
A-

<4

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚUVĂ!

3

*1
ZIUA MUNCII 

sărbătorită în haine de lucru
*

o Vești din întreprinderile cu „foc continuu"
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Pe tot cuprinsul țârii, marea sărbătoare a 
muncii — ziua de 1 Mai — a fost întîmpinată 
și în această primăvară cu noi și remarcabile 
realizări în producție. Știrile sosite la redacție 
din unitățile economice cu „foc continuu" se 
constituie în tot atîtea dovezi ale hărniciei și

hotărîrii întregii clase muncitoare de a înfăp
tui în mod exemplar, la un înalt nivel calitativ 
sarcinile celui de-al patrulea an al cincinalu
lui. Ca un omagiu adus muncii, consemnăm 
cîteva din numeroasele fapte de muncă din 
zilele de 1 și 2 mai.

Pentru progresul tot mai susținut al întregii economii, ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ

pentru tot mai puternica înflorire a țării

Marea întrecere socialistă
continua

Să ne angajăm solemn de a nu precupeți nici un 

efort pentru înfăptuirea Programului partidului, pentru 
ridicarea bunăstării poporului, pentru prosperitatea 
și strălucirea patriei noastre socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Din cuvintarea rostită la marea adunare populară consacrată zilei de 1 Mai

întregul nostru popor a sărbătorit 
ziua de 1 Mai intr-o atmosferă de 
indestructibilă unitate in jurul parti
dului comunist, al secretarului său 
general, de profundă mîndrie patrio
tică pentru glorioasele tradiții revo
luționare ale clasei muncitoare, cu 
sentimentul angajării ferme de a 
merge neabătut înainte pe drumul 
progresului și civilizației socialiste. 
Sărbătorirea din acest an a Zilei 
Muncii a fost marcată de aniversarea 
unor evenimente memorabile din 
istoria mișcării noastre muncitorești, 
revoluționare, adine încrustate în 
conștiința poporului român : 40 de 
ani de la marile demonstrații antifas
ciste și antirăzboinice ce au avut loc 
la 1 Mai 1939 in țara noastră și 35 de 
ani de la făurirea Frontului Unic 
Muncitoresc — evenimente ce au fost 
larg evocate de tovarășul Nicolae 
CeaUșescu la marea adunare populară 
din Capitală.

Cu deosebită pregnanță a subliniat 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in 
cuvintarea rostită de la tribuna adu
nării, faptul că oamenii muncii de pe 
întreg cuprinsul patriei au sărbătorit 
în acest an „măreața zi a primăverii, 
a muncii și a solidarității cu hotă- 
rîrea fermă de a realiza și depăși 
prevederile planului de stat pe anul 
1979, intimpinind cu noi și noi succese 
cea de-a 35-a aniversare a marii 
noastre sărbători naționale și Con
gresul al XII-lea al partidului, care 
va elabora programul continuării ac
tive a operei de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și

înaintare a României spre comu
nism".

Și cu sărbătorescul prilej al acestei 
zile de Arminden, oamenii muncii 
din țara noastră au raportat succese 
de seamă în întrecere. Colectivele 
industriale din Capitală, țca și din 
numeroase județe, au realizat impor
tante cantități de produse peste plan, 
au înscris in bilanțul muncii lor re
zultate însemnate în creșterea pro
ducției nete, în înnoirea și moder
nizarea produselor, în sporirea pro
ductivității muncii și reducerea chel
tuielilor materiale, în ridicarea efi
cienței economice. Demne de relevat 
sint și realizările dobîndite de con
structorii de pe un șir de mari șan
tiere de investiții. De asemenea, în 
aproape toate județele s-au încheiat 
însămînțările de primăvară.

Succesele cu care clasa muncitoare, 
țărănimea, întregul nostru popor au 
întimpinat ziua de 1 Mai — care se 
adaugă marilor realizări obținute în 
primii trei ani ai cincinalului — ilus
trează profunda justețe și caracterul 
realist al hotăririlor adoptate și al 
obiectivelor stabilite de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R., abnegația și dăruirea cu care 
toți oamenii muncii, fără deosebire 
de naționalitate, înfăptuiesc • Progra
mul partidului, politica sa de accele
rare a dezvoltării economico-sociale a 
patriei socialiste.

