămași „in ju
rul casei” au umplut parcurile ori 
străzile ce constituie locuri tradițio
nale de promenadă. N-au avut ce 
regreta. Pe lingă soare, verdeață, de 
pe estrade Voioșia era animată de 
formații ale teatrelor, filarmonicii, 
ansamblurilor folclorice, iar comer
țul ieșise din plin in intimpinarea 
trecătorilor.

Si străzile Constantei au fost ani
mate incă de dimineață. Contribuiau 
la aceasta cei peste 6 000 de turiști 
veniți să încerce in avanpremieră 
apa mării, dar și să se desfete cu 
bucurii artistice. Spre exemplu, din 
Piața Independenței, după startul in 
„Crosul tineretului", a urmat un spec
tacol in aer liber, susținut de forma
ții ale elevilor.

Sport s-a făcut peste tot. într-o 
cuprindere cu adevărat de masă. La 
Timișoara, cupa „1 Mai" a prilejuit 
întreceri de fotbal, șah. tenis, tenis 
de masă, ciclism, haltere, lupte gre- 
co-romane, precum și demonstrații 
de navomodele pe Bega. La Pitești, 
pe lingă sporturile cu spectatori, s-a 
desfășurat în parcul „Tfivale" și un 
concurs de orientare turistică.

De o mare și firească afluență 
s-au bucurat locurile de veche tradi
ție pentru sărbătorirea muncii, a

venirii primăverii, a avintului ener
giilor. La Ponoarele — Mehedinți, 
sub chipul „sărbătorii liliacului”, ori 
la Hoteni — Maramureș, unde se ți
nea „Tînjaua”, in pădurea de stejar 
de la Balota, de lingă Drobeta-Tur- 
nu Severin, ca și in Poiana Mică, 
de lingă Brașov, in toate pădurile și 
dumbrăvile, pe malul apelor, zeci de 
mii de oameni ai muncii cu familiile 
lor. cu tovarășii lor. au ieșit la iarbă 
verde. Atmosfera sărbătorească a fost 
susținută din plin de cele mai diver
se formații artistice amatoare, aflate 
in plină emulație datorită Festivalu
lui „Cintarea României”. în Zalău și 
împrejurimi s-au întrecut in voioșie 
taragotistii întreprinderii de conduc
tori electrici emailați, ansamblul de 
cîntece si jocuri al întreprinderii 
„Armătura”, pe estradele din lunca 
Jiului și din Craiova s-au produs, 
.printre alții, artiștii ceferiști, chi- 
miști. lucrători din sectorul sanitar. 
Numai în județele Neamț. Bacău, 
Vrancea și Vaslui au evoluat, dumi
nică peste 38 000 de artiști amatori. 
Mii de timișoreni — români, ma
ghiari, germani, sir.bi — au urmărit 
spectacolul literar-muzical-coregrafic 
prezentat ne estrada din Pădurea 
Verde, intitulat sugestiv „Omagiu 
muncii". Pretutindeni, manifestările 
cultural-artistice au purtat amprenta 
zilei sărbătorite, s-au inspirat din

realitatea noastră cotidiană — reali
tatea muncii înfrățite.

în unele localități, cum ar fi Iași. 
Constanța, Tirgu Mureș, serbările au 
coincis cu desfășurarea fazei inter- 
județene a Festivalului național „Cin
tarea României”. Se înțelege că ma
nifestările cultural-educative au be
neficiat de un plus de vigoare și de 
interes.

N-am putea încheia acest succint 
panoramic fără sa menționăm pe a- 
ceia care au dorit să se destindă prin 
activități gospodărești, să sărbăto
rească munca și primăvara prin 
munci... de primăvară. Așa au pro
cedat 1 500 de tineri care au îngri
jit parcurile și zonele de interes pu
blic din Cluj-Napoca, cei peste 7 000 
de muncitori, țărani, elevi din jude
țul Suceava, care au ieșit la pădure 
nu numai cu merinde și acordeoane, 
ci și cu hiriețe și puieți de pomi, 
mii si mii de cetățeni din toate col
turile tării.

Pretutindeni, indiferent de genul 
manifestării, nota generală a fost 
aceea de entuziasm sărbătoresc.

S. ANDON
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

întreținerea și condiționa
rea vinurilor pină cind 
trecerea timpului dă licorii 
virstă bărbătească și calita
te exprimată in buchet, a- 
ciditate. culoare, gust și tă
rie alcoolică. Anul trecut a 
fost cel mai rodnic din isto
ria podgoriei Murfatlarului: 
planul de beneficii a fost 
depășit. Iar cind s-a dus 
vestea că înaintea fermei 
conduse de Ion Antonaru. 
consacrată in fruntea între
cerii. a trecut acum ferma 
condusă de lonuț Dragoș, 
toată lumea s-a îndreptat 
spre cihip. în plantație, cu 
ambiția ca în noua ediție a 
întrecerii, să-i ajungă și 
să-i întreacă pe fruntași.

*
...Ceea ce s-a întîmplat 

in toamna trecută Ia Mur- 
fatlar reprezintă doar o 
scurtă secvență dintr-un 
film al cărui lung metraj 
măsoară mai bine de 150 de 
kilometri — distantă pe 
care se întind plantațiile de 
vii ce străbat podișul Do- 
brogei și-I mărginesc apoi 
de la Cernavoda si pînă la 
Ostrov. Dar și aici, la Os
trov. Ia capătul traseului, 
deși soarele e mai generos 
decit in restul Dobrogei. da
torită pronunțatei influențe 
mediteraneene. recoltatul 
n-a fost însoțit de mai pu
ține emoții decit în alte 
părți.

— în primul rînd. ne ex
plică inginerul Gheorghe 
Glăman. directorul tehnic

al I.A.S.-uIui, pentru că la 
noi s-a recoltat o producție 
aproape dublă fată de alte 
unități, media de 20 357 kg 
Ia hectar fiind un record 
întrecut doar de noi, la 
ferma condusă de inginerul 
Gheorghe Mazilu. care a 
obținut pe 184 hectare cite 
28 000 kg la hectar, și de 
ferma nr. 4, condusă de 
George Georgescu, care a

prejudecată : cu obligația 
creării acelor condiții incit 
via să producă la întregul 
ei potențial. In această pri
vință, fermele fruntașe sint 
un exemplu că rezervele 
incă nu slnt epuizate, iar 
una dintre plantațiile noas
tre, de 71 de hectare in sis
tem de pergolă — care pro
duce de ani de zile cite 
30 000—40 000 kg de stru-

„Șoseaua viilor"
dat 25 000 kg la hectar. 
Apoi, pentru că, față de 
rest, recoltatul strugurilor 
de masă înseamnă o adevă
rată operație estetică, are 
un specific al ei : strugurii 
trebuie aleși, sortați și 
transportați cu o grijă a- 
parte. Fiecare din ultimii 
trei ani a însemnat o 
treaptă spectaculoasă pe 
scara producțiilor. De la 
11 598 kg la hectar in 1974. 
la 15 116 kg în 1975 si la 
peste 20 000 kg în anul tre
cut !

