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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
ceilalți tovarăși din conducerea 

partidului si statului 
au participat, luni, in Capitală la

MAREA ADUNARE CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI
Puternică manifestare a unității 

poporului nostru în jurul partidului, 
al secretarului său general

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, ceilalți tovarăși din conducerea partidului și sta
tului au participai, luni dimineață, la adunarea organizată 
în Capitală cu prilejul zilei de 1 Mai — Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc.

în această zi a întiiului de Mai, 
zi de scumpă sărbătoare, cu profun
de rezonante in sufletul si conștiința 
națiunii, in această zi de mari satis
facții și rodnice bilanțuri, de caldă 
reafirmare a solidarității cu cei ce 
muncesc de pretutindeni, toți cetă
țenii țării, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, deopotrivă 
fii si ctitori vrednici ai României 
socialiste, au adus omagiul lor fier
binte gloriosului Partid Comunist 
Român, prin lupta si sub călăuzirea 
căruia s-au împlinit aspirațiile cele 
mai înalte ale poporului nostru, și-au 
îndreptat gindul plin de dragoste și 
recunoștință spre omul, revoluționarul 
care se află in fruntea partidului și 
tării. tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
de a cărui activitate strălucită se

leagă indestructibil cea mai fertilă 
perioadă din istoria patriei, tot ce 
este mai frumos si mai cutezător in 
grandioasa operă ce o Înfăptuim, a- 
firmarea României în lume.

Cu aceste sentimente de aleasă sti
mă și prețuire, cu bucurie in' inimi, 
exprimată prin cintec și dans, l-au 
întîmpinat numeroși locuitori ai Ca
pitalei pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
încă din clipa sosirii in Parcul tine
retului. apoi de-a lungul frumoasei 
esplanade, pină la intrarea principa
lă a Palatului sporturilor și culturii, 
unde a avut loc marea adunare or
ganizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R

Cu aceleași vibrante simțăminte, 
de dragoste si devotament nețărmu
rit față 'de partid și secretarul său

general, de încredere îh prezentul 
socialist și viitorul comunist al pa
triei. l-au întîmpinat și miile de 
participant! la adunare.

...Ora 9. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului si statului sint 
salutați, la sosirea în sală, cu deo
sebită căldură si entuziasm, cu pu
ternice aplauze, cu urale și ovații, 
întreaga asistentă aclamă indclung, 
cu multă dragoste și Însuflețire, nu
mele partidului si secretarului său 
general — „Ceaușescu—P.C.R.".

împreună cu secretarul general al 
partidului, tovarășul Nieolae 
Ceaușescu. în tribuna oficială iau loc 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Ștefan Voitec. Iosif 
Banc. Emil Bobu. Cornel Burtică, 
Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară. Li
na Ciobanii. Constantin Dăscălescu, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu. Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană,

(Continuare în pag. a III-a)

„Spre viitorul comunist al României 
urcam uniți pe veci sub tricolor"

----------2 MAI —ZIUA TINERETULUI ------- ----

Legămînt solemn în careul 
de onoare al tineretului patriei

2 mai 1978. Magistralele Capitalei, 
fremătind incă sub flamurile sărbă
torii marelui pavoaz al muncii și al 
solidarității internaționale, iși re
varsă iarăși, în ciuda stropilor de 
ploaie, torentele de voioșie. Sub 
aura tonică, bărbătească a Sărbă
torii muncii și a marilor ei împli
niri. începe sărbătoarea tinereții, a 
virstei celor mai cutezătoare aspi
rații pe care omul liber, Stăpîn pe 
sine și deplin stăpm in țară, ducind 
mai departe opera înaintașilor, le 
va preface în memorabile fapte 
viitoare.

Sărbătoarea tinereții României so
cialiste a fost marcată in Capitală 
printr-o amplă manifestare cultu- 
ral-sportivă desfășurată pe stadio
nul „Republicii", cu participarea a 
peste 30 000 de tineri muncitori, in
telectuali. studenti. pionieri și șoimi 
ai patriei.

La manifestare au fost de fată 
tovarășii Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secre- 
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.. Emil Drăgănescu. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului Național pentru Educație 
Fizică și Sport, membri ai secreta
riatului C.C. al U.T.C. si ai Biroului 
Consiliului National al Organizației 
Pionierilor.

în deschiderea manifestării, tova
rășul Ion Traian Ștefănescu. prim- 
secretar al C.C. al U.T.C.. ministrul 
pentru problemele tineretului, a 
subliniat in cuvintul său semnifica
ția majoră a Zilei tineretului — e- 
veniment care ilustrează pregnant 
grija deosebită a partidului si sta
tului nostru, personal a tovarășului

Nicolae Ceaușescu. fată de tinăra 
generație a patriei, care, impreună 
cu întregul popor. înfăptuiește nea
bătut hotărîrile Congresului al XI- 
lca si ale Conferinței Naționale ale 
partidului, orientările si indicațiile 
secretarului general al partidului. A 
fost relevat, totodată, faptul că în 
întreaga tară Ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc si 
Ziua tineretului din patria noastră 
au fost întimpinate de către tinerii

ce o contribuție de seamă la întări
rea continuă a unității de acțiune a 
forțelor progresiste si democratice 
ale tineretului de pretutindeni in 
lupta Împotriva imperialismului, co
lonialismului si neocolonialismului. 
rasismului si apartheidului, pentru 
cauza destinderii, progresului si pă
cii. pentru o lume mai bună si mai 
dreaptă.

Participantii la manifestare au a- 
dootat apoi. într-o atmosferă de pu-

Manifestarea cultural-sportivă 
a tineretului de pe stadionul 

„Republicii" din Capitală

muncitori, țărani, intelectuali, elevi 
și studenti. fete și băieți — români, 
maghiari, germani si de alte națio
nalități — printr-o intensificare a 
eforturilor pentru îndeplinirea e- 
xemplară a tuturor sarcinilor care 
le revin in acest an al cincinalului 
revoluției tehnico-stiintifice. înscri
ind. prin fapte de dăruire revolu
ționară. noi pagini în cronica glo
rioaselor tradiții de muncă și luptă 
ale tineretului, ale clasei muncitoa
re si întregului popor. în încheierea 
cuvîntului său. primul secretar al 
C.C. al U.T.C. a menționat că odată 
cu efortul de a contribui, in mai 
mare măsură, la înfăptuirea politicii 
interne si externe a partidului si 
statului nostru! tinăra generație a 
patriei noastre, educată în spiritul 
solidarității internaționale. îsi adu-

ternic entuziasm, textul unei tele
grame adresate Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceausescu, in 
care se spune :

Intîmpinînd ziua de 1 Mai. marea 
sărbătoare a oamenilor muncii de 
pretutindeni, și Ziua tineretului din 
patria noastră, tinăra generație a- 
duce, si cu acest prilej, prin ample 
Bi entuziaste acțiuni de muncă, prin 
largi manifestări politico-educative, 
mulțumirea fierbinte partidului, 
dumneavoastră personal, mv.lt sti
mate tovarășe secretar general, pen
tru tot ceea ce ați făcut si faceți 
pentru creșterea si educarea sa. 
pentru minunatele condiții de mun
că. viată si afirmare de care dis
pune in societatea noastră socialistă.

La Ziua tineretului, în acest mo

ment sărbătoresc, tinăra generație 
din patria noastră, puternic însufle
țită de mărețele obiective ale Pro
gramului Partidului Comunist Ro
mân. trăind sentimente de adincă 
recunoștință fată de popor si partid, 
fată de dumneavoastră personal, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceausescu, urmîndu-vă mi
nunatul exemplu de muncă neobo
sită si pasiune revoluționară, se an
gajează cu întreaga răspundere, cu 
tot elanul tineresc, să facă totul, sub 
conducerea partidului, pentru creș
terea continuă a contribuției sale în 
opera istorică de edificare a socia
lismului si comunismului pe pămin- 
tul scump al patriei — Republica 
Socialistă România.

...Este oră 10. In tribunele sta
dionului ..Republicii", pe gazonul 
căruia urmează să'se desfășoare o 
amplă manifestare cultural-spor- 
tivâ, au luat loc peste 30 000 de spec
tatori. Marea arenă de sub Dealul 
Spirii a îmbrăcat haine sărbătorești. 
Deasupra laturilor ce domină uria
șul amfiteatru oval al stadionului 
se desfășoară larg lozincile „Trăias
că Partidul Comunist Român, in 
frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 1", 
„Trăiască scumpa noastră patrie. 
Republica Socialistă România", „2 
Mai — Ziua tineretului din Repu
blica Socialistă România". Pe fron
tispiciul tribunei centrale, încadrat 
intre drapele purpurii șt tricolore, 
se înaltă portretul secretarului ge
neral al partidului, președintele Re
publicii Socialiste România, cel mai 
iubit fiu al poporului nostru, spre 
care iși îndreaptă gindurile de pre-

Dumătru TIRCOB
(Continuare în pag. a Il-a)

A devenit o tradiție ca. 
în fiecare an, vibranta a- 
dunare consacrată zilei de 
1 Mai să fie încununată de 
un spectacol festiv deosebit 
de grăitor pentru atmosfe
ra de muncă și creație li
beră pe care o cunoaște 
România socialistă, pentru 
chipul fericit în care artiș
tii patriei, alături de între
gul nostru popor, își aduc 
prinosul de dragoste față 
de marea sărbătoare.

Imensa scenă a Palatului 
sporturilor și culturii, îm
podobită sărbătorește, este 
luminată feeric, oferind 
priveliștea grandioasă a ci- 
torva mii de artiști pro
fesioniști și amatori sosiți 
din toate colțurile tării.

Spectacolul — scenariul 
și regia artistică Ion Cor 
jar — a fost realizat cu con
cursul unor reprezentanți 
de frunte ai artei noas
tre interpretative : Euge
nia Moldoveanu, Mircea 
Albulescu, Matei Alexan
dru, Mirela Atanasiu, Olga 
Bucătaru, Ion Caramitru, 
Florin Chirpac, Victoria 
Cociaș, Ileana Stana Iones- 
cu, Viorel Coniănici, Emil 
Liptac. Ion Marinescu, A- 
dela Mărculescu, Mihai Ni
culescu, Draga Olteanu, 
Gabriel Oseciuc, Catrinel 
Paraschivescu, ileana Pa
tru, Amza Pellea, Valeriu 
Preda, Elena Sereda. Ște
fan Sileanu, Traian Stănes- 
cu, Gheorghe Vrânceanu, 
George Paul Avram, Tudor 
Gheorghe, Mihai Ciortea, 
Dumitru Ilinescu. Maria 
Cornescu, Gheorghe Turda, 
Francisc Dobondi, Ingeborg 
Lehrer, Ștefania Rareș, Io
nel Budișteanu. Au partici
pat valoroase colective ar
tistice profesioniste și de 
amatori : corurile reunite 
ale Filarmonicii „Geor
ge Enescu". ansamblurilor 
„Doina" al armatei si 
„Rapsodia Română" al 
U.G.S.R., corurile artiști
lor amatori de la întreprin
derile „23 August" și „Se
mănătoarea", Regionala Căi 
Ferate București, Casa de

cultură a sectorului 5. 
orchestrele ansamblurilor 
„Doina" si „Rapsodia Româ
nă", precum și colectivele 
de balet și dansuri de la 
Opera Română, Teatrul de 
operetă București, ansam
blurile „Doina" și „Rapso
dia Română", grupuri de 
studenți de la I.A.T.C. și 
I.E.F.S., elevi 
patriei.

începutul
este 
te, 
duri 
auzită

animă și atașamentul lor 
profund față de patrie și 
partid. Din piepturile a 
sute de uteciști, îmbrăcați 
în salopete de lucru și uni
forme albastre, răsună, ai
doma unei tulburătoare 
profesiuni de credință, ju- 
rămintul : „Tovarășe Co
mandant Suprem / Pe 
drum de lupte și de bi
ruință, / Noi, tinerii revo
luționari de azi / Jurăm 
sub steagul patriei viteaz / 
Partidului, poporului — 
credinfă. / Jurăm / Pentru 
viață, muncă și-apărare / 
Temeinic pregătindu-ne ju
răm / Cu braț cutezător, 
cu-nflăcărare, / Onoarea 
patriei s-o apărăm. I Ju
răm

Părăsind scena în acor
durile cadențate ale marșu
lui „Uteciștii. de azi, comu
niștii de mîine", tinerii lasă 
locul desfășurării unui alt 
moment de autentică vi
brație patriotică, ale cărui 
simboluri evocă vocația 
funciară a poporului român 
de a trăi în pace și priete
nie cu toate națiunile lu
mii.

în versuri calde, izvorîte 
din inimă, este exprimat 
mesajul fierbinte al poporu
lui nostru către marea fa
milie a umanității, pentru 
înfăptuirea sub soare a 
unei lumi a păcii și pro
gresului : „Șl omului nos
tru ce seamănă pace / Vr- 
mați'-i exemplul, cârmaci 
de popoare. / Alături să 
fiți pentru-a face, a face / 
O nouă, și dreaptă, și veș
nică pace / Și-o lume a li
niștii triumfătoare."

Atmosfera spectacolului 
sporește, treptat. în pro
funzime și elevație spiri
tuală, filonul de puternic 
patriotism care o străbate 
țîșnind cu și mai multă 
forță de expresie odată cu 
prezentarea unui frumos 
tablou baladesc. Se fac au-

(Continuare în pag. a III-a)

Temeiul încrederii in pre
zent si în anii ce vin."

Această amplă deschide
re către timpul de eroism 
și abnegație pe care il 
trăim iși găsește- continua
rea, după un moment coral 
adecvat, intr-un tablou plin 
de culoare și prospețime, 
realizat de cei mai tineri 
cetățeni ai României so
cialiste : 
pionierii, 
figurează 
copilăriei

..............    mtntele 
„Trăiască*  goste si

și șoimi ai

spectacolului 
de trompe- 
căror acor-

marcat ■ 
pe ale

maiestuoase se face
urarea

României 
șoimii patriei și 
Evoluția lor trans- 
artistic virtuțile 
fericite, simtă- 

de adincă dra- 
gratitudine pe

• SPECTACOLUL FESTIV 
DE LA PALATUL SPORTURILOR 

Șl CULTURII DEDICAT ZILEI DE 1 MAI
1 Mai. Ziua solidarității in
ternaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției mun
citorilor de pretutindeni !“. 
Este intonat apoi tradițio
nalul „Marș de 1 Mai" de 
Ciprian Porumbescu, care 
de aproape un secol incin
tă inimile a numeroase ge
nerații prin farmecul său 
melodic, prin bogata sa în
cărcătură umană și revolu
ționară. Pe fundalul unei 
animații scenice sugerînd 
unitatea maselor populare 
în jurul steagului victorios 
al partidului, hotărîrea lor 
fermă de a înălța destinul 
contemporan al patriei pe 
noi culmi, se aud versuri 
care au darul să prefigure
ze spiritul mobilizator, 
înalta ținută artistică si 
civică a întregului specta
col : „întii mai ! Măreață 
zi a lumii noastre munci
toare ! / întii. Mai 1978 
Spre teluri revoluționare ț 
Congresul unsprezece ne 
mobilizează deplin! / Parti
dul, . Ceaușescu ne sint 
mândrie, ne dau vigoare /

care schimbul de mîine 
al patriei le nutrește fată 
de partid și secreta
rul său general pentru 
grija părintească pe care 
i-o poartă, pentru minuna
tele condiții de muncă și 
viață create : „Pionierii 
României / Șoimii patriei 
în zbor / Vă aduc cu bucu
rie / Florile iubirii lor. / Cu 
lumina bucuriei / Inflorin- 
du-ne pe-obraz / Noi, la 
Școala hărniciei / Pentru 
tară creștem azi. / Spre al 
țării președinte / Inimile 
îndreptăm / Și-i spunem 
cu glas -fierbinte / Că riv- 
nim să-i semănăm."