Cu conștiința de a se ști făuritorii 
și beneficiarii tuturor realizărilor de 
pînă acum, oamenii muncii sint 
hotărîți să desfășoare și mai larg 
întrecerea, să-și mobilizeze și mai

puternic energiile și inițiativa lor 
creatoare pentru neabătuta transpu
nere în viață a prevederilor planului 
cincinal, a țelului fundamental trasat 
de Conferința Națională a P.C.R. de 
transformare a cantității într-o cali
tate nouă, superioară. Sarcinile can
titative, și mai ales calitative, ale 
planului pe acest an hotărîtor al cin
cinalului sînt ample și complexe. 
Direcțiile principale de acțiune pen
tru înfăptuirea lor au fost din nou 
subliniate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu In cuvintarea rostită la 
marea adunare populară din Capitală, 
care constituie un luminos și exi
gent îndreptar de activitate pentru 
toți oamenii muncii, pentru Întregul 
nostru popor.

Sub semnul hotăriril nestrămutate 
a clasei noastre muncitoare, a tuturor 
celor ce muncesc, de a înfăptui indi
cațiile și îndemnurile mobilizatoare 
ale secretarului general al partidului, 
întrecerea socialistă pentru realizarea 
și depășirea planului pe acest an 
continuă. Pe marile trasee ale acestei 
generoase, competiții, hărnicia, talen
tul, patosul creator al oamenilor 
muncii se cer fructificate cu maximă 
eficiență pentru creșterea și moder
nizarea producției, pentru sporirea cit 
mai rapidă, cit mai substanțială a 
avuției naționale. Acționînd cu spirit 
de răspundere și inițiativă în cadrul 
nou al mecanismului economico- 
financiar perfecționat, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din industrie 
vor trebui să asigure îndeplinirea
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Adunări 
consacrate 

zilei de 1 Mai
Ziua de 1 Mai — sărbătorită 

în acest an de oamenii muncii 
din patria noastră sub semnul 
a trei memorabile evenimente : 
90 de ani de la declararea Zilei 
de 1 Mai ca zi internațională a 
oamenilor muncii ; 40 de ani de 
la marile demonstrații antifas
ciste și antirăzboinice din țara 
noastră ; 35 de ani de la reali
zarea Frontului Unic Muncito
resc — a fost omagiată în ca
drul a numeroase adunări festi
ve ce s-au desfășurat în reșe
dințele de județe, municipii, 
orașe și alte localități.

La adunări au luat euvîntul 
prim-secretari și secretari ai co
mitetelor județene, municipale 
și orășenești de partid, pre
ședinți ai consiliilor județene ale 
sindicatelor.

în telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, sint exprimate, în 
numele comuniștilor, al tuturor 
oamenilor muncii din țara noas
tră, sentimentele de înaltă pre
țuire, de dragoste fierbinte și 
profundă recunoștință față de 
partid și secretarul său general, 
pentru tot ce s-a înfăptuit și se 
înfăptuiește în patria noastră 
spre binele Întregului popor. în 
telegrame se reafirmă, totodată, 
hotărirea nestrămutată a oame
nilor muncii de pe întreg cu
prinsul țării — români, ma
ghiari, germani și de alte națio
nalități — de a acționa neabă
tut, strîns uniți In jurul parti
dului, al secretarului său gene
ral, pentru îndeplinirea exem
plară a mărețelor obiective tra
sate de Congresul al XI-lea al 
partidului, pentru transpunerea 
In viață a Programului de fău
rire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism.

în încheierea adunărilor au 
avut loc spectacole la care și-au 
dat concursul formații artistice 
participante la Festivalul națio
nal „Cîntarea României".

Hunedoara. Miile de side- 
rurgiști hunedoreni s-au aflat în zi
lele de 1 și 2 mai la datorie, pe ve
trele de foc nestins ale oțelăriilor, 
pe platformele de lucru ale furna
lelor și laminoarelor, în fața pu- 
pitrelor de comandă ale marilor 
agregate. Formațiile de lucru ale 
cocsarilor, furnaliștilor, oțelarilor si 
laminatorilor, folosind din plin ca
pacitatea de producție a fiecărui 
utilaj și agregat, au reușit să 
elaboreze, suplimentar, peste 40 
tone de cocs, 260 tone fontă, 
270 tone oțel și 690 tone laminate. 
Siderurgiștii hunedoreni adaugă 
aceste cantități celor 4 500 tone cocs, 
15 500 tone fontă, 12 000 tone oțel și 
12 500 tone laminate realizate peste 
prevederi pînă la 1 Mai. (Sabin 
Cerbu).

Timiș. Petrochimiștii de la 
combinatul „Solventul“-Timișoara 
au produs și livrat suplimentar în 
zilele de 1 și 2 mai 23 tone de 
plastifianți și 49 tone de acetat de 
izobutil. La rîndul lor, colectivele 
întreprinderilor de produse cera
mice din Jimbolia, Lugoj și Timi
șoara au realizat cărămizi, blocuri 
de zidărie și alte materiale de con
strucții în valoare de 1 700 000 lei, 
iar cel de la schela de extracție 
Timișoara a obținut suplimentar 30 
tone de gazolină. (Cezar Ioana).