— Și totuși via. ca orice 
cultură, trebuie să aibă un 
plafon, iar podgorenii spun 
că dacă intr-un an iși dă 
rodul maxim, in anul ur
mător...

— Scara producției noas
tre și documentația științi
fică au infirmat această

guri de masă la hectar — 
constituie experiența care 
ne stimulează in permanen
tă. Pe această bază, de alt
fel, am chemat la întrecere 
toate unitățile agricole de 
profil din țară.

★
Inginerul Glăman vorbea 

despre experiența proprie 
a unității și despre întrece
rea socialistă și. pe drum, 
aveam să mă conving că 
tocmai aceste două noțiuni 
circulă pe „Șoseaua viilor” 
cu viteza cea mai mare și 
la randamentul optim. Nu
mai așa se explică faptul 
că ferma inginerului Gri- 
gore Gazu. de la I.A.S. 
Cernavoda — care în trea
căt fie spus, a lucrat cu 
ani în urmă la Ostrov — a 
obținut în anul trecut pro
ducții la nivelul unității

fruntașe : 25 000 kg de stru
guri la hectar. Si tot așa 
îmi explic faptul că ingi
nerul Mihai Stănculescu. 
șeful fermei de vinificatie 
de la I.A.S. Nazarcea — 
care a lucrat cu ani în 
urmă la Murfatlar. fiind in
tre altele creatorul vermu
tului „Mamaia”, are ca re
per constant parametrii de 
calitate ai unității cu cea 
mai mare faimă in materie 
de vinuri. Și tot așa se ex
plică și ceea ce ne spunea 
un alt „ambițios” — ing. 
Marin Tudoran. directorul 
I.A.S. Medgidia :

— E adevărat, colegii 
noștri de la Ostrov au fost 
in anul trecut cei mai buni, 
dar nici noi nu ne-am lă
sat. Beneficiile realizate la 
vie depășesc mai mult de
cit dublul prevederilor de 
plan. Așa că vom mai sta 
de vorbă...

Inginerul Marin Tudoran 
are firea omului gospodar 
pină la zgircenie si ambiția 
ca ograda unității lui să fie 
cea mai chibzuită. îl Întreb 
ce sentimente trăiește cind 
trece pe șosea, pe lingă via 
vecinilor 1

— Sentimentele omului 
care știe că pe unde a tre
cut se cunoaște. Dar omul 
trebuie să sfințească fiecare 
loc în care se află și din 
cauza aceasta nu voi fi 
niciodată liniștit. Discutăm 
noi cu Ostrovul, la toamnă, 
in anii viitori...

George 
MIHAESCU
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Interviul acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
mai există încă pe acest continent, 
tendința generală este spre dezvol
tarea liberă, independentă a popoare
lor africane, a Africii, spre exclude
rea oricărui amestec din afară în tre
burile continentului.

Aceleași tendințe se manifestă și 
in America Latină, care se pronunță 
pentru o politică nouă, mai cu sea
mă în raporturile cu Statele Unite. 
Toate acestea confirmă ceea ce am 
menționat mai înainte, că pe toate 
continentele cursul dominant este 
acela de afirmare a unei politici noi, 
de independentă națională, de cola
borare egală, de înlăturare a oricăror 
forme de asuprire și ingerințe în tre
burile interne ale popoarelor.

ÎNTREBARE : Cum apreciați 
rolul politicii de destindere pen
tru viitorul omenirii ? Cum va 
influența această politică situa
ția din Europa ?

RĂSPUNS : Ca urmare a schim
bărilor ce se produc în viața inter
națională, s-a trecut de la politica 
denumită „a războiului rece", de la 
încordare, la o politică de colaborare 
și destindere. S-au realizat anumite 
succese in această direcție, deși tre
buie să spun că, după părerea noas
tră, cursul spre destindere se află 
încă abia la început. Mai sint încă 
forțe și zone de încordare care pot 
pune în orice moment în pericol 
cursul destinderii. Cred însă că. dacă 
popoarele vor continua să acționeze 
cu fermitate în direcția întăririi in
dependenței și suveranității națio
nale, dacă vor respinge orice ames
tec în treburile lor interne și își vor 
întări solidaritatea — ele pot asigura 
promovarea destinderii și colaboră
rii. Aceasta înseamnă, în fond, rea
lizarea unei politici noi. democratice, 
de egalitate între națiuni. Desigur, 
am în vedere și rezolvarea proble
melor subdezvoltării, făurirea noii 
ordini economice, realizarea dezar
mării, precum și soluționarea altor 
probleme care preocupă omenirea. 
Numai odată cu găsirea soluțiilor care 
să decidă calea rezolvării acestor pro
bleme complexe se poate vorbi de o 
reală destindere. Am însă convingerea 
că popoarele dispun de mijloacele și 
forța necesară pentru ca. depășind 
greutățile ce mai pot apărea, să asi
gure realizarea unei politici interna
ționale noi, democratice.

Așa cum am menționat, apreciez că 
și Europa se va înscrie în realizarea 
acestui țel. va aduce o contribuție 
activă la soluționarea problemelor 
vieții internaționale. Nu trebuie uitat 
că actualmente în Europa este con
centrată cea mai puternică forță mi
litară și, ca atare, pentru țările con
tinentului european problemele dez
armării sint de o acuitate deosebită. 
Desigur, aceasta nu înseamnă că 
pentru restul omenirii aceste proble
me sint de mai mică importanță. Iată 
de ce noi legăm problema destinderii 
în Europa de problemele dezarmării, 
de înfăptuirea unor relații noi. ba
zate pe respectul dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur soarta, 
fără nici un amestec din afară.

ÎNTREBARE : Cum vedeți vi
itorul relațiilor dintre România 
si Japonia, in special in dome
niul cooperării economice ?