Urmează momentul cu 
care a înțeles să celebreze 
marea sărbătoare a muncii 
detașamentul viguros al 
uteciștilor. Născuți și cres
cuți în. anii luminoși ai 
construcției socialiste, tine
rii țării aduc pe scenă, în
tr-o antrenantă revărsare 
de forță și optimism, în
semnele heraldice ale 
„virstei de bronz", ale 
idealurilor nobile care ii
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Cinstire muncii
prin succese în munca

In zilele de 1 și 2 mai în întreprinderi
De la un capăt 

toarea muncii din ___ ..... ....... „ „___ ____
rirea fermă de a înfăptui exemplar obiectivele mobilizatoare ale pla
nului și angajamentele asumate, de a transpune in viață sarcinile și 
orientările înnoitoare trasate de secretarul general al partidului în 
domeniul perfecționării' conducerii vieții economice și sociale, Știri 
sosite ieri la redacție din unitățile cu activitate neîntreruptă infor
mează despre noi succese în muncă.

la altul al țării, poporul întreg a întimpinat sărbă- 
această primăvară generoasă in împliniri cu fyotă-

Galați.Inzilelede 
1 și 2 mai. în locurile 
unde se muncește fără 
pauză, 
au lucrat 
rile dc zi 
realizat 
cantităti 
peste plan, multe din
tre acestea reprezen- 
tind valoroase recor
duri de producție. Bu- # 
năoară. s-au elaborat

echipele care 
în schimbu- 
Si noapte au 

importante 
de produse

suplimentar 4 500 tone 
aglomerat feros, peste 
150 tone cocs metalur
gic. 1 800 tone fontă. 
285 tone șleburi turna
te. peste 900 tone ta
blă groasă. 150 tone 
tablă zincată etc. In 
fruntea întrecerii so
cialiste se ^situează în 
continuare colectivul 
laminorului de tablă 
groasă, care de la în

ceputul anului și oină 
în prezent a realizat o 
producție suplimenta
ră de peste 14 000 tone 
tablă groasă. Rezulta
te foarte bune au ra
portat ieri seară și co
lectivul uzinei cocso- 
chimice. colectivul sec
ției de zincare din ca
drul laminorului 
benzi 
alte
Plăeșu).

de 
la rece si 

colective. (Dan

Slatina. cetatea aluminiului 
românesc de la Slatina, producția s-a 
desfășurat cu intensitate, mai ales in 
halele de electroliză ale acestei mari 
unităti industriale, unde primele 48 
de ore ale lunii mai au fost mar
cate de elaborarea, peste prevederi, 
a 10 tone de aluminiu, care au spo
rit cantitatea de metal alb obți
nută suplimentar de la începutul a- 
nului la 230 tone, ceea ce reprezin
tă 75 la sută din angajamentul asu
mat in întrecerea socialistă tfe 1978. 
(E. Rouă).

Hunedoara. Siderurgiștii combi
natului din Hunedoara, inițiatorii che
mării la întrecere pe acest an către 
toti metalurgiștii tării, au adăugat in 
acest inceput de mai noi si impor
tante succese la cele obținute in pri
mele 4 luni ale anului. Colectivul u- 
zinei cocso-chimice a produs si furni
zat furnalelor cu 7 la sută mai mult 
cocs metalurgic decit era stabilit. 
Prin utilizarea cu randament sporit 
a agregatelor, furnaliștii combinatu
lui au dat in plus aproape 250 tone 
fontă. Topitorii de la cuptoarele Mar
tin si electrice au reușit să elabo
reze in plus aproximativ 400 tone de 
otel, in cea mai mare parte aliat si 
înalt aliat. Laminoriștii hunedoreni 
au realizat o cantitate suplimentară 
de laminate echivalentă cu metalul 
necesar pentru fabricarea a 125 de 
tractoare. (A. Zaharia).

Rm. Vîlcea. ..Niciodată - ne 
punea tehnicianul Ion Spineanu. 
lispecer de serviciu la Combinatul 
himic Rîmnicu Vîlcea — combinatul 
iostru n-a reușit să dea într-o sin- 
ură zi. asa cum s-a întimplat de 

Mai. o producție suplimentară in 
aloare de aproape 1.5 milioane lei”, 
'onsemnăm din raportul muncitoresc 
1 colectivului de aici : muncitorii de 
t fabrica de cloro-sodice conduși de 
îaistrul principal Valerian Butan au 
îalizat peste prevederi 160 tone 
xiă caustică s61idă si leșie, precum 

16 tone clor lichid. La celelalte in- 
alații, sporurile de producție sint de 
temenea notabile : 20 tone octanol. 
I tone H.C.H., 10 tone izobutanol. 5 
>ne normal butanol. 50 tone P.V.C.. 
I tone produși clorurati sl altele. La 
irametrii mâximi au lucrat si cele 
hidrocentrale aflate în funcțiune 

> Olt. ele furnizind numai in cursul 
lei de 1 Mai in sistemul energetic 
itional aproape 1.7 milioane kilo- 
ați oră energie electrică. (Ion Stan
ul.

RCȘița. Siderurgiștii care au săr" 
itorit Ziua muncii în fața agregate- 
r au asigurat cu succes bunul mers 

producției. La furnale au fost 
mate in plus 300 tone fontă. Ote- 
-ii au elaborat suplimentar aproape 
) tone oteluri. Raportul de muncă 
nsemnează lapidar : combinatul a 
licat producția fizică. realizată 
ste plan, de la începutul anului si 
iă acum, la mai mult de 46 500 
ie produse siderurgice și auxiliare.
Mehedinți.In cele trel ziIe de

•bătoarc. hidrocentrala de la „Porțile
Fier” a funcționat cu întreaga 

lacitate. Duminică. 30 aprilie, de 
amplu, cele sase hidrogeneratoare 

produs si furnizat sistemului e- 
-getic national 26 125 000 kWh. cea 
i ridicată producție de energie e- 
trică zilnică dc Dină acum a hi-

drocentralei. cantitate ce 
aproape un milion kWh 
cord al său și este cu 38 
perioară prevederilor din 
zilele de 1 și 2 mai producția reali
zată a întrecut si ea prevederile de 
pian.Timiș. Asigurînd funcționarea 
ireproșabilă a tuturor sondelor a- 
flate în producție și a celorlalte in
stalații si utilaje tehnologice, petro
liștii timiseni au obtinut aproape 
300 tone titei si importante cantități

vremea
impui probabil pentru zilele de 4, 
>i 6 mai. în țară : După o răcire 
îătoare, vremea se va încălzi din 
i. Cerul va fi schimbător. Vor cădea 
i locale în jumătatea de nord-vest 
arii și izolat in rest. Vînt slab pînă 
moderat. Temperaturile minime vor 
•uprinse între 4 și 14 grade, iar ma
tele intre 15 și 25 de grade, mai ri- 
ite in a doua parte a intervalului.
București : După o răcire trecă- 

re, vremea se va încălzi din nou. 
ui va fi schimbător, favorabil ploii 
scurtă durată. îndeosebi în prima 
;e a intervalului. Vînt slab pînă la 
IeraK

‘ ★
legătură cuj intensificarea vîntu- 

semnalată ieri după-amiază în zona 
sud a țării, meteorologul de servi- 
Ecaterina Ion Bordei, de la Insti- 

1 meteorologic, ne-a declarat : în 
ul zilei de ieri s-au produs frec- 
e intensificări ale vîntului în Mun- 
i, Dobrogea și sudul Moldovei, iar 
;aracter local în Oltenia și Ta mun- 
dcestea au fost determinate de 
•itatea unei foarte rapide depre- 
i barice. care a traversat Peninsula 
anică șl țara noastră. Antrenînd 
& de aer de origine subtropicală cu 
>eraturi care au atins, la prînz, 
8 de grade și avînd o viteză de 
itare deosebit de mare, a fost po- 
4 intensificarea vîntului din direc- 
sudică pînă la viteze de 70—80 
>ră, iar la munte de peste 100 
>ră. Astfel de viteze ale vîntului, 
nu sînt prea frecvente la noi în 
sînt proprii primăverii în condi- 

în care în Europa de sud-est evo- 
:ă depresiuni barice de.origine me- 
aneană. Fenomenul s-a consumat 
irsul nopții de 2—3 mai.

întrece cu 
nivelul re
ia sută su- 
grafice. în

cu „foc continuu11
de gaze utilizabile si gazolină. La 
realizarea acestor rezultate remarca
bile o contribuție deosebită au 
adus-o formațiile conduse de maiștrii 
si sondorii șefi Ion Scînteie. Gh. Ca
zan. Gere Kalman. Nicolae Cristea 
și Mihai Săvescu. în acest fel. can
titatea de titei extrasă peste plan de 
la începutul anului si pină acum 
depășește 3 000 tone. (Cezar Ioana).

Cluj. Colectivul întreprinderii 
chimice din Turda a realizat planul 
la export pe primele patru luni ale 
anului în proporție de 157 la sută. 
Continuind acest efort. în primele 
zile ale lunii mai colectivul de aici 

.a expediat suplimentar la export 
3 tone carbonat de potasiu si 2 tone 
hidroxid de potasiu. Toate instala
țiile au funcționat la întreaga capa
citate. La aceasta au contribuit și 
hărnicia și priceperea maistrului Lu
dovic Molnar. Alexandru Fciurdean și 
Karacsonji Maria de la instalația de 
oxiclorură. loan Barat. Susana Luca, 
Vaier Batos. Simion Cîra de la mase 
plastice si,Emil Moldovan de la car
bonat de potasiu. (Al. Mureșan).

BraȘOV întreprinderea „Colo
ram” din Codlea s-a obtinut supli
mentar o cantitate de 6,5 tone colo- 
ranți din clasele coloranților de dis
persie și imprimerie textilă, care să 
se adauge celor peste 60 de tone co- 
loranți obținuți .peste prevederile 
planului pe primele 4 luni. O contri
buție de seamă la depășirea sarcini
lor de plan pe primele două zile din 
această lună au adus-o colectivul sec
ției finisare condus. de inginerul Ion 
Ilea III si in mod deosebit formația 
de lucru a tehnicianului Arnold Ber- 
ghel. (Nicolae Mocanu).

Vaslui. Pe platforma industrială 
a orașului Vaslui, la întreprinderea 
de materiale izolatoare, s-au înscris 
in graficele de producție noi reali
zări concretizate in circa 300 000 mp 
carton bitumat. 6 tone polistiren ex
pandat. 70 tone vată minerală și pro
duse din vată minerală, peste 15 000 
cărămizi diatomit etc. La panoul 
de onoare al întrecerii socialis
te și-au inscris numele colectivele 
de muncă din brigăzile de tineret 
conduse de surorile Adriana și An- 
toaneta Grigoraș. Elena Spuză, colec
tivul de muncă condus de maistrul 
Ion Baleută de la atelierul bituma- 
re si formația de producție coordo
nată de șeful_ de brigadă Ion Mel- 
ciu. (Crăciun Lăluci).

vMuncă rodnică pe ogoare
Vaslui. în zilele de 1 și 2 mai, 

pe ogoarele județului Vaslui activi
tatea a fost concentrată la grăbirea 
însămîntării porumbului. Lucrarea a 
fost încheiată in unități din consi
liile intercooperatiste Huși. Murgeni. 
Tătărani și Vaslui. în cursul zilei 
de ieri s-au însămîntat ultimele hec
tare la cooperativele agricole Stoi- 
sești. Odaia. Bursucani. Rebricea si 
altele din consiliile intercooperatiste 
Banca. Grivita și Negrești. Cu reali
zările din ziua de 2 mai, porumbul 
a fost insămintat pe 62 la sută din 
suprafața planificată. creindu-sa 
condiții ca lucrarea să fie încheiată 
în următoarele 2—3 zile. (Crăciun 
Lăluci).

Sălaj De?i *n Sălaj in zilele de 
1 și 2 mai vremea.a fost instabilă, 
s-a lucrat intens, cu toată forța me
canică si umană, acolo unde terenul 
a permis incorporarea seminței in

în multe cooperative agricole desol. _ ______ ___ _.............
producție, printre care cele din Nuș- 
falău. Fericei și Bocșa, s-a atins vi
teza zilnică stabilită. Actionind ast
fel. in pofida ploii, în aceste două 
zile s-au insămințat mai bine 
2 000 hectare. (Ion Mureșan).

Cluj. Pe ogoarele cooperativei 
gricole din Chinteni. județul Cluj, 
zilele de 1 si 2 mai s-a încheiat însă- 
mintarea porumbului. Pe ultimele su
prafețe se semăna porumb si in u- 
nitătile din cadrul consiliilor inter
cooperatiste Bobîlna. Dăbîca. Geaca. 
Huedin etc. In unele unități situate 
pe Valea Arieșului a inceput intre- 
tinerea culturilor. La cooperativele a- 
gricole Cîmpia Turzii. Tritenii de 
Jos. Triteni Colonii;. Viișoata. Că
lărași și in alte părți s-a lucrat Ia 
prăsitul sfeclei de zahăr. (Al. Mure- 
san).

de

a-
in.

n

Harghita. Profi- 
tînd de timpul prielnic, 
cooperatorii și meca
nizatorii din județul 
Harghita și-au concen
trat eforturile in aceste 
zile de sărbătoare la 
plantarea cartofilor, 
însămînțarea inului 
pentru fibră si porum
bului, la executarea 
lucrărilor de îmbună
tățiri funciare, curăți
rea și fertilizarea ti
netelor și pășunilor,

tv

I
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LEGĂMINT SOLEMN IN CAREUL 
ONOARE AL TINERETULUI PA TRIEI

(Urmare din pag. I)
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erbicidarea culturilor 
de toamnă. în fiecare 
zi. dis de dimineață și 
pină seara tirziu. au 
lucrat pe cimp peste 
1 000 de tractoare. 3 000 
de atelaje, precum și 
un mare număr de 
cooperatori și alți lo
cuitori ai satelor. Nu
meroase unități agri
cole din cadrul consi
liilor intercooperatiste 
Cirța, Sînmartin. Sin- 
crăieni. Gheorgheni, 
Mugeni și Cristuru Se

PROGRAMUL 1
9,00 Teleșcoală

10,00 Șoimii patriei
10.10 Emisiune în limba maghiară
12,55 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Curs de limbă germană
17,00 Fotbal : România — Bulgaria — 

în Campionatul balcanic
18.50 Forum cetățenesc
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei în economie

cinema
• Adios muchachos : CAPITOL 
9,15: 11,30; 13,45; 16; 18.15; 20.30.
• Ultimul post de control : SCA
LA — 9; 11.30; 14.15; 16,45; 19.30.
0 Gentleman Jim : FESTIVAL — 
9; 11.15; 13.30; 15.45: 18; 20.15, FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Aurel Vlaicu î PATRIA — 9;
11,15: 13,30: 15.45; 18; 20,15. FERO
VIAR - 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30, MODERN — 9; 11.15: 13,30;
16; 18,15; 20,30.

cuiesc au. Încheiat 
plantarea cartofilor pe 
întreaga suprafață pre
văzută. însămînțarea 
inului pentru fibră sau 
execută aceste lucrări 
pe ultimele suprafețe. 
Există acum posibili
tatea ca in 3—4 zile 
bune pentru munca 
cimpului însămință- 
rile de primăvară să 
se încheie și in jude
țul Harghita pe întrea
ga suprafață planifi
cată. (I. D. Kiss)

,20.05 Noi, femeile !
20.35 Telecinemateca : „Cass Tlmber- 

laine“. Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor americane.