Reșița Pe Pla*f°rme'e cu f°c 
continuu ale celei mai vechi vetre 
metalurgice din țară — la Combi
natul siderurgic Reșița — în zilele 
de 1 și 2 mai s-a muncit cu multă 
rivnă și deosebită eficiență. Sporu
rilor de producție obținute peste 
plan în primele 4 luni din acest an. 
siderurgiștii de aici le-au adăugat 
alte 800 de tone produse siderurgice. 
Oțelârii, din rîndul cărora s-au evi
dențiat și de această dată echipele 
conduse de Vasile Iusan, Pedrag 
Rachici și Robert Rieger, au dat în 
plus 200 tone de oțel. La rindul lor, 
topitorii de fontă, unde s-au evi
dențiat prin rezultatele lor colecti
vele conduse de maiștrii Aurel 
Liubimirescu și Ladislau Kapor- 
neay, au înscris pe agenda întrece
rii un plus de 150 tone de fontă, iar 
laminatorii au adăugat realizărilor 
de pînă acum încă 300 tone lami
nate finite pline. (Nicolae Cătană).

Colectivul secției sticlărie de la întreprinderea „Steaua electrică" din
Fieni a muncit cu spor in zilele de 1 și 2 mai. în fotografie : aspect 

de la noul cuptor pentru producerea sticlei de plumb

(Continuare în pag. a II-a)

Vibrantă expresie a dragostei fierbinți a tineretului
față de partid și patria socialistă >

BrCJZÎ zde’e de 1 șl 2 mai, 
pe marea platformă petrochi- 

4 mică de la Brazi lucrul n-a 
încetat nici o clipă, desfășurîn- 
du-se în flux continuu. Toate 
instalațiile combinatului, sub atenta 
supraveghere a operatorilor, maiș
trilor și inginerilor de schimb, au 
funcționat la parametri înalți. La 
sfirșitul a două zile de muncă, s-au 
obținut suplimentar aproape 1 500 
tone produse petroliere și petrochi
mice : benzine, motorină, păcură, 
fenol, acetonă, anhidridă ftalică și 
altele. Toate aceste produse au fost 
livrate, conform graficelor, benefi
ciarilor din țară și partenerilor din 
străinătate, activitatea la rampele 
de încărcare și la formațiile de cale 
ferată desfășurîndu-se în condițiile 
unei bune organizări. (Constantin 
Câpraru).

Slatina. Colectivul de munci
tori, ingineri și tehnicieni de la cu
noscuta întreprindere de aluminiu 
din Slatina, care s-a situat trei ani 
consecutiv în fruntea întrecerii so
cialiste, a înregistrat și în zilele de 
1 și 2 mai succese de prestigiu în 
muncă. Formațiile conduse de 
maiștrii Dumitru Prădatu, Ion Cris
tina, Ilie Gavrilă și Gheor
ghe Dică au obținut în primele 
două zile din luna mai 20 de tone 
de aluminiu peste plan. Această 
cantitate se ' adaugă celor 700 tone 
aluminiu primar și aliaje din alu
miniu, realizate suplimentar de la 
începutul anului. (Emilian Rouă).

lași. Colectivele unităților In
dustriale din județul Iași au reali
zat în zilele de 1 și 2 mai insem

inate sporuri de producție. La între-

prinderea de antibiotice, toate șar
jele de penicilină G au avut ran
damente cu 30 la sută mai mari 
decit sarcinile de plan, iar la pro
ducția de streptomicină s-au obți
nut sporuri de pînă la 20 kilograme 
pe fiecare șarjă. De asemenea, co
lectivul combinatului de fibre sin
tetice a realizat în fiecare zi, peste 
prevederi, 13 tone de fibre și fire 
poliesterice. (Manole Corcaci).

Cîmpia Turzii. In zilele de 
1 și 2 mai, oțelârii de la Combina
tul metalurgic din Cimpia Turzii au 
realizat un nou sortiment de oțeluri 
superioare pentru autoturismele 
„Dacia 1 300". Totodată, ei au depă
șit planul pe aceste zile cu 15 tone, 
aproape în totalitate fiind oțeluri 
aliate. Succesul aparține formațiilor 
conduse de maiștrii Vasile Măglaș, 
losîf Uțiu și Pa vel Jucam An
gajamentul oțelarilor de la Cîm
pia Turzii este de a realiza în fie
care lună, suplimentar, cel puțin 16 
șarje oțeluri aliate, din care 4 să fie 
obținute din molibden, nichel și 
alte feroaliaje economisite. (Al. 
Mureșan).