RĂSPUNS : Doresc să menționez, 
cu deosebită satisfacție, că in ultimii 
ani relațiile dintre România și Japo

BBBBBBBBQBBBBBBBBBB 
agențiile de presă transmit:

Cresc rîndurile P.C. Ita
lian. în Întreaga Italie se desfă
șoară tradiționala campanie anuală 
de preschimbare a carnetelor mem
brilor P.C. Italian și primire a unor 
noi membri in rindurile sale. După 
cum informează ziarul „L'Unită", 
pînă în prezent au primit carnete 
noi, tip 1977, un număr de 1 733 543 
de comuniști, dintre aceștia un nu
măr de 113 000 fiind noi membri de 
partid.

Frontul patriotic, organiza
ție care grupează mișcările de eli
berare din Rhodesia. Z.A.N.U. și 
Z.A.P.U., a anunțat că își va instala 
sediul la Dar Es Salaam și va des
chide două birouri regionale, la Ma
puto și Lusaka. Joshua Nkomo și 
Robert Mugabe, lideri ai Frontului 
patriotic, au declarat că au luat a- 
ceastă hotărîre in cursul recentelor 
întîlniri, bucurîndu-se îndeosebi de 
sprijinul țărilor africane vecine — 
Mozambicul, Botswana, Zambia, An
gola și Tanzania.

Negocierile intercomuni- 
tare cipriote vor fi reIuate îna* 
inte de sfîrșitul lunii mai. probabil 
în ziua de 27. sub egida lui Javier 
Perez de Cuellar, reprezentantul per
sonal al secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, in Cipru, 
anunță agenția France Presse. 

nia au cunoscut o dezvoltare puter
nică. între 1970 si 1975 schimburile 
economice au crescut de aproape 5 
ori. Cu prilejul vizitei pe care am 
efectuat-o în Japonia — despre care 
păstrez impresii deosebit de plăcute 
— s-au stabilit o serie de acorduri 
pentru extinderea colaborării, a rela
țiilor dintre țările noastre. Am rea
lizat unele acțiuni de cooperare in 
producție. Consider că, Pe baza ex
perienței de pină acum, a înțelegeri
lor existente, sint posibilități reale 
de extindere în continuare a schim
burilor economice, îndeosebi a coope
rării în producție. Am în vedere. în 
această privință, atît cooperarea pen
tru realizarea unor obiective în 
România, cit și cooperarea pentru 
realizarea unor obiective industriale, 
economice în țările în curs de dez
voltare.

O problemă de care depinde ex
tinderea relațiilor economice dintre 
România și Japonia este realizarea 
unui export mai mare de produse 
românești în Japonia. Am în vedere 
că în momentul de față importăm 
mult din Japonia — și am putea im
porta și mai mult — dar exportăm 
destul de puțin. Sper că, împreună 
cu guvernul japonez, cu firmele ja
poneze, vom găsi căile pentru solu
ționarea acestei probleme, în inte
resul extinderii colaborării economice 
in diferite domenii.

Aș dori să menționez că și pe pla
nul politicii internaționale între 
România și Japonia se dezvoltă o 
colaborare activă în soluționarea pro
blemelor complexe. România și Ja
ponia sint interesate în promovarea 
politicii de destindere, și am convin
gerea că în această direcție vom co
labora tot mai strîns.

ÎNTREBARE : Care este apre
cierea dumneavoastră asupra vi
itorului mișcării comuniste in
ternaționale — la un an după 
Conferința partidelor comuniste 
Si muncitorești din Europa — din 
punctul de vedere al diverselor 
căi spre socialism și al așa- 
numitului „eurocomunism" ?

RĂSPUNS : Desigur, aceasta este o 
problemă foarte vastă. Trebuie să 
menționez, de la început, că mișcarea 
comunistă și muncitorească interna
țională a devenit un factor impor
tant în soluționarea diverselor pro
bleme care preocupă omenirea. Am 
în vedere, in primul rind. faptul că, 
în afară de țările unde partidele co
muniste sînt partide de guvernămint 
și construiesc socialismul, în multe 
țări partidele comuniste au un rol 
activ în viața națională și interna
țională, reprezintă o puternică forță 
socială ; în colaborare cu alte forțe 
de stingă, democratice, ele joacă un 
rol tot mai important în soluționarea 
problemelor ce preocupă țările res
pective, întreaga omenire.

în ce privește dezvoltarea în viitor, 
perspectivele partidelor comuniste și 
muncitorești, consider că, în spiritul 
tendințelor generale care au loc în 
lume — și care, inevitabil, deschid 
calea spre transformări sociale, re
voluționare — viitorul partidelor co
muniste și muncitorești, al acelor 
partide care îșî propun transforma
rea pe o bază nouă a societății este 
un viitor luminos.

Desigur, după cum este cunoscut, 
Partidul Comunist Român pornește 
de la faptul că fiecare partid comu
nist iși desfășoară activitatea in con
formitate cu condițiile concrete, isto

Ill India, cllandra Sekhar a 
fost ales în unanimitate președinte 
al Partidului Janata — noua forma
țiune politică constituită oficial prin 
fuziunea a patru formațiuni politice 
care au realizat o coaliție electora
lă la recentele alegeri. Este vorba de 
partidele Socialist, Jana Sangh. Bha- 
ratya Lok Dai si Congresul „O“. că
rora Ii s-a alăturat Congresul pen
tru democrație — partid condus de 
Jagjivan Ram.

Sesiunea O.M.S. <°rsai}iza- 
ția Mondială a Sănătății) s-a des
chis la Geneva. Agenda reuniunii 
cuprinde teme ca lupta împotriva 
subnutriției în unele țări în curs de 
dezvoltare, rezultatele prograțnelor 
de imunologie. bugetul organizației 
pentru perioada următoare și al
tele.

Scrutin parlamentar. In 
Indonezia s-au desfășurat, luni, ale
geri pentru desemnarea viitorilor 
membri ai parlamentului central, ai 
parlamentelor provinciale și ai adu
nărilor districtuale. Aproximativ 70 
milioane de alegători s-au prezentat 
la urne. Mandatele de deputați în 
parlamentul central sînt disputate de 
trei formațiuni politice : Partidul 
Sekber Golkar, al cărui lider este 
președintele Suharto, Partidul Uni
tății și Dezvoltării și Partidul Demo
cratic. 

rice, sociale și naționale din țara res
pectivă, ele trebuind să se integreze 
activ în problemele națiunii din care 
fac parte și să acționeze pentru dez
voltarea democratică a societății, 
pentru realizarea unor relații de pro
ducție noi, echitabile. Ele luptă pen
tru a asigura, pe plan național, o 
societate mai bună și mai dreaptă 
pentru toți cetățenii și participă 
activ Ia realizarea păcii, a unor re
lații de egalitate între națiuni.