22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

19,50 Desene animate
20,15 Studio T ’78. Munca — izvor de 

împliniri
20,10 Emisiune de știință : Efectele no

cive ale tutunului asupra orga
nismului

21,00 Telex
21,05 Tinerele noastre interprete într-un 

recital la Televiziunea din Novi 
Sad

21.35 Bucureștiul necunoscut. Muzeele 
orașului

• Urmăriți fără vină : LUCEA
FĂRUL — 9; 11; 13; 15; 16,45; 
18,45; 20,30, BUCUREȘTI — 8,45;
10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 18,45; 20,45. 
e Dragoste și statistică (ambele 
serii) : CINEMA STUDIO — 10;
14; 18.
• Rătăcire : CENTRAL — 9: 11,15;
13,30; 15,45: 18; 20,15. GLORIA — 
9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, FLA
MURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Benji : FLAMURA — 9.
@ Alt. bărbat, altă femeie : EX
CELSIOR — 9: 11,45: 14,30: 17,15: 
20, EFORIE — 9; 11,30; 14; 17;
19.30.
• Al șaptelea cartuș : VICTORIA 
— 10; 12: 14: 16: 18; 20.
• Tom și Jerry — 9,30; 11; 12,30;

țuire și dragoste fierbinte întregul 
tineret al țării.

Spectacolul debutează cu o imagi- 
ne-simbol. în jurul scenei ampla
sate în mijlocul gazonului, înconju
rat de un zid viu de steaguri roșii 
și tricolore, a apărut atît de fami
liarul și mereu solemnul careu de 
onoare, în ale, cărui prime rinduri 
s-au aliniat două grupuri de șoimi 
ai patriei, apoi altele de purtători 
ai cravatelor roșii cu tricolor, gru
puri de uteciști în uniformele deta
șamentelor de pregătire pentru a- 
părarea patriei sau în salopete 
muncitorești, spre a vesti că, la 
ziua sa, întreaga generație tinără 
a patriei iși exprimă recunoștința 
profundă pentru grija părintească 
pe care o manifestă față de ea con
ducerea partidului. Este careul 
simbolic pe care îl regăsim in orice 
școală, in orice întreprindere, pe 
orice șantier, in orice cooperativă 
agricolă. Este imaginea in care se 
regăsesc inșiși spectatorii aflați as
tăzi în tribunele stadionului — e- 
levi, studenți, muncitori, construc
tori. brigadieri, demni continuatori 
ai înaintașilor lor de acum trei de
cenii, cu toții hotăriți — așa cum 
se arată in telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. adoptată la începutul 
spectacolului, după clipele solemne 
ale 'înălțării drapelului patriei pe 
catarg — să transpună exemplar in 
viață indemnul înflăcărat al secre
tarului general al partidului de a 
învăța, munci și invăța, spre a pu
tea prelua și duce mai departe șta
feta construcției socialiste, spre a-și 
aduce o contribuție tot mai mare la 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului, militind consecvent 
pentru întărirea continuă a unității 
de acțiune a tineretului de pretu
tindeni, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

în acordurile cîntecului „Pui de 
lei”, tinerii aflați pe gazon se re
trag in pas de marș și. la sosirea 
la start a primilor concurenți, sta
dionul reintră in atmosfera speci
fică marilor întreceri sportive. Așa
dar. in prim plan sportul care, în 
ultimii ani. a inceput să ciștige m 
rindurile generațiilor tinere locul ce 
i se cuvine în procesul amplu și 
complex de pregătire a lor pentru 
muncă și viată. Spectatorii sint in
vitați să urmărească desfășurarea 
finalelor pe țară al A „Crosului ti

neretului” ediția 1978, amplă com
petiție de masă, înscrisă sub gene
ricul „Daciadei”'.: Fiecare cursă se 
anunță deosebit de animată : aler
gătorii, fie ei — să spunem — și 
numai de 11 ani, sînt campioni ai 
județelor, desemnați din rîndul a 
peste 3 milioane de participanți la 
fazele de pină acum ale întrecerii.

întrecerile sportive s-au împletit 
firesc cu jocurile distractive pre
sărate din loc in loc de-a lungul 
programului, constituindu-se parcă 
într-un prilej de a releva însemnă
tatea pe care o au. in activitatea 
organizațiilor de -tineret, preocupă
rile lor pentru a crea condiții tine
rilor să-și petreacă in mod plăcut 
timpul liber.

Jocul se cere însă însoțit de cîn- 
tec. Pe stadion iși face intrarea, in 
pas de defilare, o fanfară militară 
care, executînd o suită de marșuri 
și melodii populare, culege ropote 
de aplauze, îndeosebi pentru vir
tuozitatea cu care, în ritmul muzi
cii, se desfășoară pe gazon, spre a 
cinta și juca în același timp și a 
recompune spectaculos formația ini
țială : o demonstrație a faptului că 
diapazonul mijloacelor de expresie 
ale acestui gen de formații artistice 
poate fi lărgit și adaptat preferin
țelor spectatorilor.

Și. de îndată ce fanfara se retra
ge, reincep întrecerile sportive : 
concursurile finale ale complexuiui 
aplicativ „Pentru apărarea patriei” 
— prilej pentru cei mai buni tineri 
în uniforme albastre de a-și dovedi 
măiestria și de a sublinia încă o la
tură importantă a activității orga
nizației, U.T.C. dc educare în spirit 
revoluționar a viitorilor construc
tori ai societății noastre socialiste.

în continuare, programul anunță 
o întrecere cu adevărat spectacu-- 
loasă și plină de neprevăzut — o 
cursă eliminatorie de ciclism, cu 
participarea unor alergători com- 
ponenți ai lotului național, care, 
dincolo de interesul față de rezul
tatul cu care avea să se încheie, 
s-a transformat într-o admirabilă 
pledoarie pentru un sport atît de 
reconfortant și util atît pentru cel 
mari, dar mai ales pentru cei mici, 
într-o atmosferă asemănătoare, ti
pică întrecerilor sportive de mare 
atracție, se desfășoară și ștafeta 
atletică, la care iau parte tineri 
sportivi ce aspiră la titluri de per
formanță, activînd deja in cele mai 
puternice cluburi bucureștene.

în succesiunea in ritm rapid a

secvențelor sportive ce se derulează 
pe stadion, întreaga atenție a tri
bunelor este reținută, la un moment 
dat, de zborul, lin sau avintat, a 
zeci de fete care oferă spectatorilor 
o reușită repriză de gimnastică rit
mică modernă.

Ansamblurile școlare ce evoluea
ză pe gazon — între care se cuvin 
a fi menționate cele de la Liceul e- 
conomic și de drept administrativ 
nr. 4, liceul industrial „Dîmbovița”, 
liceele „George Coșbuc”, „Aurel 
Vlaicu”, „Dumitru Petrescu”, pre
cum și grupul de fete de la liceul 
„Vasile Alecsandri” din Iași, care a 
ciștigat consecutiv ultimele trei e- 
diții ale Festivalului ansamblurilor 
școlare de gimnastică ritmică mo
dernă — susțin un adevărat recitai 
al mișcării, confirmind că Nadia, 
fetita-minune de pe meleaguri mol
dovene. care a împrumutat acestui 
sport inegalabile carate de grație și 
armonic, a reușit, cum n-a mai fă
cut-o nimeni pină la ea, să să
dească in sute și sute de inimi ti
nere dorința de a o urma. Splen
didă lecție de frumusețe și gingă
șie, demonstrația fetelor a fost 
completată in chip sugestiv de o 
viguroasă și convingătoare evoluție 
a băieților, al cărei punct forte l-au 
constituit salturile în adevărate to
rente acrobatice, executate cu re
marcabilă indeminare. Prin dirzenie 
și tenacitate — spre marea perfor
manță ! Acesta pare să fie, la prima 
vedere, sensul unei atari demon
strații. Și totuși, dincolo de acest 
adevăr, spectatorii au putut des
prinde încă unul, pentru ei și deo
potrivă pentru oricarț dintre noi,

★

în cinstea zilelor de 1 si 2 mai. la 
întreprinderile „23 August”. „Repu
blica”. „Timpuri noi”. întreprinderea 
de mașini grele-București, „Vulcan”, 
IREMOAS. întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivita roșie”. întreprinde
rea de morărit și panificație „Griul” 
au fost, organizate, sub deviza „Ziua 
tineretului — zi a producției re
cord”. schimburi de onoare ale ti
neretului, în care s-a acționat, cu 
spor pentru realizarea și depășirea 
sarcinilor de plan, a angajamente
lor asumate in întrecerea socialistă.

în parcurile „Plumbuita”, „Ti
tan”. „Tineretului” și „Drumul Ta
berei”, la blocurile de locuințe din 
cartierele „Colentina”, „Panteli-

mult mai important : prin sport — 
un tineret viguros, plin de voioșie 
și sănătate.

în ritmuri amețitoare, în arenă 
pătrund zeci și zeci de dansatori, 
îmbrăcați in costume populare ro
mânești și ale naționalităților con
locuitoare. Privirile aleargă înde
osebi după formația celor mai mici 
dansatori, interpreti ai unuia dintre 
cele mai vechi dansuri românești — 
„Călușul”. Rînd pe rind apar în 
prim plan formații din diverse zone 
ale țării sau formații ale naționali
tăților conlocuitoare, pentru a se 
prinde apoi toate în aceeași uriașă 
horă a tineretului, întreaga scenă 
dind astfel expresie bucuriei tuturor 
fiilor acestui pămint — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — de a trăi și munci la
olaltă. înfrățiți în hotărîrea de a 
îndeplini același măreț și scump 
ideal sădit în inimile lor de partid.

Spre amiază, spectacolul se apro
pie de punctul final. Pe gazon în
cep să se adune, in grupuri — gru
puri, participanții la manifestările 
derulate pină acum, realizind aevea 
o imensă tabără care, grupată in 
jurul cenaclului „Flacăra” al tinere
lului revoluționar, laureat al primei 
ediții a Festivalului national „Cin- 
tarea României”, face să răsune 
pină departe un amplu program de 
cîntece și versuri exprimînd senti
mentele patriotice și internaționa
liste ale tineretului României so
cialiste. omagiul fierbinte adus par
tidului. secretarului său general, 
hotărîrea nestrămutată de a fi la 
înălțimea misiunii de constructor de 
țară nouă.

★

mon“, „Berceni”. Rahova”. „Mili
tari”, „Nicolae Tituleseu”, la cămi
nele de nefamilisti si studentesti. 
mai mult de 10 000 de tineri, con- 
stituiți in brigăzi de muncă patrio
tică. au contribuit la darea in 
folosință. înainte de termenul 
planificat, a obiectivelor edilitar- 
gospodărești, la înfrumusețarea Ca
pitalei.

La bazele sportive și de agrement 
din Capitală, la cluburile tineretu
lui șl casele de cultură din parcu
rile Herăstrău, Tei. Tineretului. Ti
tan. 23 August. Nicolae Bălcescu 
au fost organizate Întreceri și de
monstrații sportive, carnavaluri ale 
tineretului.
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FOTBAL, Actualitatea la rugbi

AZI, ROMÂNIA - BULGARIA IN CUPA BALCANICĂ
Ieri : La Buzău, lotul olimpic - Chemie Halle (R.D.G.) 3-0 ; la Ploiești, selecționata de 

tineret — Videoton (Ungaria) 4—2
După cum s-a mai anunțat, echipa 

reprezentativă de fotbal joacă astăzi 
(Pe stadionul ..23 August’* din Capi
tală. ora 17) in compania selecțio
natei Bulgariei. Partida are loc in 
cadrul Cupei Balcanice interțări. 
returul ei fiind programat spre sfir- 
șitul lunii la Sofia.

Evident, tricolorii noștri vizează 
victoria — știut fiind că astfel și-ar 
asigura încă de pe acum locul intîi 
în grupă și calificarea in finala com
petiției. Este nu numai de dorit, este 
și posibil un asemenea rezultat favo
rabil pe teren propriu, lotul nostru 
cuprinzind jucători experimentați și 
jucători, tineri dornici de afirmare, 
deopotrivă capabili să realizeze o 
prestație de calitate superioară, 
chiar dacă adversarii prezintă un 
..unsprezece” rodat în șase ..amicale” 
anterioare cu formații redutabile în 
fotbalul mondial. Este de așteptat ca 
jucătorii noștri — încurajați in per
manență de cei ce-i iubesc și-i a- 
plaudă Ia fiecare apariție pe teren — 
să se mobilizeze cu toți intr-un gind.

să aplice întocmai indicațiile tactice 
primite la cabină, să se dăruiască 
jocului cu ardoare si dorință de vic
torie. plinind in valoare întregul re
gistru tehnic de care beneficiază 
fiecare în parte si toti la un loc.

Echipa tării noastre pentru întîlni- 
rea dc astăzi va avea următoarea 
alcătuire : Răducanu — Cheran, Ște- 
fănescu. Mehedintu. Vigu — Dumi
tru. Boloni. Iordănescu — Crișan.' 
Radu II. Marcu. Rezerve : Speriatu, 
M. Zamfir (F.C. Argeș). Sătmăreanu, 
Rădulescu. Bălăci. Să avem încredere 
în această reprezentativă și să-i 
urăm succes, iar Ia stadion s-o încu
rajăm si la bine și la greu !

★
în scurta pauză competitională pri

cinuită de meciul primei reprezen
tative. ieri au susținut meciuri de 
verificare și celelalte două selecțio
nate de fotbal ale tării.