Tîrnăveni. Asigurînd func
ționarea ireproșabilă a tuturor agre
gatelor și instalațiilor, colectivele 
de oameni ai muncii de pe 
platforma marelui combinat chi
mic din Tîrnăveni — distins re
cent cu titlul de unitate frun
tașă pe ramură în întrecerea 
socialistă pe 1978 — au livrat supli
mentar, în zilele de 1 și 2 mai, circa 
200 tone produse chimice. O con
tribuție de seamă la depășirea sar
cinilor de plan pe primele două 
zile din această lună au adus-o co
lectivele secțiilor carbid, săruri de 
bariu, sulfat de aluminiu și bicro- 
mat de sodiu. (Gheorghe Giurgiu).

Galați. Acționînd cu înalt spi
rit muncitoresc, oamenii muncii 
de pe cea mai mare platformă me
talurgică a țării — Combinatul si
derurgic Galați — au înscris în zi
lele de 1 și 2 mai noi și prestigioase 
succese pe graficul întrecerii socia
liste. Oțelârii și laminatorii au rea
lizat peste sarcinile de plan ale

Izvor de forțe

celor două zile 350 tone oțel și 400 
tone laminate finite.

Vlăhița. în primele două zile
ale lunii mai, furnaliștii de la Vlă
hița au depășit cu 10 la sută sar
cinile de plan. De la începutul anu
lui și pînă în prezent, furnaliștii de 
aici au elaborat aproape 300 tone 
fontă specială de primă fuziune, 
precum și însemnate cantități de 
piese turnate din fontă.

0"C»dOS Aflați la datorie, în 
fața cuptoarelor și instalațiilor, în 
zilele de 1 și 2 mai, aluminiștii oră- 
deni au obținut, peste sarcinile de 
plan, 500 tone alumină calcinată, 
majorînd astfel la 6 000 tone canti
tatea de alumină livrată suplimen
tar in perioada scursă din acest an. 
Mai mult de 100 tone produse a 
realizat peste sarcinile de plan în 
cele două zile și colectivul între
prinderii de materiale refractare 
din Aleșd.

Baia Mare. Acționînd cu 
răspundere comunistă, metalurgiștii 
băimăreni au obținut în primele 
două zile ale lunii mai, peste sar
cinile de plan, 100 tone acid sulfu
ric, precum și însemnate cantități 
de cupru de convertizor și cupru 
electrolitic, precum și bare de cu
pru. Succesul a fost posibil datorită 
funcționării la parametri superiori 
a tuturor cuptoarelor și instalațiilor 
din dotare, valorificării superioare a 
materiilor prime și a timpului de 
lucru.

TulCCa Colectivul Combina
tului metalurgic Tulcea a realizat, 
peste sarcinile de plan, în primele 
două zile ale lunii mai circa 100 tone 
de feroaliaje în condițiile economi
sirii a peste 400 kWh energie elec
trică.

Pucioasa. Pe riul IaIom’ta 
a fost pusă în funcțiune a treia hi
drocentrală pe teritoriul județului 
Dîmbovița, care poate asigura e- 
nergia electrică necesară unei lo
calități de mărimea orașului: Pu
cioasa. (Gh. Manea).

Umăr la umăr

Stadionul Republicii din Capitală 
a găzduit, miercuri dimineața, prin
cipala manifestare cultural-sportivă 
a tradiționalei Zile a tineretului din 
Republica Socialistă România.

Peste 30 000 de tineri — munci - 
tori, intelectuali, studenți, pionieri, 
șoimi ai patriei — au avut un nou 
prilej de afirmare plenară a profun
dului lor devotament față de partid, 
patrie și popor, de exprimare a ho- 
tăririi nestrămutate de a-și consa
cra toate puterile pentru înflorirea 
României, pentru triumful socia
lismului și comunismului în patria 
noastră.

La manifestare au fost de față 
tovarășii Emil Bobu, Constantin 
Dăscălescu, Gheorghe Pană, Ion 
Coman, Ilie Rădulescu, secretar al 
C.C. al P.C.R., miniștri, reprezen
tanți ai Consiliului Național al Fe
meilor, Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport, membri 
ai Secretariatului C.C. al U.T.C., ai 
Biroului Comitetului Executiv al 
Consiliului U.A.S.C.R. și ai Birou
lui Consiliului Național al Organi
zației Pionierilor.