Conferința partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa a fost toc
mai o manifestare a acestor tendin
țe noi, de afirmare a dreptului fie
cărui partid de a-și elabora linia po
litică corespunzător condițiilor din 
țara proprie, de a acționa pentru re
alizarea socialismului in conformi
tate cu aceste realități.

în acest cadru înțelegem și preo
cupările unor partide comuniste din 
Occident de a găsi forme noi de tre
cere spre socialism, care să țină sea
ma de nivelul dezvoltării acestor 
țări, de tradiții, de necesitatea ca 
marea majoritate a poporului să 
sprijine, dar să fie și beneficiarul 
direct al relațiilor sociale noi. Desi
gur, problemele ce se pun în fața 
?artidelor comuniste sint diverse, 
ntr-un fel apar ele în Europa occi

dentală și în alt fel în țările din 
Asia sau Africa. Dezvoltarea națio
nală și internațională, schimbările 
care au loc în lume creează condiții 
pentru transformarea revoluționară 
socială care nu sînt — și nu pot fi 
— identice de la un continent la al
tul, de la o țară la alta. Tocmai a- 
cest fapt impune adoptarea unor so
luții diferite și deschide perspectiva 
succesului în lupta partidelor comu
niste și muncitorești.

ÎNTREBARE : Problema drep
turilor omului a căpătat un loc 
important in relațiile interna
ționale. Care este opinia dum
neavoastră despre acest lucru ?

RĂSPUNS : Problema drepturilor 
omului are. intr-adevăr, o importan
ță deosebită in viața internațională 
— ținind seama de faptul că oamenii 
au rolul hotărîtor atit în producția 
materială și spirituală, cît și în trans
formările ce se produc în lume. Noi 
pornim de la realitatea că transfor
marea revoluționară a societății, pre
luarea puterii în stat de către cei ce 
muncesc, construcția socialismului 
rezolvă problemele fundamentale ale 
omului. îi asigură drepturile vitale — 
lichidarea exploatării și asupririi, 
realizarea repartiției echitabile a ve
niturilor între diferitele categorii so
ciale, garantarea dreptului la muncă 
și la retribuire în raport cu pregă
tirea fiecăruia, asigurarea unor con
diții de viată cît mai bune pentru 
toți cetățenii. De asemenea, socie
tatea nouă, socialistă, în care po
porul este liber și stăpîn pe soarta 
sa. creează condiții de participare ac
tivă a maselor populare la conduce
rea treburilor publice, a statului, la 
făurirea conștientă a propriului vii
tor. Democrația socialistă asigură ca
drul concret pentru ca fiecare cetă
țean să poată lua parte la adoptarea 
deciziilor care privesc interesele 
sale esențiale, la elaborarea politicii 
generale a țării, precum și la înfăp
tuirea acesteia.

Este adevărat, actualmente, pe plan 
internațional, unii pun accentul pe 
anumite laturi formale ale dreptu
rilor omului, ignorînd toate aceste 
probleme fundamentale la care m-am

în funcția de primar al 
Berlinului occidental 3 l0Kt 
ales Dietrich Stobbe, candidatul coa
liției partidelor Social Democrat și 
Liberal Democrat. El a obținut 76 de 
voturi, dobîndind victoria împotriva 
candidatului opoziției, Peter Lorenz, 
care a întrunit 68 de voturi.

Cinci companii petroliere 
Străine vor acționate în justiție 
de statul zambian. sub acuzarea de 
a nu fi respectat rezoluțiile Națiuni
lor Unite privind embargoul impus 
împotriva Rhodesiei asupra livrărilor 
petroliere. Este vorba de companiile 
..Total", „British Petroleum". „Cal- 
tex“. „Mobil" și ..Shell".

Denumirea oficială a sta
tului COmOrian este Republica 
Comorelor, informează un comunicat 
dat publicității la Moroni. .

La Tokio s_a anuntat oficial că 
Japonia va extinde la 12 mile mari
ne limita apelor sale teritoriale și la 
200 de mile limita zonei naționale de 
pescuit. Legea în acest sens, adop
tată de Camera Consilierilor, va in
tra in vigoare peste două luni. 

referit. O asemenea abordare a pro
blemei urmărește să abată atenția 
popoarelor din țările respective toc
mai de la lipsa drepturilor funda
mentale ale omului, de la existența 
unor grave anomalii sociale, cum sint 
exploatarea maselor muncitoare, ine
galitățile flagrante de ordin econo
mic și social între marea majoritate 
a societății și minoritatea exploata
toare, șomajul care lovește milioane 
de cetățeni, nenumărate privațiuni 
materiale, spirituale și politice la 
care sînt supuse largi categorii u- 
mane. într-adevăr, soluționarea a- 
cestor probleme vitale, stringente ale 
maselor largi populare, asigurarea 
drepturilor lor fundamentale con
stituie o necesitate de prim ordin a 
epocii noastre, a vieții politice inter
naționale și ea trebuie să stea în 
centrul atenției forțelor progresiste 
de pretutindeni, a tuturor popoarelor.

în unele țări, vorbindu-se de drep
tul oamenilor de a emigra, se urmă
rește în esență asigurarea posibilită
ții marilor trusturi supranaționale de 
a-și recruta forță de muncă ieftină, 
mai cu seamă forță intelectuală, in
teligență. Aceasta este, în fond, o 
nouă formă de exploatare imperia
listă. care are drept consecință 
menținerea în stare de înapoiere a 
popoarelor mai slab dezvoltate, a na
țiunilor care depun eforturi pentru 
propășirea lor economico-socială de 
sine stătătoare.

Iată de ce România — în centrul 
politicii căreia stă, ca țel suprem, a- 
sigurarea în fapt a exercitării drep
turilor fundamentale ale omului, 
dezvoltarea largă a democrației, re
alizarea bunăstării și fericirii între
gului popor — consideră că încercă
rile pe care le fac anumite cercuri 
din străinătate de a denatura esența 
acestor noțiuni, de a escamota ade
vărul din propria societate și de a 
orienta mijloacele de propagandă a- 
supra aspectelor formale ale liber
tății omului și în direcția incitării 
la emigrarea forței de muncă spre 
statele dezvoltate economic nu ser
vesc nici rezolvării problemei dreptu
rilor fundamentale, nici cauzei des
tinderii și colaborării internaționale.