La Buzău, lotul olimpic a jucat cu 
formația Chemie Halle (locul IV în

prima divizie a R. D. Germane) pe 
care a intrecut-o cu 3—0 (2—0) prfh 
golurile marcate de Agiu, Leac și 
Chihaia. Echipa olimpică a aliniat 
următoarea formație : Lung — Gri- 
gore, Agiu, Tilihoi, Lucuță — Leac, 
Chihaia, Hainal — Fazekaș, Fanici, 
Vrinceanu. Din minutul 70 au mai 
jucat : Radu Gh. (Gloria Buzău), Ne- 
delcu II, Dănilă și Grigore (C. S. Tir- 
goviște). A fost o verificare utilă. în 
care olimpicii noștri s-au comportat 
mai bine decit in întilnirea anteri
oară cu echipa bulgară Siven.

★
La Ploiești, selecționata de tineret 

(jucători de maximum 21 ani) a pri
mit replica echipei Videoton — din 
prima divizie a Ungariei, pe ,care a 
invins-o cu 4—2 (1—0) prin golurile 
înscrise de Cămătaru, Elisei. Coras 
și Petcu. Iată și formația folosită : 
Windt — I. Marin, Stancu, Agachi 
(Iriinia), Gali (Elisei) — Ignat (Pet
cu), Vamanu, Țicleanu — Cămătaru, 
A. Ionescu (Nuca), Coraș (Oancea).

BUCUREȘTI - ANGLIA B
9

un meci atractiv, 
cu semnificații 
de eveniment

Tot astăzi, si tot pe stadionul „23 
August” din Capitală, va avea loc 
(după meciul de fotbal România— 
Bulgaria — deci. în nocturnă, de la 
ora 19) întilnirea amicală de rugbi 
între selecționata Bucureștiului și 
reprezentativa B a Angliei,

Este, de fapt, un eveniment rug- 
bistic. pentru că marchează reluarea 
intilnirilor de rugbi româno—engleze 
Si pentru că oaspeții aliniază un 
„XV” puternic, alcătuit pe schele
tul cunoscutelor finaliste ale Cupei 
Angliei — Gloucester si Leicester.

Selecționata Bucureștiului (care, 
potrivit protocolului stabilit de co
mun acord, nu va folosi jucătorii tri
colori ce-au evoluat in fața Franței, 
la Clermont Ferrand) va alinia pro
babil o formație cu Durbac, Aldea, 
Teleașe, Zafiescu. frații Hariton, Su- 
ciu. Paraschiv. Murariu. Rădulescu. 
M. Ionescu. Stroe. Pintea și alți 
cunoscut! jucători.

Așadar, spectatorii care vor veni 
astăzi ne stadionul .,23 August” vor 
putea Viziona un deosebit de atractiv 
cuplaj fotbalisticii—rugbistic.

14, Ciprian Porumbescu — 15,30;
18,30 : DOINA.
• Un candidat la președinție :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.15.
• Ediție specială : BUCEGI — 9; 
11.15: 13,15: 15.30; 17,45; 20.
• Din nou liniște : GRIVIȚA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20,15.
e E atît de aproape fericirea : 
LIRA — 15,30; 18; 20,15.
e Sandokan — tigrul Malayeziei: 
BUZEȘT1 — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• 8’/2 (ambele serii) — 9,45, Ma
rea cea crudă — 14, Să ucizi o 
pasăre cîntătoare — 16.15. West 
Side Story (ambele serii) — 18,30 : 
CINEMATECA.

• Urgia : FERENTARI — 15,30;
17.30; 19,30.
• Zmeul de hîrtie : DACIA — 9; 
12; 16; 19.
• Eu, tu și Ovidiu : PACEA — 
16; 18; 20.
• Poruncă întunecată : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15
• Septembrie : VOLGA — 9;
11,15: 13.30; 16; 18,15; 20.15, MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45;
20.
• Urmărire periculoasă : GIU- 
LEȘTI — 9; 12; 16; 19.
• Corsarul : COTROCENI — 9; 
11.15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, FLA- 
CARA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 
20,15.
• Două mame ; PROGRESUL — 
16; 18; 20.

• Polițistul pilot de curse : ME
LODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.
• Mașina de întinerit : FLO-
REASCA — 15.30; 18: 20,15.
• Guerrilla : TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,|5.
• Concediul care nu a avut loc : 
POPULAR — 16; 18.
• Bătălia navală din 1894 : MUN
CA — 9: 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20.
• Judecătorul din Bodrum ; 
ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
COSMOS — 16; 18; 20.
• Mînia : VIITORUL — 16; 19.

teatre
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Recital î 
Jean Jacques Kantorow — vioară 
(Franța), Albert Guttmad — pian 
— 20.
• Opera Română : Traviata — 19.
• Teatrul de operetă ; Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul „Biucia Sturdza Bu- 
landra" (sala sehitu MAgureanu) : 
Micii burghezi — 19, (sala Grădi

na Icoanei) : Anecdote provinciale
— 19,30.
• Teatrul MIC : Emigranții — 
19.30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19,30.
• Teatrul Ciulești : Hotel „Zodia 
gemenilor**  — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,.C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Varietăți pe 
portativ — 19,30, (sala Victoria) : 
Lasă supărarea-n hol — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă'*  : Sftrlă 
năzdrăvanul — 17.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de Ia Circul Mare din 
Moscova — 19,30.
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Calde manifestări de dragoste și stimă

Untul tovarășului Constantin Dăscălescu
membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Mult stimate si Iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu,

Dragi tovarășe si tovarăși.
Stimați oaspeți de peste hotare.
împreună cu clasa muncitoare din 

întreaga lume, cu forțele revoluțio
nare. progresiste de pretutindeni, 
oamenii muncii din tara noastră, 
strins uniți în jurul partidului, de
plin încrezători în viitorul lor fericit, 
sărbătoresc ziua de 1 Mai. Ziua so
lidarității internaționale a celor ce 
muncesc. Tradiționala sărbătoare a 
clasei muncitoare, a tinereții, a vigo
rii si triumfului idealurilor sale po
litice si sociale si a destinului său 
istoric, ziua de 1 Mai ne prilejuieș
te și in acest an marcarea unor noi 
Si importante succese in Înfăptuirea 
grandiosului Program de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre 
comunism.

Obținute sub conducerea încercată 
a Partidului Comunist Român, vic
toriile de azi încununează lupta 
eroică a maselor muncitoare din tara 
noastră, care, de-a lungul celor opt 
decenii și jumătate de la crearea 
partidului politic al clasei muncitoa
re. au sărbătorit ziua de 1 Mai ca un 
simbol al atașamentului și solidari
tății in lupta pentru îndeplinirea nă
zuințelor de libertate, dreptate si 
progres, pentru edificarea unei so
cietăți clădite pe principiile uma
nismului revoluționar, pe valorile e- 
ticii comuniste.

Istoricele realizări ale poporului 
nostru în lupta pentru înălțarea tării 
pe culmile civilizației socialiste sint 
indisolubil legate de clarviziunea cu 
care Partidul Comunist Român con
duce destinele națiunii, unește in
tr-un singur șuvoi energiile si capa
citățile creatoare ale tuturor fiilor 
patriei. înfrățiți în muncă și aspi
rații. și le călăuzește pe calea pro
gresului multilateral al României. 
Marile noastre succese atestă cu pu
terea de necontestat a faptelor jus
tețea politicii științifice a partidului 
— exemplu de aplicare creatoare la 
condițiile specifice ale României a 
adevărurilor fundamentale ale revo
luției și construcției socialiste. în
crederea neclintită a maselor in în
țeleptul și încercatul lor eirmaci — 
Partidul Comunist Român. (Aplauze 
puternice). Tocmai de aceea, clasa 

/ muncitoare, țărănimea, intelectuali- 
ui, a. toți oamenii muncii, fără deo
sebire de naționalitate, intr-o unita
te de monolit, iși string tot mai pu
ternic rindurile în jurul partidului, 
in frunte cu secretarul său general. 
(Aplauze îndelungi). întregul popor 
asociază în mod organic marile rea
lizări dobindite in făurirea vieții sale 
noi cu numele si activitatea neobo
sită a tovarășului Nicolae Ceausescu, 
revoluționar consecvent și patriot în
flăcărat. care se bucură de dragostea 
nemărginită a tuturor cetățenilor ță
rii datorită cutezanței Înaripate și 
tenacității sale militante, comuniste. 
(Aplauze prelungite, urale ; se scan
dează : „Ccaușescu—P.C.R. !“).

Sub indrumarea avangărzii glorioa
se a clasei muncitoare. însuflețiți de 
programele elaborate de Conferința 
Națională a partidului. oamenii 
muncii, angajați cu toate forțele in 
ampla întrecere socialistă, au pășit in 
acest an cu entuziasm și fermitate 
pentru realizarea exemplară a măsu
rilor suplimentare de creștere a pro
ducției industriale, pentru transfor
marea acumulărilor cantitative într-o 
nouă calitate în toate domeniile 
construcției socialiste. O expresie a 
elanului și devotamentului cu care 
cei ce muncesc iși onorează angaja
mentele asumate o constituie rezul- 

* țațele remarcabile în înfăptuirea pla
nului pe primele patru luni ale a- 
nului curent, obtinîndu-se importan
te depășiri la principalii indicatori.

Răspunzînd chemării conducerii 
partidului, oamenii muncii de pe o- 
goare depun eforturi susținute pen
tru intensificarea lucrărilor agricole, 
în vederea încheierii cu succes a 
campaniei de primăvară. Progrese a- 
preciabile s-au înregistrat in con
strucții. transporturi, telecomunicații, 
circulația mărfurilor. în cercetare, 
învătămint si cultură, ocrotirea să
nătății populației, in celelalte sec
toare de activitate.

O dovadă grăitoare a consecventei 
preocupărilor partidului nostru, ale 
secretarului său general pentru creș
terea necontenită a nivelului de trai 
al poporului este încheierea, la în
ceputul lunii viitoare, a primei etape 
a acțiunii de generalizare a majo
rării retribuției oamenilor muncii 
din toate ramurile economiei națio
nale. în conformitate cu hotărîrile 
Conferinței Naționale, în anul viitor 
se va trece la cea de-a doua etapă a 
sporirii retribuției, care asigură, pe 
' Rregul cincinal, o mărire a venitu

rilor directe cu circa 32 la sută, față 
de 20 la sută cit se prevăzuse inițial, 

în concordantă cu hotărîrile Con
gresului al XI-lea, Comitetul Central 
a adoptat noi măsuri pentru perfec
tionarea conducerii și organizării 
vieții economice și sociale. Ele s-au 
reflectat in îmbunătățirea funcțio
nării organelor centrale de stat și a 
consiliilor populare, a organelor co
lective de conducere a unităților e- 
conomice și social-culturale. Putem 
spune că in prezent — atit pe plan 
local, cit si național — dispunem de 
un cadru organizatoric unic in felul 
său. care asigură participarea largă, 
nemijlocită, a tuturor categoriilor de 
oameni ai muncii la conducerea e- 
conomiei. a intregii societăți, afir
marea plenară a personalității fie- . 
cărui cetățean al republicii noastre, 
fără deosebire de naționalitate, adin- 
cirea continuă a democratismului so
cialist.

Pentru însemnatele succese dobîri- 
dite de oamenii muncii in propăși
rea continuă a patriei, vă rog. dragi 
tovarăși, să-mi permiteți ca, în nu
mele și din însărcinarea conducerii 
partidului și statului, a secretarului 
general al partidului. președintele 
tării, tovarășul Nicolae Ceausescu, să 
adresez, cu prilejul zilei de 1 Mai, 
clasei muncitoare, țărănimii, intelec
tualității, intregii noastre națiuni 
cele mai calde felicitări și urări de 
noi si importante izbinzi în străluci
ta epopee de edificare pe pămintul 
României a celei mai drepte și u- 
mane orinduiri cunoscute de istorie 
— socialismul si comunismul. (A- 
plauze puternice).

Stimați tovarăși.
Transformările înnoitoare petrecu

te in toate domeniile de activitate, 
experiența acumulată de colectivele 
de oameni ai muncii sub conducerea 
organizațiilor de partid constituie o 
bază solidă pentru înfăptuirea cu 
succes a prevederilor planului de 
dezvoltare economico-socială pe a- 
cest jm și pe întreaga perioadă 1978- 
1980.

în această perspectivă, partidul 
cheamă pe toți oamenii muncii. — 
femei și bărbați, tineri și virstnici — 
să acționeze cu dăruire patriotică 
pentru ridicarea nivelului activității 
in toate domeniile, pentru asigurarea 
unei înalte eficiente, atit in produc
ție. cit și in celelalte sfere aid vie
ții sociale. Așezarea conducerii eco- 
nomico-sociale pe temelia principiu
lui autoconducerii și autogestiunii 
va asigura întărirea răspunderii fie
cărui colectiv de muncă in gospodă
rirea judicioasă, cu maximum de 
grijă, a mijloacelor de producție în
credințate de societate, pentru spo
rirea continuă a avuției naționale.

Traducind in viață măsurile de 
continuă perfecționare a organizării 
și conducerii activității economice -și 
sociale, oamenii muncii iși consacră 
întreaga energie, talentul șl pricepe
rea înfăptuirii neabătute a planului 
cincinal, introducerii rapide a teh- / 
nologiilor moderne, ridicării nivelu
lui calitativ al producției, creșterii 
si mai accentuate a productivității 
muncii in toate unitățile. /

Cei ce muncesc pe ogoare iși mo
bilizează eforturile pentru obținerea 
unor producții mari în agricultura 
noastră, in raport cu condițiile opti
me create unităților de stat și coope- ' 
ratiste, cu eforturile pe care le face 
statul, societatea pentru dotarea a- 
griculturii cu mijloace dintre cele 
mai moderne.

Partidul desfășoară o vastă și 
rodnică activitate in rindul intelec
tualilor, înmănunchind intr-un unic 
și puternic torent activitatea lor 
creatoare cu munca neobosită a 
muncitorilor și țăranilor, in vederea 
afirmării în viață a revoluției tehni- 
co-știi* *ițifice,  a lărgirii orizontului 
cultural al maselor.

Apoi, in fluturare de steaguri și 
eșarfe multicolore, artiștii, întreaga 
asistență intonează imnul de luptă 
al muncitorilor de pretutindeni — 
„Internaționala".