ÎNTREBARE : Care este ati
tudinea dumneavoastră față de 
apropiata Conferință de la Bel
grad ? Ce ar trebui să se dis
cute acolo ?

RĂSPUNS : Răspunzînd la una din 
întrebările anterioare, am arătat că 
la apropiata reuniune ce va avea loc 
Ia Belgrad trebuie să se asigure con
tinuarea politicii începute la Hel
sinki — găsindu-se noi căi pentru 
realizarea în viață a documentelor 
semnate în comun și care constituie 
un tot unitar, pentru lărgirea colabo
rării economice, tehnico-științifice și 
culturale, a schimburilor spirituale 
și dintre oameni. în mod deosebit, 
România acordă atenție problemelor 
dezangajării militare, considerînd că 
securitatea și destinderea în Europa 
și în lume sînt legate de reducerea 
înarmărilor, de trecerea la dezarma
re. Noi dorim ca la această conferin
ță să nu se ajungă la o confruntare, 
ci. dimpotrivă, să se acționeze pentru 
găsirea căilor spre realizarea acestor 
obiective.

Aș dori, în încheiere, să adresez 
cititorilor dumneavoastră, întregului 
popor japonez cele mai calde urări 
de prosperitate și bunăstare.

Programul electoral 
al P. C. din Olanda

HAGA. — în preajma alegerilor 
parlamentare programate pentru 
25 mai, P.C. din Olanda și-a făcut 
cunoscută platforma sa electorală, 
in cadrul căreia principalele obiecti
ve sînt apărarea drepturilor sociale 
ale oamenilor muncii împotriva po
liticii marilor monopoluri, reducerea 
bugetului militar al țării, intensifi
carea luptei pentru pace, securitate 
și destindere în Europa și in lume, 
formarea unui guvern unitar al for
țelor progresiste.

Precizări ale S.W.A.P.O.
privind participarea la alegeri 

în Namibia
JOHANNESBURG. — Organizația 

Poporului din Africa de Sud-Vest 
(S.W.A.P.O.) și-a reafirmat luni con
dițiile obligatorii ale eventualei sale 
participări la alegeri în Namibia. 
Astfel, organizația patrioților nami- 
bieni reclamă retragerea prealabilă a 
trupelor sud-africane. desfășurarea 
scrutinului potrivit principiului vo
tului universal, si nu pe bază et
nică. supravegherea operațiunilor de 
vot de către Națiunile Unite și a- 
bandonarea proiectelor R.S.A. pri
vind instituirea unui guvern inte
rimar. bazat pe divizarea etnică. A- 
ceste condiții au fost amintite de 
S.W.A.P.O. la încheierea negocierilor 
dintre guvernul sud-african si diplo
mat! din cinci țări occidentale.

1 Mai peste hotare
MOSCOVA. — în întreaga Uniune 

Sovietică, ziua de 1 Mai a fost săr
bătorită prin mari demonstrații șl 
mitinguri ale oamenilor muncii. în 
care aceștia au raportat realizările 
obținute in cinstea celei de-a 60-a a- 
niversări a Marii Revoluții Socialis
te din Octombrie.

Locuitorii capitalei sovietice au 
participat la tradiționala demonstra
ție de 1 Mai din Piața Roșie, înfă- 
țișînd realizări remarcabile in toate 
domeniile de activitate. Timp de 
peste două ore, prin fața tribunei 
centrale a Mausoleului „V. I. Lenin", 
unde se aflau L. I. Brejnev, N. V. 
Podgornîi, A. N. Kosîghin, alți con
ducători de partid și de stat sovietici, 
au trecut lungi coloane de oameni 
ai muncii din întreprinderi indus
triale. șantiere, instituții științifice și 
culturale, reprezentanți ai tineretu
lui, pionieri și sportivi.

Manifestări sărbătorești consacrate 
zilei de 1 Mai au avut loc în capi
talele republicilor unionale, în toate 
orașele și satele de pe teritoriul 
U.R.S.S.

SOFIA. — în R. P. Bulgaria, ziua 
de 1 Mai a fost marcată prin mari 
demonstrații ale oamenilor muncii și 
serbări populare. în piața 9 Septem
brie din Sofia. împodobită sărbăto
rește. a avut loc o mare demonstra
ție a oamenilor muncii, care au ra
portat conducătorilor de partid si de 
stat, în frunte cu tovarășul Todor 
Jivkov. prim-seeretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, aflați în tribu
na oficială, despre realizările obți
nute de întregul popor bulgar în ope
ra de înălțare a patriei, exprimîn- 
du-și, totodată, solidaritatea lor cu 
masele muncitoare din întreaga lume.

VARȘOVIA. — în întreaga Polonie, 
ziua de 1 Mai a fost celebrată prin 
mari demonstrații și mitinguri ale 
oamenilor muncii. Lulnd cuvîntul ia 
marea demonstrație organizată la 
Varșovia, tovarășul Edward Gierek. 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. a 
reliefat că oamenii muncii din orașe
le și satele poloneze demonstrează 
unitatea lor. hotărîrea de a lupta pen
tru un viitor luminos al poporului 
polonez si al întregii omeniri.

ULAN BATOR. — La Ulan Bator 
a avut loc un miting popular și o 
demonstrație la care au luat parte 
zeci de mii de oameni ai muncii, 
care au raportat despre rezultatele 
importante obținute în construcția 
socialistă. La miting a vorbit vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Mongole, D. Sodnom.

PARIS. — Ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită în Franța sub lozinca 
luptei clasei muncitoare pentru drep
tul la muncă și garantarea locurilor 
de muncă, împotriva șomajului și 
concedierilor, împotriva încălcării li
bertăților sindicale, pentru democra
ție și pace.

La Paris și în alte mari orașe ale 
Franței au avut loc mitinguri și de
monstrații de amploare ale oameni
lor muncii. La marele miting din 
Piața Națiunii din capitală au luat 
parte zeci de mii de muncitori, func
ționari. cadre didactice și studenți. 
După fniting. participanții au orga
nizat o mare demonstrație pe bu
levardele capitalei.

LONDRA. — Zeci de mii de per
soane — membri ai Partidului Comu
nist. ai aripii de stingă a Partidului 
Laburist, sindicaliști, studenti. femei, 
reprezentanți ai organizațiilor de ti
neret — au luat parte la tradiționalul 
marș din centrul capitalei britanice, 
care s-a încheiat printr-un miting 
desfășurat la Hyde Park. Lozincile 
principale sub care s-a desfășurat de
monstrația au fost „Să se pună capăt 
șomajului". „Cerem sporirea aloca
țiilor guvernamentale pentru nevoi 
sociale", „Vrem pace și încetarea 
cursei înarmărilor".

BONN. — Marile demonstrații și 
mitingurile din principalele orașe ale 
R.F.G. s-au desfășurat sub lozinca 
„Cerem garantarea dreptului la 
muncă". Participanții la manifestații 
au protestat împotriva politicii mo
nopolurilor. au cerut acțiuni pentru 
reducerea șomajului.

AUSTRIA

Largi cercuri ale opiniei 
organizațiilor

VIENA. — în Austria ia amploare 
mișcarea forțelor democratice a 
cercurilor largi ale opiniei publice 
pentru interzicerea partidelor și or
ganizațiilor neofasciste. în cadrul 
unei conferințe a sindicatelor de 
stingă din industria chimică, din 
care fac parte membri ai partidelor 
comunist și socialist, care s-a desfă
șurat recent la Viena, participanții 
au cerut scoaterea neîntîrziată în 
afara legii și dizolvarea organizației 
neofasciste „Noua Dreaptă" și a 
„Partidului Național Democratic" — 
formațiune de orientare neofascistă, 
într-o scrisoare adresată cancelaru
lui federal și ministrului afacerilor

PEKIN. — Poporul chinez a săr
bătorit ziua de 1 Mai într-o atmos
feră de entuziasm, prezentînd, în ca
drul unor mitinguri și demonstrații 
de mare amploare, succesele obți
nute. sub conducerea P.C. Chinez, in 
toate domeniile de activitate. După 
cum informează agenția China Nouă, 
conducătorii de partid și de stat ai 
R.P. Chineze, în frunte cu tovarășul 
Hua Kuo-fen, președinte al C.C. al 
P.C. Chinez, premier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, cadre de 
conducere ale partidului, guvernului 
și armatei populare au luat parte la 
festivitățile organizate în capitală și 
in alte localități ale țării.

în principalele piețe și parcuri ale 
orașului Pekin au avut loc, in tot 
cursul zilei de duminică, mari festi
vități și serbări populare.

BUDAPESTA. — Aproximativ un 
sfert de milion de locuitori ai Bu
dapestei au participat la marea de
monstrație de 1 Mai. In tribuna o- 
ficială se aflau Jănoș Kădâr. prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U.. alți con
ducători de partid si de stat. Prin 
grafice și panouri, demonstranții au 
înfățișat rezultatele obținute în pro
ducție si și-au exprimat hotărîrea de 
a acționa pentru îndeplinirea sarci
nilor stabilite de Congresul al XI-lea 
al P.M.S.U.

PRAGA. — Locuitorii capitalei 
Cehoslovaciei au întîmpinat ziua de 
1 Mai intr-o atmosferă sărbătorească, 
înfățișînd. în cadrul unor mari mitin
guri și demonstrații, la fel ca si cei
lalți cetățeni ai tării, realizările obți
nute în opera de edificare a socia
lismului. Luind cuvîntul la marele 
miting din capitală, tovarășul Gustav 
Husak. secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, a arătat că 
programul celui de-al XV-lea Con
gres al partidului se realizează eu 
succes.

HAVANA. — La Havana a avut loc 
o adunare solemnă organizată de 
Centrala oamenilor muncii din Cuba, 
la care au luat parte membri ai con
ducerii de partid si de stat, reprezen
tanți ai sindicatelor, delegații venite 
de peste hotare la festivitățile oca
zionate de sărbătoarea celor ce mun
cesc. A luat cuvîntul Rosario Fer
nandez. membru supleant al C.C. al 
P.C. din Cuba, care a prezentat suc
cesele obținute de poporul cubanez 
in construirea socialismului.

ROMA. — La Roma și în alte mari 
orașe ale Italiei, manifestațiile s-au 
desfășurat sub semnul luptei mase
lor muncitoare pentru apărarea drep
turilor lor economice și sociale. îm
potriva șomajului, scumpirii vieții și 
creșterii valului de violență. în Piața 
San Giovanni din Roma a avut loc 
un mare miting, la care au luat parte 
peste o sută de mii de persoane. 
Participanții au exprimat un protest 
hotărît împotriva încercărilor cercu
rilor reacționare de a limita libertă
țile democratice din Italia.

LISABONA. — în Portugalia, oa
menii muncii au sărbătorit. în acest 
an, ziua de 1 Mai prin mari de
monstrații, în cadrul cărora s-au pro
nunțat pentru apărarea cuceririlor re
voluției de la 25 aprilie, pentru ex
tinderea și consolidarea libertăților 
democratice, pentru unitatea miș
cării sindicale și a forțelor pro
gresiste democratice, pentru conti
nuitatea procesului de transformări 
social-economice, a naționalizărilor, 
reformei agrare si controlului mun
citoresc.

WASHINGTON. — La New York 
și în alte orașe americane au avut 
loc mari demonstrații ale oamenilor 
muncii. Luînd cuvîntul în cadrul unui 
mare miting care s-a desfășurat la 
New York, secretarul general al 
P. C. din S.U.A.. Gus Hali, s-a re
ferit pe larg la dificultățile pe care 
le traversează economia americană 
și care au consecințe directe asupra 
nivelului de viață al oamenilor mun
cii — creșterea șomajului, scumpirea 
costului vieții, majorarea taxelor 
pentru învățămînt, asistentă medi
cală și la serviciile publice, deterio
rarea mediului ambiant in orașe, re
crudescența violentei și criminalității.

publice cer interzicerea 
neofasciste

externe, delegații la conferință au 
cerut dizolvarea acestor organizații, 
invocînd faptul că ele contravin pre
vederilor Tratatului cu privire la 
neutralitatea țării.