Pe ultimele acorduri ale sale ră
sună urarea : „Trăiască Partidul 
Comunist Român, în frunte cu 
secretarul său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“. Mulțimea 
ovaționează, din nou, pentru partid, 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Se scandează din mii de piepturi 
cuvintele atit de scumpe nouă, tu
turor. care au căpătat cu timpul 
însemnele unei embleme simbolice 
a dragostei pe care neamul româ
nesc o nutrește față de înțeleptul 
său conducător : „Ccaușescu — 
P.C.R. !“

★ x
La ieșirea din sala Palatului spor

turilor și culturii regăsim aceeași 
atmosferă însuflețitoare. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, cu cei
lalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, parcurg pe jos 
aleea parcului, străjuită de mii de 
bucureșteni. în văzduhul insorit șl 
limpede al acestei dimineți de pri
măvară .se înalță urale și ovații 
pentru secretarul general al parti
dului și președinte al tării. Tovară
șului Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu le sint oferite 
numeroase buchete de flori de că
tre șoimi ai patriei, pionieri și ti
neri pe care ii îmbrățișează și ii 
sărută cu căldură. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se prind apoi intr-o 
imensă horă a bucuriei, încinsă pe 
esplanada de verdeață a parcului. 
Această vibrantă și spontană mani
festație de dragoste încheie in mod 
strălucit celebrarea zilei de 1 Mai 
1978, care a pus. încă o dată, în lu
mină unitatea strinsă a poporului 

• nostru in junii partidului și al 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. voința fermă a 
tuturor fiilor țării, indiferent de 
naționalitate, de a face totul pentru 
gloria și măreția patriei, pentru 
triumful socialismului și comunis
mului în România.

(Agerpres)

Stimați tovarăși,
în spiritul profundelor tradiții in

ternaționaliste, clasa muncitoare din 
țara noastră, întregul popor sărbă
toresc ziua de 1 Mai manifestîndu-și 
deplina solidaritate cu lupta proleta
riatului. a forțelor revoluționare și 
progresiste din lumea întreagă.

Militind perseverent pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale, par
tidul și statul nostru «desfășoară o 
politică internațională activă, orien
tată spre soluționarea marilor și com
plexelor probleme cu care este con
fruntată astăzi omenirea, asigurarea 
securității europene, înfăptuirea 
dezarmării generale, pentru o pace 
trainică și durabilă în lume.

Realismul politicii externe româ
nești, caracterul ei novator, dinamic 
și constructiv, aprecierea largă de 
care se bucură pe meridianele glo
bului le datorăm în mod hotăritor 

secretarului general al partidului, 
inițiativelor deosebit de valoroase, 
contribuției sale de seamă la defini
rea liniei directoare a activității in
ternaționale, a obiectivelor ei con
crete, contactelor și întilnirilor fer
tile ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu șefi de' state și guverne, 
cu personalități ale vieții politice și 
sociale din numeroase țări ale lumii. 
(Vii și puternice aplauze, urale).

Consecventă politicii sale de largă 
colaborare internațională, țara noas
tră situează statornic in centrul re
lațiilor sale externe dezvoltarea legă
turilor de prietenie și conlucrare cu 
toate statele socialiste, amplifică ra
porturile prietenești cu țările in curs 
de dezvoltare, cu statele nealiniate, 
extinde legăturile politice, economice 
și tehnico-științifice cu țările capi
taliste dezvoltate, gu toate statele 
lumii, indiferent de orinduirea lor 
socială. De Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc, poporul 
român, partidul și statul nostru adre
sează Un cald salut popoarelor tu
turor țărilor socialiste, popoarelor 
care au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, clasei muncitoare din 
Întreaga lume și le urează succese 
tot mai mari în lupta pentru făurirea 
noii orinduiri. pentru libertate, de
mocrație și progres social. (Aplauze 
puternice).

Partidul Comunist Român întărește 
și adincește in permanență raporturile 
de prietenie și colaborare activă cu 
toate partidele comuniste și munci
torești, lărgește relațiile cu partidele 
socialiste și social-democrate, cu par
tidele de guvernămint din țările in 
curs de dezvoltare, cu mișcările de 
eliberare națională, cu celelalte forțe 
antiimperialiste, democratice și pro
gresiste, pe baza principiilor egali
tății în drepturi, respectului reciproc, 
independenței și neamestecului in 
treburile interne.

Salutăm cu căldură partidele co
muniste și muncitorești din întreaga 
lume, organizațiile și mișcările so
cialiste, democratice și progresiste, 
mișcările de eliberare națională care 
luptă cu abnegație și eroism împo
triva tuturor represiunilor, pentru li
bertate, democrație și independență 
națională, pentru făurirea unei lumi 
mai buhe și mai drepte. (Aplauze pu
ternice).

După cum se știe, in prezent in 
viața internațională asistăm la ascu
țirea unor contradicții, la intensifica
rea luptei pentru zone și sfere de 
influență, la accentuarea unor mani
festări de forță. Față de această si
tuație — așa cum a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la recen
ta plenară a Comitetului Central’ — 
se „impune mai mult ca oricind in
tensificarea luptei tuturor forțelor 
progresiste, antiimperialiste in vede
rea împiedicării agravării climatului 
mondial, pentru dezvoltarea cursului 
spre destindere și afirmarea rela
țiilor noi, democratice, care să i asi
gure fiecărui popor propășirea inde
pendentă, liberă, fără nici un amestec 
din afară".

Stimați tovarăși,
Garanția îndeplinirii cu succes a 

sarcinilor care decurg din actualul 
plan cincinal, din hotărîrile Confe
rinței Naționale constă in capacitatea 
partidului de a conduce pe temeiuri 
științifice amplul și complexul pro
ces al edificării noii orinduiri, de a 
organiza și uni eforturile Întregului 
popor pentru realizarea obiectivelor 
fundamentale cuprinse in programul 
adoptat de Congresul al XI-lea.

Sîntem ferm convinși 'că toți oa
menii muncii, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, vor ac
ționa cu și mai multă energie, sub 
stindardul glorios al partidului,- pen
tru înfăptuirea neabătută a politicii 
sale. închinată înfloririi si prosperi
tății României socialiste. (Vii a- 
plauzc).

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

Trăiască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu ! (A-
plauze puternice, urale ; se scandea
ză : „Ceaușescu-P.C'.R. !“).

Trăiască poporul român, constructor 
eroic și victorios al socialismului ; 
trăiască și înflorească scumpa noas
tră patrie, Republica Socialistă 
România ! (Aplauze puternice, urale).

Trăiască unitatea mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor socialiste.' democrati
ce. antiimperialiste ! (Aplauze puter
nice).

Să triumfe în lume noua ordine 
economică și politică internațională, 
pacea și colaborarea intre popoare !. 
(Aplauze puternice, prelungite, urale ; 
se scandează : „Ceaușescu-P.C.R. !“).

(Urmare din pag. I)
Ion Pățan. Dumitru Popescu, Gheor- 
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin. Iosif Uglar. Ilie Verdeț, Ste
fan Andrei. Ion Coman. Teodor Co- 
man. Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere. Nicolae Giosan. Vasile 
Patiiineț, Ion Ursu, Vasile Marin, 
Vasile Mușai.

Iau loc. de asemenea, membri de 
partid cu stagiu din ilegalitate, con
ducători ai unor organizații de masă, 
muncitori, alți reprezentanți ai oa
menilor muncii din mari intreprin- 
deri bucureștene. precum si ai vie
ții științifice si culturale.

în sală se află membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, membri de partid cu 
stagiu din ilegalitate, membri ai con
ducerii instituțiilor centrale, organi
zațiilor de masă și obștești, oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile Capitalei.

La adunare ia parte dr. Toh Chin 
Chye. președintele Partidului Acțiu
nea Populară din Singapore, care 
face o vizită in țara noastră ia invi
tația Frontului Unității Socialist^. 
Participă, totodată, reprezentanți ai 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Bulgaria. Mișcării Sindicale Re
voluționare din Cehoslovacia. Cen
tralei Oamenilor Muncii din Cuba, 
Federației Sindicatelor Libere Ger
mane. Consiliului Central al Sindica
telor din R.P. Mongolă. Consiliului 
Central al Sindicatelor din Polonia, 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din Ungaria. Consiliului Central al 
Sindicatelor din U.R.S.S., Federației 
Sindicatelor din R.S. Vietnam, Con
federației Generale a Muncii din 
Franța, Confederației Generale Ita
liene a Muncii. Confederației Ge
nerale a Sindicatelor — Intersindica- 
la Națională din Portugalia, Confe
derației Sindicatelor — Comisiile 
Muncitorești din Spania. Uniunii Ge
nerale a Muncitorilor din Spania. 
Confederației Sindicatelor Unitare 
ale Muncitorilor din Spania, Fede
rației Sindicalelor Revoluționa
re — Disk din Turcia. Uniunii Na
ționale a Oamenilor Muncii din Al
geria. Congresului Sindicatelor din 
Africa de Sud. Uniunii Naționale a 
Oamenilor Muniții din Angola, Uniu
nii Naționale a/Muncitorilor din Be
nin. Uniunii .Generale a Muncitori
lor din Coasta de Fildeș. Confedera
ției Sindicatelor Congoleze. Federa
ției Egiptene a Muncii. Congresului 
Sindicatelor din Ghana. Confedera
ției Naționale a Sindicatelor din 
Guineea. Federației Sindicatelor din 
Gambia. Confederației Sindicale

(Urmare din pag. I)
zite unduirile unei doine străvechi, 
precum și o seamă de versuri pli
ne de patos românesc — fericită 
simbioză a muzicii și poeziei, iz- 
vorită din geniul milenar al nea
mului nostru.

Este acum rindul dansului să re
dea. intr-o compoziție plină de 
inspirație și optimism robust, sce
ne din munca avintată pe care toți 
fiii patriei o depun pentru înfăp
tuirea hotăririlor Congresului al 
XI-lea'si Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru realizarea unei 
civilizații materiale și spirituale su
perioare pe pămintul României.

Firește, un spectacol închinat zi
lei’ de 1 Mai nu putea să nu evo
ce. la loc de cinste, tradițiile, de 
luptă ale muncitorimii române, fap
tele sale eroice pentru libertate so
cială și o viață mai bună. Sint e- 
vocate. astfel, pe fundalul unei sui
te de vechi cintece revoluționare, 
serbările de Armindeni ale clasei 
muncitoare din România. în cos
tume caracteristice vechilor bresle, 
interpretii alegoriei care urmează a- 
duc in scenă forța de nezdrunci
nat a fiilor clasei muncitoare, care, 
prin munca și jertfa lor. ilumina
tă de flacăra omeniei, a dragostei 
de tară și a internaționalismului, au 
scris o pagină de aur in istoria de 
luptă a poporului român și a pro
letariatului mondial. Tensiunea mo
mentului evocator creste treptat, 
căpătind noi si superioare semnifi
cații. odată cu rememorarea sărbă
toririi altor zile de 1 Mai. cind in 
arena istoriei apăruse cel mai le
gitim apărător al intereselor vitale 
ale poporului șl făurarul noii Româ
nii. Partidul Comunist Român. Deo
dată. in ritmul cadențat al muzi
cii si al unor pași hotăriți. sugerînd 
norii negri si atmosfera de in
tensă încordare care pluteau in 
lume, se face trecerea către reme
morarea zilei de 1 Mai 1939, in
trată in cronica tării prin marea 
demonstrație a oamenilor muncii 
din Capitală, împotriva fascismului 
și războiului. In acele zile de 
luptă s-a profilat cu tărie chipul 
unui tinăr revoluționar, care avea 
să devină, prin înzestrarea sa ex
cepțională, prin crezul nestrămutat 
în patrie șt partid și printr-o mun
că titanică, cel mai iubit fiu al 

Gaboneze. Federației Sindicatelor din 
Irak, Federației Sindicatelor Iorda- 
niene. Organizației Centrale a Sindi
catelor din Kenya. Sindicatului Ge
neral din Bănci din Libia, Uniunii 
Naționale a Muncitorilor din Mali, 
Federației Sindicatelor din Madagas
car. Federației Sindicatelor Palesti
niene. Congresului Muncii din Sierra 
Leone. Federației Generale a Sindi
catelor din Siria. Confederației Sin
dicatelor din Senegal, Uniunii Na
ționale a Muncitorilor din Tanzania, 
Uniunii Naționale a Muncitorilor din 
Volta Superioară. Congresului Sin
dicatelor din Zambia. Uniunii Na
ționale a Muncitorilor din Zair, 
Congresului Sindicatelor din întrea
ga Indie-A.I.T.U.C., Congresului Sin
dicatelor din Malayezia, Congresului 
Sindicatelor din Mexic, Centralei 
Unitare a Muncitorilor din Vene
zuela, Federației Sindicale Mondiale, 
Confederației Internaționale a Sin
dicatelor Arabe. Organizației Unității 
Sindicale Africane. Congresului 
pentru Unitate Sindicală al Oameni
lor Muncii din America Latină, pre
cum și un grup de activiști sindicali 
din Statele Unite ale Americii.

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

în aceste momente sărbătorești, 
sala are un aspect festiv. Deasupra 
tribunei oficiale se află portretul 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. in 
dreptul căruia este înscrisă urarea : 
„Trăiască Partidul Comunist' Român, 
in frunte cu secretarul său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu Sint 
arborate mari steaguri roșii și trico
lore.

Pe una din laturile sălii se găsește 
medalionul cu portretele lui Marx. 
Engels, Lenin, sub care stă scris 
„Trăiască unitatea mișcării comunis
te și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor socialiste, democra
tice, antiimperialiste !“.

De partea cealaltă a .sălii, in fața 
tribunei oficiale, se află imaginea 
globului pămintesc, pe meridianele 
căruia. împodobite cu ramuri înflo
rite. se poate citi urarea „Trăiască 
1 Mai". încadrată de stemele Parti
dului Comunist Român și Republicii 
Socialiste România.

Răsună solemn acordurile Imnului 
de stat al Republicii Socialiste Româ
nia.

Deschizind adunarea, tovarășul Ion 
Dincă, membru al Comitetului Poli
tic Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretaF al Comitetului municipal 
București al P.C.R.. primarul general 
al Capitalei, a spus :

națiunii române, personalitate pro
eminentă a vieții politice internațio
nale : tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
în acordurile incandescente ale 
vechiului marș „Sus. muncitori !“, 
executat de o fanfară muncito
rească. spectacolul se înscrie din 
nou pe orbita solară de cinstire 
a României socialiste, a cărei 
temelie a fost pusă prin isto
ricul act de la 23 August 1944. 
Astfel, intr-un evantai de replici 
în proză, in care vocea actorilor 
capătă inflexiuni patetice, sint re
aduse în fluxul memoriei princi
palele etape ale epocii de mari

„Spre viitorul comunist al României 
urcăm uniți pe veci sub tricolor14

prefaceri pe care a cunoscut-o țara 
in ultimii 30 de ani.

„Omagiu tovarășului Nicolae 
Ceaușescu" — sub acest .generic re
produce hcum un moment înălțător 
prin realizare artistică și virtuți 
politice, prin fiorul dc caldă iubire 
pentru cel care,, prin înțelepciunea 
și dinamismul său. prin dragostea 
nestinsă pe care o poartă țării și 
cauzei nobile a păcii' în lume, a 
intrat definitiv in galeria celor 
mai iluștri bărbați din istoria nea
mului nostru, a umanității : „Un 
om, un comunist de omenie / Făp
tura lui intruchipind măreț / Cu
raj, dreptate, cinste, hărnicie, / Tot 
ce in om e demn și mai dc preț. / 
Din ochi i se revarsă o lumină, / 
Din inimă căldură, frumusețe / Și 
ginduri mari din fruntea lui se
nină / Prefigurează planuri îndrăz
nețe*.