Interzicerea activității provoca
toare a organizațiilor neofasciste a 
fost cerută și de organizația „Uni
unea luptătorilor socialiști pentru 
libertate".. Președintele acestei orga
nizații, Roza Johman, a subliniat 
necesitatea ca tineretului austriac 
să i se explice întregul adevăr 
despre barbariile și crimele co
mise de fasciști, in scopul pre
venirii unei recrudescențe a neofas- 
cismului.

BELGRAD. — Popoarele Iugosla
viei au celebrat zitia de 1 Mai sub 
semnul importantelor izbînzi dobin- 
dite în edificarea noii societăți. Pre
ședintele I. B. Tito a participat la 
festivitățile prilejuite de sărbătorirea 
zilei de 1 Mai in localitatea Kranj din 
Slovenia. în întreaga tară au avut loc 
mari demonstrații și mitinguri ale 
oamenilor muncii. în cadrul cărora au 
fost evidențiate succesele obținute in 
opera vastă de construcție socialistă, 
în politica externă a tării.

BERLIN. — In R.D. Germană, ziua 
de 1 Mai a fost celebrată prin mari 
mitinguri, demonstrații Si serbări 
populare. La Berlin, a avut loc o 
mare demonstrație a oamenilor mun
cii. La tribuna oficială s-au aflat to
varășul Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G.. alti condu
cători de partid și de stat ai R.D.G. 
A luat cuvîntul Harry Tisch. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane.

HANOI. — La Hanoi a avut loc o 
mare adunare populară la care au 
luat parte tovarășul Le Duan, secre
tar general al C.C. al P.C. din Viet
nam, alți conducători de partid și de 
stat. Huang Quoc Viet, membru al 
C.C. al partidului, președinte al pre
zidiului Federației Generale a Sin
dicatelor din Vietnam, a vorbit des
pre realizările pe care poporul eroic 
al Vietnamului le-a dobindit după u- 
nificarea patriei sale și despre hotă
rîrea tuturor vietnamezilor de a lup
ta pentru reconstrucție, pentru înăl
țarea Vietnamului pașnic și indepen
dent.

PHENIAN. - în capitala R 
Coreene a avut loc o mare adu, 1 ț 
populară, la care au participat m 
bri ai conducerii de partid și de st'”’ 
invitați de peste hotare. A luat cu
vin,tul Kim Guk Hun, președintele 
Comitetului Central al Federației Ge
nerale a Sindicatelor din Coreea. De 
asemenea. în capitală au avut loc 
serbări ale cîntecului și dansului, ma
nifestări sportive. Adunări consacrate 
zilei de 1 Mai au avut loc și in alte 
orașe ale R.P.D. Coreene.

TIRANA. — După cum informează 
agenția albaneză A.T.A., clasa munci
toare. întregul popor albanez au săr
bătorit duminică Ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc, in 
Întreaga țară avînd loc mitinguri și 
demonstrații ale oamenilor muncii, 
un mare număr de manifestări cul
turale. artistice și sportive.

VIENTIANE. — Peste o sută de 
mii de oameni ai muncii au partici
pat la marele miting desfășurat în ca
pitala Republicii Populare Democra
tice Laos. Au participat Fumi Vong- 
vicit si Phoun Sipaseuth, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, mem
bri ai Adunării Populare Supreme, 
oaspeți de peste hotare. In discursul 
rostit la miting. Sanan Southichak, 
președintele Federației sindicatelor 
laoțiene. a relevat succesele obținute 
de clasa muncitoare, de țărănime și 
intelectualitate pe calea edificărji 
unei țări independente, pașnice, de
mocratice și unite.

LUANDA. — La Luanda au avut loc 
un mare miting și o manifestație a 
oamenilor muncii. în discursul pro
nunțat cu acest prilej, președintele 
Agostinho Neto a relevat că 1977 va 
fi anul creării unui „partid de avan
gardă al clasei muncitoare". El a 
subliniat necesitatea extinderii „or
ganizațiilor de apărare națională" in 
întreaga țară pentru desfășurarea 
luptei împotriva celor care continuă 
să atace teritoriul angolez.

BAGDAD. — La Bagdad a avut 
Ioc un mare miting, la care au par
ticipat numeroși oameni ai muncii. 
Luind cuvîntul. președintele Ahmed 
Hassan Al Bakr a relevat succesele 
obținute de poporul irakian pe calea 
dezvoltării economice și sociale a tă
rii. El a subliniat importanta zilei de 
1 Mai pentru poporul irakian care 
pășește pe calea transformării socia
liste a țării.

Incidente 
la Istanbul

ANKARA. — Cu prilejul unui Mk» 
ting organizat la Istanbul de Cor'’# 
derația sindicatelor muncitor 
progresiste (D.I.S.K.), au avut lv'- 
incidente soldate, potrivit datelor o- 
ficiale, cu 33 morți și 126 răniți. 
După cum relatează agențiile inter
naționale de presă, incidentele au 
fost declanșate de grupuri extremis
te, care au atacat participanții la 
miting în momentul în care a luat 
cuvîntul președintele acestei cen
trale sindicale, Kemal Turkler. Gu
vernul turc s-a reunit într-o sesiune 
de urgență pentru a se stabili mă
surile destinate să pună capăt acte
lor de violență. După reuniune, pre
mierul Suleyman Demirel a declarat 
că „dacă incidentele au avut ca scop 
sabotarea alegerilor generale din 
5 iunie. încercarea a eșuat, deoarece 
nimic nu poate împiedica desfășu
rarea acestora".

• FOTOMETRU PEN
TRU DEPISTAT MERCU
RUL Cu ajutorul unui nou tip 
de fotometru poate fi depistată 
chiar și existența unei milionimi 
dintr-un gram de mercur în apă, 
aer sau sol. Dispozitivul, con
struit de oamenii de știință din 
Odesa, va înlesni supravegherea 
mediului ambiant. într-un inter
val de timp de cinci pină la 
zece minute, cu ajutorul foto- 
metrului poate fi întreprinsă o 
analiză chimică a apelor și ga
zelor reziduale pentru a consta
ta prezența mercurului.

• DESCINDERE INO
PINATĂ. în cadrul unei 
descinderi inopinate, poliția din 
Cleveland (S.U.A.) a descoperit 
un număr apreciabil de filme 
pornografice, precum și o mare 
cantitate de droguri, băuturi al
coolice și altele. S-ar putea bă
nui că a fost vorba de o descin
dere la un bar sau la un alt 

local rău famat. în realitate, 
„captura" a fost realizată, după 
cum transmite „France Presse", 
la sediuj unei secte religioase. 
Arestați, cei doi șefi „spirituali" 
— Walter Hedio și Robert Tay
lor — au invocat... libertatea 
conștiinței. Comentariile la acest 
episod sint cu totul de prisos.

• ACCIDENTELE DE 
MUNCĂ IN AGRICUL
TURĂ. Potrivit statisticilor, 
13 la sută din agricultorii fran
cezi sînt in fiecare an victime 
ale accidentelor de muncă. La 
fiecare două minute, în această 
ramură de activitate se înregis
trează un accident. în 1975, la 
sate au fost consemnate 280 000 
de accidente, din care 1 000 mor
tale, la o populație agricolă a- 
preciată la 2 250 000 persoane. în 
sectorul industriei și exploatări
lor forestiere procentul victime
lor este și mai mare. Dintr-un 
total de 62 000 de muncitori sînt 
accidentate anual 16 000 de per

soane. respectiv 44 accidente 
zilnic.

• SAREA Șl „MIGRA
REA" PLANTELOR. Un 
fenomen ieșit din comun a fost 
constatat în nordul Angliei. A- 
numite plante care se intilnesc 
exclusiv în zona de litoral și-au 
făcut apariția în interiorul țârii, 
la distanțe de peste 10 kilome
tri de la țărm, îndeosebi de-a 
lungul șoselelor. Experții consi
deră că explicația migrării aces
tor plante rezidă în faptul că 
iarna pe șosele se presară sare, 
iar aceasta topindu-se creează 
un teren propice dezvoltării 
plantelor specifice litoralului.

• PERSISTENTA NE- 
ȘTIINȚEI DE CARTE. 
2 500 000 de analfabeți au fost 
recenzați în Italia, potrivit da
telor furnizate de Institutul de 
statistică din această țară. Ma
joritatea neștiutorilor de carte
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sînt persoane în vîrstă. Cu toate 
acestea, un număr de 600 000 de 
persoane în virstă de 15—44 de 
ani nu cunosc tainele scrisului 
și cititului. în pofida obligativi
tății învățămintului școlar, 19.4 
la sută din copiii italieni rămin 
în afara școlii. în unele regiuni 
acest procent este chiar mai 
mare. în Sicilia el se ridică la 
24,5 la sută, în Apulia la 24.3 
la sută. Sociologii italieni consi
deră că principala cauză a a- 
cestei stări de lucruri rezidă in 
faptul că structura învățămintu- 
lui public cuprinde foarte puți
ne școli serale și școli pentru 
adulți.

• URIAS AL ANTI
CHITĂȚII. In apropierea ora
șului italian L’Aquila, muncito
rii constructori au dezgropat un
schelet uman, a cărui vechime a 

fost apreciată la circa 2000 de 
ani. Elementul inedit îl consti
tuie dimensiunile scheletului — 
peste 2 m — înălțime impresio
nantă pentru un om al acelor 
vremuri, cînd, se știe, media de 
înălțime era mult inferioară ce
lei de azi. Mormintul, constind 
dintr-un singur bloc de piatră, 
nu este prevăzut cu nici un fel 
de inscripții, ci doar cu obișnui
tele obiecte de cult mortuar.

• INFLUENȚA ERUP
ȚIILOR VULCANICE A- 
SUPRA CLIMEI. Una din 
cauzele modificărilor survenite 
în climatul Pămîntului ar fi, po
trivit unei ipoteze tot mai răs- 
pîndite, erupțiile vulcanice. Un 
grup de oameni de știință ame
ricani care studiază praful vul
canic depus pe fundul oceanului 
au constatat că în ultimele două 

milioane de ani perioadele mo
dificărilor importante ale climei 
coincid cu intensificarea activi
tății vulcanilor. în unele cazuri 
particulele de praf care plutesc 
în atmosferă reflectă razele so
lare, producînd o scădere a tem
peraturii, iar în altele aceste 
particule absorb razele infraroșii 
determinînd încălzirea Pămîn
tului. Alături de alte fenomene 
complexe rezultate din erupțiile 
vulcanice, modificările climei 
cuprind perioade cu o durată 
de 10 pînă la 100 de ani.

• „CASTELELE TU- 
RINGIEI IERI Șl AZI". 
Pe domeniul vechiului castel 
Kapellendorf din Erfurt (R. D. 
Germană), care are o vechime 
de un mileniu, se amenajează o 
expoziție pe tema : „Castelele 
Turingiei ieri și azi". Vor putea 
fi urmărite aici aspecte ale mo
dului de viată a diferite pături și 
clase sociale din epoca feudalis

mului. într-o expoziție separată 
vor fi prezentate exponate ilus- 
trînd influența activității artisti
ce desfășurate în castele asupra 
dezvoltării culturii în întreaga 
Turingie.

• APOLLINAIRE - 
PROZATOR. Apollinaire a 
intrat în conștiința cititorului 
contemporan ca unul din marii 
poeți ai veacului 20, deschizător 
de noi drumuri în lirica univer
sală, prin faimosul ciclu „Alco- 
oluri" sau nu mai puțin faimoa
sele „Caligrame". Dar. asa cum 
evidenția, recent, suplimentul li
terar al ziarului „Le Figaro", 
Apollinaire a fost, totodată, și un 
talentat autor de schițe și nu
vele. Anunțînd apariția pentru 
prima oară a unui volum com
plet de „Opere în proză" al lui 
Apollinaire, care cuprinde și 
texte inedite, ziarul amintit a- 
preciază că se înlătură astfel o 
serioasă lacună în cunoașterea 
reputatului scriitor francez.

• MĂSURAREA UMI
DITĂȚII PRIN MICRO
UNDE. Unul din premiile 
decernate în cadrul concursului 
mondial privind cele mai impor
tante o sută de realizări tehni
co-științifice ale anului 1976 — 
organizat de revista americană 
„Industrial Research" — a reve
nit aparatului de măsură a umi
dității cu microunde, construit 
în Polonia. Aparatul, destinat 
să controleze cantitatea de apă 
conținută în corpurile lichide și 
solide, are Un larg cîmp de a- 
plicatie. de exemplu, în pro
cesul fabricării materialelor de 
construcții, produselor alimenta
re, sticlei, îngrășămintelor 
mice, în conservarea griul' 
El efectuează măsurător 
mare precizie și rapidit 
gurînd transmiterea ar 
datelor către instalații 
trol și permițind as 
venții prompte in r 
nologic.
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