într-un șuvoi nestăvilit de cintece 
și dansuri populare se desfășoară 
acum un vibrant moment folcloric, 
Strălucirea și bogăția neasemuită 
a costumelor, măiestria interpreți- 
lor și dansatorilor, frumusețile me
lodice, poetice și coregrafice care 
irump în scenă se constituie*  într-o 
imagine deosebit de grăitoare pen
tru tezaurul folclorului nostru. Pro

„Sărbătorim 1 Mai, Ziua solidari
tății internaționale a celor ce mun
cesc, ziua frăției muncitorilor de pre
tutindeni, în condițiile în care munci
torii, țăranii, intelectualii, toți oame
nii muncii, fără deosebire de națio
nalitate, din scumpa noastră patrie, 
îsi consacră toate forțele, talentul, 
priceperea și puterea de muncă în
făptuirii hotăririlor istorice adoptate 
de Congresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale partidului, pentru fă
urirea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea României 
spre comunism.

Vă rog să-mi îngăduiți să folosesc 
acest prilej pentru a saluta, in nu
mele comuniștilor, al tuturor locuito
rilor Capitalei, cu deosebită stimă și 
profund respect, pe cel mai iubit și 
devotat fiu al poporului nostru, revo
luționar și patriot înflăcărat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. (Aplauze puternice și prelungite, 
urale ; se scandează : „Ceaușescu- 
P.C.R. !“).

Salutăm, de asemenea, pe ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului nostru, care participă la a- 
ceastă adunare. (Aplauze puternice, 
Îndelungi).

Ne exprimăm satisfacția pentru 
participarea la adunarea de astăzi — 
ca simbol al trainicelor legături de 
prietenie și solidaritate internaționa- 
listă — a unor delegați de peste ho
tare, cărora le adresăm salutul nostru 
frățesc și le urăm, cu prilejul acestei

Ziua de 1 Mai — Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc — 
intimpinată și în acest an de oa
menii muncii din patria noastră, de 
întregul nostru popor cu însemnate 
succese în toate domeniile de acti
vitate. a fost omagiată in cadrul a 
numeroase adunări ce s-au desfășu
rat in reședințele de județ, munici
pii. orașe și alte localități.

La adunări au luat cuvîntul prim- 
secretari și secretari ai comitetelor 
județene, municipale si orășenești de 
partid, președinți ai consiliilor ju
dețene ale sindicatelor.

în încheierea adunărilor au avut 
loc spectacole festive, la care și-au 
dat concursul formații artistice par
ticipante la Festivalul național „Cin- 
tarea României".

în telegrame adresate C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
sint exprimate. în numele comuniș

Adunări în tară

tagoniștii săi — multi dintre ei 
fiind descoperiți recent, in cadrul 
atit de propice al „Cîntării Româ
niei" — au reafirmat in acest chip 
un adevăr fundamental al existenței 
noastre contemporane : înfrățirea 
prin muncă și artă a tuturor oame
nilor muncii, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, hotă- 
rirea lor de neclintit de a se consa
cra și pe mai departe, uniți in cu
get și simțiri, operei mărețe de apă
rare a patriei și a cuceririlor revo
luționare ale poporului, de făurire 
a societății socialiste, multilateral 
dezvoltate. Sau, cum bine spun ver- 

stirile : „Ne-am înfrățit in luptă 
milenară / In ritmul muncii tot 
mai strins uniți / Cinstim deopo
trivă — a noastră țară / Deopotrivă 
o-nălțâm in biruinți. / Cu toții ne 
mindrim că sintem fiii / aceluiași 
demn și încercat popor / Spre vii
torul comunist al României / Ur
căm uniți pe veci sub tricolor !“.

Asistăm acum la un moment de 
apoteoză artistică, în care scena a 
devenit o imensă horă a înfrățirii, 
ce ilustrează unitatea de monolit 
a tuturor oamenilor muncii in ju
rul partidului, al secretarului său 
general. Această idee este reluată 
in încheierea spectacolului, care a 
fost, răsplătit, în repetate rinduri, 
cu aplauze la scenă deschisă. Co
rurile reunite dau viață unui cîn- 
tec închinat poporului, partidului 
și conducătorului nostru iubit. Sint 
recitate versurile : „De neclintit 
ne este temelia / Pe care țara in- 
florește-n Mal / $i sint lumina 
fiecărui plai / Partidul—Ceaușescu— 
România. / Ni-s lege demnitatea, 
omenia / Spre comunism pășim cu
tezători / Trăiască-ai fericirii zidi
tori / Trăiască soarele din trico
lor : / Poporul—Ceaușescu—Româ
nia !“. 

sărbători, izbinzi cit mai mari în 
lupta pentru pace, libertate și progres 
social, pentru prietenie și colaborare 
între toate popoarele lumii. (Vii 
aplauze).

Salutăm cu căldură prezența la a- 
dunarea noastră a reprezentanților 
corpului diplomatic acreditați in Re
publica Socialistă România". (A- 
plauze).

Despre semnificația zilei de 1 Mai 
a vorbit tovarășul Constantin Dăscâ- 
lescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Adunarea se încheie într-o atmosfe
ră înălțătoare, de profundă vibrație 
patriotică. Participanții aclamă neîn
trerupt pentru partid și secretarul său 
general, pentru eroica noastră clasă 
muncitoare, pentru minunatul nostru 
popor, constructor al socialismului, 
pentru patria noastră liberă, demnă 
și înfloritoare. Sini momente de in
tensă bucurie și satisfacție, de pro
fundă semnificație, care pun preg
nant in lumină coeziunea strânsă din
tre partid și popor, deplina concor
danță intre năzuințele națiunii și po
litica partidului. Este reafirmată, in 
același timp, voința fermă a tuturor 
oamenilor muncii, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, de a 
urma neabătut politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
de a acționa neobosit, în strinsă uni
tate și frăție, pentru progresul neîn
trerupt al țării, pentru a transforma 
in fapte hotărîrile Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R.. Programului partidului.

tilor. al tuturor oamenilor muncii 
din tara noastră, sentimentele de 
înaltă prețuire, de dragoste fierbinte 
și profundă recunoștință fată de 
partid și secretarul său general, pen
tru tot ce s-a înfăptuit și se înfăp
tuiește in patria noastră spre binele 
întregului popor. In telegrame se 
reafirmă, totodată, hotărîrea nestră
mutată a oamenilor muncii de pe în
treg cuprinsul tării — români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți — de a acționa neabătut, strins 
uniți in jurul partidului, al secreta
rului său general, pentru îndeplini
rea exemplară a mărețelor obiective 
trasate de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului, 
pentru transpunerea in viată a Pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a României spre comunism.

(Agerpres)
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1 MAI PESTE HOTARE
MOSCOVA. — Cetățenii capitalei 

sovietice au participat în număr 
mare la tradiționala demonstrație de 
1 Mai, desfășurată in Piața Roșie, 
prezentînd, cu acest prilej, realizări 
de prestigiu dobîndite, în întîmpinarea 
sărbătorii, în toate domeniile de ac
tivitate. Timp de mai bine de două 
ore, numeroși oameni ai muncii au 
trecut prin fața tribunei centrale a 
Mausoleului „V, I. Lenin", unde se 
aflau tovarășii Leonid Brejnev, A- 
leksei Kosîghin, alți conducători de 
partid și dc stat sovietici.

SOFIA. — în capitala Bulgariei, 
demonstrația oamenilor muncii s-a 
desfășurat în piața 9 Septembrie, 
participanții trecind prin fața tribu
nei oficiale, în care se aflau Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, alți conducă
tori de partid și de stat. Prin pan
carte și lozinci, participanții și-au 
exprimat adeziunea la hotărîrile re
centei Conferințe Naționale a P.C.B.

VARȘOVIA. — în diferite locali
tăți ale R.P. Polone au avut loc ma
nifestări. La demonstrația de la 
Varșovia au luat parte Edward Gie- 
rek. prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
Henryk Jablonski, președintele Con
siliului de Stat al R.P.P., alți con
ducători de partid și de stat. De
monstrația oamenilor muncii a fost 
precedată de cuvintarea rostită de 
Edward Gierek, care a subliniat 
succesele obținute de poporul polo
nez si dorința acestuia de a asigu
ra dezvoltarea continuă a tării in 
condițiile unei păci trainice în lume.

BUDAPESTA. — In capitala Un
gariei a avut loc o mare demonstra
ție a oamenilor muncii, care s-a des
fășurat în prezența lui Janos Radar, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Pal Losonczi, președintele Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare, și a altor 
conducători de partid .și de stat. Par
ticipanții la demonstrație și-au afir
mat hotărirea de a obține noi suc
cese în construcția socialistă, precum 
și solidaritatea cu lupta popoarelor 
împotriva imperialismului, pentru 
pace și progres social.

PEKIN. — Răspunzînd chemării 
Federației naționale a sindicatelor, 
fruntași în muncă din întreaga țară 
au venit la Pekin pentru a sărbători 
împreună cu locuitorii capitalei ziua 
de 1 Mai și a participa la o „masă 
rotundă" care a dezbătut noile sar
cini generale ale noii etape a con
strucției socialiste. Seara a avut loc 
la Sala sporturilor o manifestare cul
turală. la care au asistat președintele 
Hua Kuo-fen, alți conducători de 
partid și de stat.

PRAGA. — O amplă demonstrație 
a oamenilor muncii a avut loc la 
Praga. în tribuna oficială s-au aflat 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R.S. Cehoslovace, alți con
ducători de partid si de stat. în cu
vintarea rostită cu această ocazie. 
Gustav Husak a relevat succesele în 

, construcția socialistă obținute în 
R.S.C. și importanta solidarității in
ternaționale a oamenilor muncii.

BERLIN. — Oamenii muncii din 
R.D. Germană au sărbătorit ziua de 
1 Mai intr-un context marcat de e- 
forturile depuse pentru înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea al 
P.S.U.G. în toate sectoarele de acti
vitate. La Berlin, demonstrația oa
menilor muncii a fost salutată de la 
tribuna oficială de Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., de alti conducători de partid 
si de stat.

TIRANA. — Ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită în capitala R. P. S. Al
bania, Tirana, printr-o mare demon
strație a oamenilor muncii. Au fost 
prezenți Enver Hodja, prim-secretar 
al C.C. al P.M.A., alți conducători 
de partid și de stat.

VIENTIANE. — în capitala 
R. D. P. Laos a avut loc o adunare 
populară, la care au luat parte zeci 
de mii de locuitori ai orașului. Cu 
acest prilej au fost evidențiate suc
cesele obținute de oamenii muncii 
laoțieni în refacerea și dezvoltarea 
economiei țării și hotărirea lor de a 
depune eforturi susținute în vederea 
mior noi victorii în producție.

BELGRAD. — Ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită în toate republicile și pro
vinciile autonome din R.S.F. Iugosla
via prin numeroase manifestări cul
tural-sportive. Totodată, au fost inau
gurate mai multe fabrici și școli, iar 
brigăzile de muncă voluntară ale ti
neretului de pe șantierul celui de-al 
doilea tronson de cale ferată Samac- 
Sarajevo au sărbătorit ziua de 1 Mai 
cu noi realizări, prin darea in folo
sință înainte de termen a acestui im
portant obiectiv.

HAVANA. — în capitala Cubei au 
avut loc festivități, la care au parti
cipat Fidel Castro, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din 
Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri, 
alți conducători de partid și de stat 
cubanezi. La mitingul organizat cu 
acest prilej a luat cuvîntul Roberto 
Veiga. secretar general al Centralei 
oamenilor muncii din Cuba.

ULAN BATOR. — în piața cen
trală a orașului Ulan Bator a avut 
loc un mare miting al oamenilor 
muncii. Au luat parte Jumjaaghiin 
Tedenbal. prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P. 
Mongole, alti conducători de partid 
și de stat.

MAPUTO. — Luînd cuvîntul la 
mitingul oamenilor muncii din capi
tala Mozambicului, președintele 
FRELIMO și președintele Republicii 
Populare Mozambic, Samora Machel, 
a reafirmat sprijinul ferm pentru 
lupta popoarelor din Africa australă 
împotriva regimurilor rasiste, pentru 
libertate și independență. Totodată 
el a chemat poporul mozambican 
să-și concentreze eforturile asupra 
muncii creatoare în vederea edifică
rii noii societăți.

BRUXELLES. —• în toate marile 
orașe belgiene au avut loc mitinguri 
și demonstrații. Participanții au cerut 
îmbunătățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii.

TOKIO. — Peste cinci milioane de 
oameni ai muncii niponi au demon
strat,'la Tokio, cerînd îmbunătățirea 
condițiilor lor de muncă și de viață.

PHENIAN. — în Capitala R.P.D. 
Coreene a avut loc o mare adunare, 
desfășurată în centrul orașului, la 
care au luat parte mii de muncitori, 
țărani, studenți și elevi. în conti
nuare a fost prezentat un spectacol 
festiv la a cărui reușită au contri
buit numeroase echipe artistice. Au 
fost de fată conducători de partid și 
de stat ai R.P.D. Coreene.

LONDRA. — Pentru prima dată în 
Marea Britanie, anul acesta a fost 
sărbătorită în mod oficial Ziua in
ternațională a oamenilor muncii. Ast
fel, luni a fost zi de repaus. în ca
drul întrunirilor organizate cu acest 
prilej, lideri sindicali s-au pronun
țat pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și viată ale celor ce mun
cesc.

LISABONA. — în întreaga Portu- 
galie au avut loc manifestații, mi
tinguri si adunări organizate la ini
țiativa Intersindicalei Naționale. La 
Lisabona, coloanele de demonstranți 
au defilat spre stadionul „1 Mai", 
unde cu patru ani în urmă a avut 
loc prima demonstrație legală din ul
timii 48 de ani.

MADRID. — Pentru prima oară în 
ultimii 42 de ani, oamenii muncii spa
nioli au sărbătorit luni ziua de 1 Mai 
în condiții de legalitate, participînd 
masiv la demonstrații și mitinguri, 
în cadrul cărora s-au pronunțat îm
potriva șomajului, pentru condiții mai 
bune de muncă și de viată, pentru 
unitate sindicală. Coloanele de de
monstranți de la Madrid au fost con
duse de secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania. Santiago 
Carrillo, și de prim-secretarul Parti
dului Socialist Muncitoresc Spaniol. 
Felipe Gonzalez.

ROMA. — Sute de mii de oameni 
ai muncii din Italia au participat luni 
la mitinguri și demonstrații, care 
s-au desfășurat sub semnul luptei 
ferme și unite împotriva terorismu
lui. La Roma, peste 25 000 de mun
citori aparținînd celor trei mari cen
trale sindicale — C.G.I.L.. C.I.S.L., 
U.I.L. —, au demonstrat scandind lo
zinci împotriva oricăror negocieri cu 
elementele care l-au răpit Pe fostul 
premier Aldo Moro.

MADRID

Adunarea solemnă de unificare 
a P. S. M. S. cu P. S. P.

Mesajul de salut adresat socialiștilor spanioli de C.C. al P.C.R. 
primit cu îndelungi aplauze

MADRID — în cadrul reuniunii 
care a avut loc la Palatul congre
selor și expozițiilor din Madrid, cu 
prilejul adunării solemne de unifica
re a Partidului Socialist Muncitoresc 
Spaniol (P.S.M.S.) cu Partidul Socia
list Popular din Spania (P.S.P.), s-a 
dat citire mesajelor de salut trimise, 
cu ocazia acestui important eveni
ment. de Willy Brandt, președintele 
Internaționalei Socialiste, de unele 
partide socialiste, social-democrate 
și democrat-revoluționare din Euro
pa, America Latină, Asia și Africa,

Cu îndelungi aplauze, asistența a 
primit mesajul de salut adresat so
cialiștilor spanioli de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român.

Totodată, în cadrul adunării a fost 
prezentată „Declarația de unitate so
cialistă", document în care se men
ționează, printre altele : „Unitatea 
clasei muncitoare, avînd drept sarci
nă istorică- transformarea societății, 
este o problemă constantă, teoretică 
și practică, a mișcării muncitorești.

Clasa muncitoare are aceleași inte
rese, intrucit toți cei care muncesc 
simt nevoia de a elimina acele struc
turi care-i privează de produsul 
muncii lor". „Unitatea socialistă — 
se arată în declarație — se bazează 
pe unitatea de doctrină, pe fidelita
tea față de tradițiile socialismului 
spaniol, îmbogățite datorită experien
ței de acțiune și contribuției gândito
rilor contemporani". De asemenea, 
se menționează că partidul socialist 
este „un partid deschis in care pot 
intra toți acei care trăiesc din pro
pria lor muncă și nu exploatează 
forță de muncă străină".

în încheierea lucrărilor au luat cu
vîntul Enrique Tierno Galvan (pre
ședintele P.S.P.), care va îndeplini 
funcția de președinte de onoare al 
partidului unificat, ce va păstra de
numirea de Partidul Socialist Mun
citoresc Spaniol, și Felipe Gonzalez 
(prim-secretar al P.S.M.S.), ales prim- 
secretar al noului partid.

Formarea noului guvern afgan
KABUL 2 (Agerpres). — La Kabul 

a fost anunțată componența noului 
guvern. Actualul cabinet afgan cu
prinde 20 de membri, fiind condus de 
Anur Mohammad Taraki, care este și 
șef al statului.

în cadrul guvernului, vicepreședin
tele Babrak Karmal deține funcția 
de vicepremier, iar Hafiz Ullah Amin 
— de vicepremier și ministru al afa
cerilor externe. Colonelul Abdul 
Qadir a fost numit ministru al apă
rării și Nur Ahmad Nur — ministru 
de interne.

Pe de altă parte, agențiile interna
ționale de presă relatează că situa
ția din Afganistan, unde recent pu
terea a fost preluată de Consiliul 
Militar Revoluționar, este în curs de

normalizare. în capitală șl în alte 
orașe ale țării, instituțiile, întreprin
derile și institutele de învătămint 
și-au reluat activitatea, iar traficul 
rutier a fost restabilit. Aeroportul din 
Kabul a fost redeschis traficului in
ternațional.

Postul de radio Kabul a anunțat 
că denumirea Consiliu Militar Revo
luționar a fost schimbată în „Consi
liu Democratic Republican", care și-a 
asumat „întreaga .putere și toate 
funcțiile democratice".

Relatînd că „masele populare salu
tă cu căldură revoluția victorioasă a 
forțelor armate", agenția afgană de 
presă „Bahtar" precizează că întrea
ga țară se află sub controlul noilor 
autorități centrale.

R.P. CHINEZĂ

Conferința națională in problemele construcției capitale
PEKIN 2 (Agerpres). — La Pekin 

s-au încheiat lucrările Conferinței 
naționale în problemele construcției 
capitale pe următorii opt ani în ve
derea asigurării dezvoltării econo
mice mai rapide a R. P. Chineze.

Relevînd realizările și experiența 
obținute în ultimii 28 de ani, parti
cipanții la conferință au subliniat 
importanta atragerii maselor și a 
folosirii depline a capacităților în
treprinderilor existente pentru apro
vizionarea cu mașini și utilaje, ma
teriale și echipamente tehnice. S-a 
relevat, totodată, necesitatea impor
tului de noi tehnici și echipamente 
pe baze echitabile și reciproc avan
tajoase.

Conferința a discutat în detaliu 
problemele folosirii resurselor umane, 
materiale și financiare în vederea 
realizării proiectelor economice res
pective în conformitate cu ordinea 
de priorități pentru a se asigura 
creșterea capacității de producție în 
ritm rapid și echilibrat. S-au stabilit 
criterii pentru amplasarea noilor 
obiective, îndeosebi în industriile fie
rului și otelului, cărbunelui, energiei 
electrice, petrolului și transporturi
lor. Un accent deosebit s-a pus pe 
economisirea terenurilor agricole la 
amplasarea și construcția noilor 
obiective economice.

ORIENTUL MIJLOCIU
4 Kurt Waldheim a cerut Consiliului de Securitate să mă
rească electivul torței interimare a O.N.U. in sudul Libanului 

• Convorbiri americano-israeliene
NAȚIUNILE UNITE 2 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a cerut oficial Consiliului 
de Securitate autorizația de a mări 
efectivul forței interimare a O.N.U. 
în sudul Libanului de la 4 000 la 6 000 
de oameni.

într-o scrisoare adresată președin
telui Consiliului de Securitate, se
cretarul general al O.N.U. se referă 
la avizul favorabil unei asemenea 
măriri acordat de generalul Ensio 
Siilasvuo, coordonatorul-șef al mi
siunilor O.N.U. de menținere a păcii 
în Orientul Mijlociu, și de generalul 
Erskine, comandantul U.N.I.F.l.L. 
Totodată. Kurt Waldheim a relevat 
că a putut constata la fata locului 
faptul că forțele O.N.U.. îndeplinin- 
du-si sarcinile „extrem de delicate 
Si dificile" într-o zonă foarte întinsă 
și accidentată, se află intr-o situație 
de „dispersare excesivă".

WASHINGTON 2 (Agerpres). — în 
cadrul vizitei pe care o întreprinde 
în S.U.A., primul ministru isiraelian, 
Menahem Begin, a fost primit de 
președintele Jimmy Carter și a avut 
convorbiri cu secretarul de stat ame
rican, Cyrus Vance, în probleme puse 
de evoluția situației actuale din O- 
rientul Mijlociu, precum și a rela
țiilor bilaterale. Cyrus Vance a de
clarat că convorbirile au fost „pozi
tive", dar a refuzat să le dezvăluie, 
conținutul. El a spus, totodată, că gu-' 
vernul israelian nu a adus „clarifi
cări" la sugestiile făcute de el in 
cadrul convorbirilor avute, tot la 
Washington, cu ministrul de externe 
al Israelului, Moshe Dayan. La rîn- 
dul său, primul ministru israelian a 
arătat că „o serie de probleme vor 
continua să reprezinte obiectul discu
țiilor intr-un viitor apropiat dintre 
S.U.A. și Israel".

■ ■■■■■■■&■■■■ 
agențiile de presă transmit:

Primire Ia Pekin. Hua Ku°- 
fen, președintele Comitetului Central 
al P.C. Chinez., premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, a primit 
marți pe Abdallah Farhat, minis
trul tunisian al apărării, aflat în vi
zită în R.P. Chineză. Președintele 
Hua Kuo-fen a avut cu oaspetele tu
nisian o convorbire cordială, priete
nească.

0 ședință a Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulga
ria, consacrat® examinării rezulta
telor îndeplinirii sarcinilor planului 
de dezvoltare economico-socială a 
țării pe primul trimestru al acestui 
an, a avut loc Ia Sofia. în comuni
catul dat publicității cu acest prilej 
se relevă că în perioada examinată 
producția netă a sporit cu 18.9 la 
sută fată de aceeași perioadă a 
anului precedent, productivitatea so
cială a muncii cu 15.9 la sută, ren
tabilitatea producției cu 10,6 la sută, 
iar cheltuielile materiale în produc
ție s-au redus cu 1.2 la sută.

Turneul vicepreședinte
lui S.U.A. Vicepreședintele State
lor Unite, Walter Mondale, a sosit 
marți la Manila. în cadrul unui tur
neu oficial prin mai multe state din 
Asia și Pacific. în Filipine, relatează 
agenția France Presse, convorbirile 
pe care vicepreședintele S.U.A. le va 
avea cu președintele Ferdinand Mar
cos, precum și cu alte personalități 
politice filipineze se vor referi, cu 
precădere, la viitorul bazelor ame
ricane amplasate în această țară, 
precum și la alte aspecte ale rela
țiilor bilaterale. Celelalte etape ale 
turneului vicepreședintelui american 
cuprind Tailanda. Indonezia, Austra
lia și Noua Zeelandă.

0 delegație de partid și 
guvernamentală a R.D.P. a 
Yemenului,condusă dc Ali Nasir 
Muhammad Hasani, membru al Bi
roului Politic al Organizației Politice 
Unificate a Frontului Național, mem
bru al Consiliului Prezidențial și 
prim-ministru al Guvernului R.D.P.Y.. 
a efectuat o vizită în R.P.D. Cb- 
reeană, unde a fost primită de 
Kim Ir Sen, secretar general al 
C.C. al P.M. din Coreea, pre
ședintele R.P.D. Coreene, și a a- 
vut convorbiri cu Li Giong Ok. pre
mier al Consiliului Administrativ. 
Au fost discutate aspecte ale dezvol
tării in continuare a relațiilor de 
prietenie și cooperare pe linie de 
partid și de stat coreeano-yemenite, 
precum și o serie de probleme inter
naționale care interesează cele două 
părți.

La sediul O.N.U. din New
York au avut loc convorbiri între 
Sam Nujoma, președintele Organi
zației Poporului din Africa de Sud- 
Vest (S.W.A.P.O.), și reprezentanții 
celor cinci state occidentale, membre 
ale Consiliului de Securitate, care au 
prezentat, recent, un proiect de solu
ționare politică a situației din Nami
bia — S.U.A., Canada, R.F.G., An
glia și Franța. DUpă cum s-a anun
țat. S.W.A.P.O. a acceptat, în prin
cipiu, acest plan, dar a solicitat o 
serie de modificări privind, îndeo
sebi. prezența trupelor sud-africane 
in teritoriul namibian in timpul des
fășurării viitoarelor alegeri progra
mate să aibă loc in țară, precum și 
atribuțiile forțelor O.N.U. ce ar 
urma să fie trimise in Namibia.

McSdj. Joacllim Yhombi-Opan- 
go. șeful statului congolez, președin
tele Comitetului Militar al Partidului 
Congolez al Muncii, a adresat un 
mesaj poporului congolez. in care face 
bilanțul activității de politică internă 
și externă a partidului. în mesaj este 
evidențiat rolul conducător al Parti
dului Congolez al Muncii în toate 
domeniile vieții și se relevă că întă
rirea rîndurilor partidului, crearea dq 
noi celule în întreprinderile indus
triale ilustrează înaintarea cu succes 
a revoluției congoleze. în momentul 
de față, a declarat el, soarta țării 
este hotărîtă în mare măsură pe 
frontul construcției economice.

Un partid politic anti- 
apartheid — „Organizația Poporu
lui din Azania" (AZAPO) — a fost 
creat in R.S.A. Hotărirea a fost
luată în cadrul unei reuniuni la care
au participat 80 de delegați din prin
cipalele regiuni ale Africii de Sud. 
Președintele AZAPO, Ishmael Mkha- 
bela. a subliniat, cu acest pri
lej, că obiectivul organizației este 
lupta împotriva discriminării rasiale, 
pentru o patrie liberă și indepen
dentă. El a subliniat că noul partid 
se opune structurilor create de gu
vernul rasist al lui Vorster.

Se dezvoltă raporturile de prietenie 
și colaborare multilaterală româno-turce

Formarea Comitetului 
Constituțional însărcinat cu ela
borarea proiectului noii Constituții, a 
țării, care va intra în vigoare după 
trecerea la un guvern civil, a fost 
anunțată de Consiliul Militar Suprem 
al Ghanei. în componența comitetu
lui au intrat reprezentanți ai for
țelor armate, ai sindicatelor, ai in
telectualității, ai diferitelor culte. 
Hotărirea privind formarea comite
tului a fost adoptată după referen
dumul național de la 30 martie a.c. 
in problema formei viitorului guvern 
civil din Ghana. în cadrul referen
dumului, populația s-a pronunțat 
pentru crearea unui „guvern al uni
tății", ce urmează să fie constituit la 
1 iulie 1979 din reprezentanți ai for
țelor armate și din civili.

Reprezentant special în
Cipru al secretarului general al
O.N.U., Kurt Waldheim, a fost numit 
Reinaldo Galindo Pohl (Salvador). El

îl înlocuiește în această funcție pe Ja
vier Perez de Cuellar (Peru). în legă
tură cu aceasta, agenția Associated 
Press menționează că secretarul ge
neral al O.N.U. a avut. în ultimele 
zile, la sediul din New York al Na
țiunilor Unite, o serie de contacte cu 
reprezentanți ai Ciprului. Greciei și 
Turciei în vederea reluării convor
birilor intercomunitare și soluționării 

'negociate a situației din insulă.

încetarea din viață a 
compozitorului Aram Ha- 
CeatUrian. Comitetul Central al 
P.C.U.S.. Prezidiul Sovietului Suprem 
si Consiliul de Miniștri ale U.R.S.S. 
au anunțat încetarea din viață, la 
1 mai, în vîrstă de 74 de ani, a com
pozitorului Aram Haceaturian, autor 
al unor balete și piese muzicale de 
răsunet mondial.

Japonia și problemele 
dezarmării. • Guvernul japonez 
va cere la viitoarea sesiune specială 
a Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării, programată să se 
deschidă la 23 mai la New York, o 
încetare completă a experiențelor 
nucleare, a anunțat Ministerul Afa
cerilor Externe la Tokio. Se preci
zează că Japonia va propune, de a- 
semenea, interzicerea armelor chi
mice și o reducere a cheltuielilor 
militare în lume.

Miniștrii de externe ai 
țărilor Pieței comune s au in- 
tîlnit, marți, la Bruxelles, pentru a 
examina implicațiile economice ale 
preconizatei aderări la C.E.E. a Gre
ciei, Spaniei și Portugaliei. Agenda 
de lucru a reuniunii include, de ase
menea, aspecte privind negocierile 
multilaterale de la Geneva, care se 
desfășoară sub auspiciile Acordului 
General pentru Tarife și Comerț.

Convorbiri iugoslavo-tai- 
IandOZO Bangkok au avut loc 
convorbiri între ministrul tailandez 
de externe, Upadit Panchariyangkhun, 
și Miloș Minici, vicepreședinte al 
Consiliului Executiv Federal, secre
tar federal pentru afaceri externe al 
R.S.F. Iugoslavia, aflat in vizită in 
capitala Tailandei. S-a realizat un 
larg schimb de vederi cu privire la 
relațiile bilaterale și la o serie de 
probleme internaționale de interes 
comun. Miloș Minici a sosit la Bang
kok după o vizită efectuată în R.S. 
Vietnam.

încercînd sentimente de satisfacție 
față de dinamismul și amploarea 
crescîndă a ansamblului relațiilor in
ternaționale ale României, opinia pu
blică din țara noastră acordă o înal
tă apreciere intensificării continue a 
raporturilor rodnice de conlucrare 
româno-turce. Momente hotărîtoare 
în evoluția fericită a acestor legături 
le constituie, cum este bine știut, în- 
tilnirile și convorbirile din ultimii 
ani, de la București și Ankara, la 
nivelul cel mai înalt, documentele și 
înțelegerile Convenite cu aceste pri
lejuri deschizînd, de fiecare dată, noi 
perspective conlucrării noastre re
ciproc avantajoase. Dintre acestea, 
cu deosebită putere se degajă Decla
rația solemnă comună semnată in 
capitala României care, consacrînd 
principiile de deplină egalitate și de 
respect reciproc ce stau la baza re
lațiilor de bună Vecinătate și colabo
rare româno-turce. inspiră noi si noi 
acțiuni menite să ridice nivelul și 
•să lărgească raporturile de prietenie 
și conlucrare dintre cele două țări, 
pe plan politic, economic, tehnlco- 
stiintific. cultural și în alte domenii 
de interes comun.

Acestui cadru fertil i se circum
scrie și vizita întreprinsă zilele a- 
cestea de primul ministru al guver
nului român, Manea Mănescu. în 
Turcia. Schimbul prietenesc de me
saje dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Fahri Ko- 
rutiirk, prilejuit de primirea de că
tre șeful statului turc a primului mi
nistru al guvernului român, a sin
tetizat expresiv înalta apreciere acor
dată de cele două țări evoluției rod
nice a relațiilor de prietenie si conlu
crare dintre ele, dînd în același timp 
expresie voinței reciproce de a dez
volt*  în continuare aceste rapor
turi. în interesul propășirii eco-
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nomico-sociale a celor două popoare, 
al cauzei cooperării în Balcani, pe 
plan general european, ca și in în
treaga lume.

Cu deosebită satisfacție a luat cu
noștință poporul român de înalta a- 
preciere a șefului statului turc față 
de contribuția personală a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la dezvoltarea 
multilaterală a raporturilor dintre 
cele două țări, de sentimentele de 
înaltă stimă și prețuire la adresa șe
fului statului român — puternică 
personalitate a vieții internaționale 
contemporane — pentru dăruirea 
cu care Slujește cauza păcii și con
lucrării internaționale.

Convorbirile dintre primul minis
tru al guvernului român și premierul 
Biilent Ecevit au prilejuit evidenție
rea faptului că raporturile ro
mâno-turce cunosc an de an o accen
tuată dezvoltare. Deosebit de expre
siv este ilustrată această evoluție 
de creșterea schimburilor economice, 
al căror volum a sporit de zece ori 
în ultimii șase ani. Paralel cu inten
sificarea schimburilor de produse 
se dezvoltă cooperarea în producție 
— formă superioară de conlucrare 
care îngăduie îmbinarea armonioasă 
a posibilităților și cerințelor econo
miilor naționale ale celor două țări, 
în acest cadru un loc important îl 
ocupă construirea rafinăriei „Anato
lia Centrală", obiectiv de certă în
semnătate pentru economia turcă, 
ridicată în prezent in țara ve
cină in cooperare cu România. Tot
odată, specialiștii români partici
pă la efectuarea unor importante lu
crări de foraj și cercetări geologice, 
la punerea în valoare a unor zăcă
minte miniere, țara noastră realizind, 
totodată, o serie de instalații pentru 
industria chimică a Turciei. Evan
taiul colaborării și cooperării româ
no-turce cuprinde, de asemenea, in

dustriile construcțiilor de mașini, e- 
nergetieă, alimentară, agricultura, 
precum și domeniile științei si teh
nicii. schimburilor culturale și artis
tice. învătămintului si turismului.

De altfel, în cadrul convorbirilor 
dintre cei doi prim-miniștri au fost 
stabilite noi măsuri privind extinde
rea cooperării și colaborării recipro
ce pe cele mai diferite planuri.

Corespunzător spiritului construc
tiv, prietenesc al relațiilor pe plan 
bilateral, convorbirile au scos din 
nou in evidență faptul că în princi
palele probleme ale lumii de azi po
zițiile țărilor noastre sint identice 
sau apropiate, ceea ce și stă la teme
lia rodnicei conlucrări româno-turce 
în acest domeniu, inclusiv in cadrul 
organizațiilor și organismelor inter
naționale. Cum este și firesc, un loc 
important in cadrul schimburilor de 
păreri privind viața internațională a 
fost consacrat problemelor făuririi 
unui sistem trainic de securitate și 
cooperare în Europa. In acest context 
s-a subliniat din nou necesitatea 
unor eforturi susținute din partea tu
turor statelor europene in vederea 
traducerii întocmai in viață a măsu
rilor și principiilor consacrate în Ac
tul final de la Helsinki. Ca țări bal
canice, atit România, cit și Turcia se 
pronunță pentru dezvoltarea relațiilor 
de bună vecinătate, de înțelegere și 
stimă reciprocă între țările din re
giunea noastră geografică, pentru 
transformarea Balcanilor intr-o zonă 
a păcii și colaborării, ceea ce ar con
stitui o contribuție concretă, de ma
joră însemnătate, la aplicarea în 
practică a prevederilor Actului final, 
la crearea unei Europe în care toa
te țările continentului să se poată 
dezvolta liber, potrivit aspirațiilor 
propriilor popoare.

Totodată, convorbirile de la An
kara au evidențiat necesitatea con

tinuării eforturilor în vederea solu
ționării prin tratative a dosarului 
cipriot, în spiritul cerinței de a se 
respecta independența și suveranita
tea acestui stat, statutul său de ne
aliniere, de a se asigura conviețuirea 
pașnică, prietenească și colaborarea 
celor două comunități — greacă și 
turcă — din insulă.

Poziții identice sau apropiate au 
fost reliefate și în ce privește alte 
probleme majore ale vieții interna
ționale : necesitatea de a se depune 
în continuare neslăbite eforturi in 
vederea lichidării decalajelor econo
mice și făuririi unei noi ordini eco
nomice internaționale ; imperativul 
unor măsuri hotărite de dezarmare 
generală și totală, în primul rînd 
nucleară și, în acest cadru, însemnă
tatea deosebită a apropiatei se
siuni speciale a O.N.U. ; căile de so
luționare a situației din Orientul 
Mijlociu pentru statornicirea unei 
păci trainice și dezvoltarea colabo
rării în această zonă mult încercată ; 
reafirmarea necesității de a se înlă
tura definitiv orice formă de colo
nialism și rasism în Africa, de a se 
acorda sprijin mișcărilor de elibe
rare națională în lupta pe care o 
desfășoară pentru obținerea indepen
denței naționale a popoarelor res
pective, pentru înfăptuirea aspira
țiilor acestora de dezvoltare liberă.

Salutind cu satisfacție rezultatele 
rodnice ale vizitei primului ministru 
al guvernului român în Turcia, opi
nia publică din țara noastră își ex
primă convingerea că bilanțul con
vorbirilor de la Ankara va da noi 
impulsuri evoluției favorabile a ra
porturilor reciproce, atit pe plan bi
lateral, cît și internațional, spre bi
nele celor două popoare, al cauzei 
păcii și colaborării internaționale.

Al. CAMPEANU

BANGLADESH

Crearea „Frontului Politic Național"
DACCA 2 (Agerpres). — Reprezen

tanții a șase partide politice din 
Bangladesh au hotărit să se regru
peze intr-un partid unic, „Frontul 
Politic Național", prezidat de către 
generalul Ziaur Rahman, administra
torul șef al legii marțiale, transmite 
agenția France Presse citind un a- 
nunț oficial dat publicității la Dacca.

Generalul Ziaur Rahman a fost de
semnat, de asemenea, candidat ai

noului partid la alegerile preziden
țiale, programate să se' desfășoare la 
3 iunie.

Cele șase partide politice care alcă
tuiesc „Frontul Politic Național" sint: 
„Noul Partid Jagodal", „Partidul Na
țional Awami", „Liga Musulmană din 
Bangladesh", „Partidul Unit al Po
porului", „Partidul Laburist" și Fe
derația „Tapshili".

DE PRETUTINDENI
• DE 1 MAI - UN 

BUCHET DE LĂCRĂ
MIOARE. 1 Mai a fost marcat 
pe toate meridianele lumii prin 
mitinguri, demonstrații și ser
bări cimpenești. la care au par
ticipat milioane de oameni. în 
această zi. potrivit unei vechi 
tradiții, străzile Parisului, ale 
tuturor orașelor din Franța 
au fost inundate, de flori. îndeo
sebi lăcrămioare. Bărbații au dă
ruit femeilor și fetelor, cu
noscute și necunoscute, gingașe 
buchete de mărgăritare, gest de 
omagiu și prețuire adus femeii 
franceze de sărbătoarea muncii 
și a primăverii. în fiecare an, 
membrii partidului comunist 
organizează mii de puncte de 
vinzare a lăcrămioarelor in fața 
uzinelor și fabricilor, la colțuri 
de străzi și în piețe. Anul aces
ta. acțiunea „mărgăritarelor" s-a 
desfășurat în perspectiva a- 
propiatei sesiuni speciale a 
O.N.U., sub semnul luptei pen
tru dezarmare, pentru o lume 
fără arme și războaie. Epuiza
rea rapidă a acestor „mărțișoare 
vegetale" ale întiiului- de Mai 
atestă sprijinul popular de care 
se bucură această acțiune în 
rindul maselor.

• DESCOPERIREA A 
DOI FIZICIENI AMERI
CANI. Marvin Leventhal și 
Crawford MacCallum, doi fizi
cieni americani, au anunțat des
coperirea unei cantități „sur
prinzător de mari" de antimate- 
rie in zona centrală a galaxiei 
noastre, care, după opinia 1 r, 
„ar putea deschide calea spre 
degajarea unor concluzii im
portante asupra proceselor e- 
nergetice ale Universului". Des
coperirea a fost făcută cu aju
torul unui detector instalat pe 
un balon ridicat la o altitudine 
de 39 000 de metri. In raportul 
celor doi oameni de știință se 
apreciază că antimateria desco
perită ar putea proveni din dis
pariția corpurilor cerești gene
rată de explozia unor stele și 
transformarea lor în supernove, 
din ciocnirea dintre particule 
cosmice încărcate cu o cantita
te mare de energie și materia 
interstelară rece sau din așa- 
numitele găuri negre.

• „SERVICIUL DE 
CONTABILITATE COS
MICĂ" _ este supranumețe 
care s-ar potrivi foarte bine 
Uniunii Internaționale de Tele
comunicații (I.T.U.) cu sediul 
la Geneva. Din însărcinarea 
O.N.U., acest organism interna
țional se ocupă, între altele, și 
cu evidența tuturor starturilor 
obiectelor cosmice. începînd 
cu sateliții, rachețele, balastul, 
elementele de legătură și pină 
la obiectele pierdute pur și 
simplu de cosmonauți și astro- 
nauți în spațiu (mănuși, șuru
belnițe, o cameră de luat vederi 
etc.) — toate sint aici înregis
trate. Bilanțul a două decenii 
de zboruri cosmice se traduce, 
conform datelor I.T.U., prin 
10 617 obiecte,, dintre care 6 060 
s-au dezintegrat, au ars sau 
aterizat, restul de 4 557 gravi- 
tind în continuare pe orbite 
spațiale. 8 354 dintre ele consti
tuie așa-numite reziduuri cos
mice, restul de 2 263 — sateliți, 
sonde, nave spațiale și orbitale.

• VULCAN PUS LA 
TREABĂ. Din anul 1973, spe
cialiștii studiază vulcanul La 
Soufriăre din insula caraibică 
St Lucia (a nu se confunda cu 
vulcanul cu același nume din 
insula Guadelupa, a cărui in
tensă activitate seismică din 
anul 1976 a alertat întreaga 
insulă și a stirn.it interesul oa
menilor de știință) — dar nu 
din unghi vulcanologic, ci... 
energetic. Energia încătușată de 
acest vulcan, „captată" și trans
formată in electricitate, ar re
zolva în bună măsură proble
mele energetice ale insulei. 
Pînă acum au fost efectuate 
șapte foraje pentru a se stabili 
cantitatea, presiunea și tempe 
ratura vaporilor din interior, 
care ar urma să pună in miș
care turbinele viitoarei „vul- 
canocentrale".

• CURENTUL ELEC
TRIC TRATEAZĂ SOLUL. 
Cum pot fi recuperate pentru 
agricultură solurile sărate ? 
Metoda clasică era aceea de 
spălare a suprafeței respective 
— operațiune de lungă durată 
însă, și care necesita o cantita
te foarte mare de apă — or, se 
știe, acest gen de sol se întîl- 
nește mai ales în regiuni sece
toase. Experimentele efectuate 
în cadrul catedrei de pedologie 
a Universității din Moscova au 
relevat că desalinizarea solului 
este accelerată sub acțiunea 
curentului electric. Noua meto
dă necesită doar jumătate din 
cantitatea de apă cerută de o

Participanții la o recentă demonstrație din capitala Mexicului au manifestat 
pentru unitatea de acțiune a forțelor de stingă în vederea aprofundării 

schimbărilor înnoitoare, a dezvoltării regimului democratic

„spălare" obișnuită ș i, de ase-
menea, timpul necesar opera-
țiunii se reduce de la 18—24
luni la doar două luni.

• CUM POT FI DE-
MONSTRATE CAUTĂ-
ȚILE MATRIMONIALE... 
Cind un bărbat din Bremen 
(R.F.G.) se apucă să măture 
treptele primăriei, construită în 
anul 1405. el dă de știre prin 
aceasta că este dornic de însu
rătoare si că virsta sa este în 
jur de 30 de ani. Dacă însă a- 
ceeasi scenă se petrece la intra
rea în catedrala din oraș, ve
che de peste nouă secole. în
seamnă că pretendentul este 
ceva mai matur. Este un stră
vechi obicei, care face si astăzi 
prozeliți. Cei ce recurg la el 
dovedesc prin aceasta nu numai 
atașamentul față de tradiție în
tr-o lume în continuă evoluție, 
ci demonstrează, totodată, anu
mite laturi de caracter, după 
modul în care își îndeplinesc 
„treaba" : răbdare, perseveren
tă. îndeminare...
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