în deschiderea manifestării, to
varășul Ion Traian Ștefănescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tineretu
lui, a relevat semnificația majoră 
a Zilei tineretului — eveniment care 
ilustrează grija deosebită a parti
dului și statului nostru, personal a

tovarășului Nicolae Ceaușescu, față 
de tînăra generație a patriei.

Aniversarea an de an a Zilei ti
neretului, alături de Ziua copilului 
— a spus el — vădește preocupa
rea statornică a conducătorului 
stimat și iubit al partidului și sta
tului nostru, al întregului popor de 
a înconjura cu dragoste și grijă

ternic entuziasm, TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU o telegra
mă in care exprimă sentimentele 
de deosebită dragoste și prețuire 
pe care intregul tineret al țării le 
poartă secretarului general al parti
dului, iși reafirmă profundul ata
șament și deplina adeziune față de 
politica internă și externă a parti

2 MAI - ZIUA TINERETULUI

părintească vlăstarele tinere ale pa
triei, chemate să constituie viitorul 
națiunii, să înfăptuiască neabătut 
Programul Partidului Comunist 
Român.

Primul secretar al C.C. al U.T.C. 
a arătat în continuare că perioada 
premergătoare zilelor de 1 și 2 mai 
a fost marcată prin noi și deosebite 
fapte de muncă ale tinerilor — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — în unități 
economice, pe ogoare, în instituții 
de invățămint, pe șantierele de 
muncă patriotică ce au deschis in 
aceste zile noi fronturi de lucru, in 
întreaga activitate , politico-educa- 
tivă.

Participșnțil la manifestare au 
adresat, intr-o atmosferă de pu

dului și statului, hotărirea de a în
făptui exemplar, împreună cu toți 
oamenii muncii, sarcinile de mare 
răspundere încredințate de partid 
tinerei generații.

După ce se reamintește contri
buția importantă a tineretului la 
înfăptuirea Programului partidului 
de construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism, in te
legramă se spune: Sărbătorind Ziua 
tineretului în anul aniversării a 40 
de ani de la marea manifestare 
antifascistă și antirăzboinică din 
țara noastră, aducem un omagiu 
fierbinte tuturor celor care au 
luptat și s-au jertfit pentru tri
umful nobilelor idealuri de liber
tate socială și independență națio

nală, pentru ca România să devină 
astăzi o țară socialistă, demnă șl 
independentă, care înaintează cu 
pași repezi pe drumul edificării so
cietății socialiste și comuniste. Vă 
rugăm să ne îngăduiți, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să dăm expresie nețărmuritei noas
tre recunoștințe pentru contribuția 
deosebită adusă de dumneavoastră, 
încă din anii fragedei tinereți, la 
lupta revoluționară a clasei mun
citoare, la întărirea unității sale de 
acțiune, pentru munca neobosită 
consacrată afirmării organizației 
comuniste a tineretului ca sprijin 
de nădejde ai Partidului Comunist 
Român. Activitatea eroică pe care 
o desfășurați astăzi în fruntea 
partidului și statului nostru con
stituie pentru fiecare tinăr al pa
triei un exemplu suprem de dăruire 
și responsabilitate comunistă.

Pvrtînd în inimi, vii și puternice, 
mobilizatoarele idei cuprinse in 
strălucita expunere pe care ați 
rostit-o cu prilejul sărbătoririi zilei 
de 1 Mai, adevărat program de 
acțiune pentru întregul popor, sîn- 
tem ferm hotărîți să luptăm fără 
preget pentru traducerea în viață 
a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru.

Uniunea Tineretului Comunist și 
Uniunea Asociațiilor Studenților

(Continuare în pag. a II-a)

în ampla cuvintare rosti
tă la marea adunare popu
lară consacrată zilei de 
1 Mai, tovarășul Nicolae 
Ceausescu numea această zi 
„Ziua primăverii și a mun
cii. ziua solidarității inter
naționale a celor ce mun
cesc". Intr-adevăr, in me
reu reiterata sărbătoare a 
primăverii si a muncii, în 
reamintirea de fiecare an a 
vechiului nostru Arminden, 
regăsim, in tot alte vestmin
te, de mult consacrata laudă 
a vieții si a activității omu
lui de pretutindeni. De la 
medievalele întîlniri sărbă
torești ale „Maiului“, cele- 
brind prin cintecele și jocu
rile a toată suflarea tinere
țea proaspătă și frumusețea 
anotimpului, ce umplea lu
mea de culori și parfumuri, 
la tradiționalele ieșiri la 
iarbă verde ale strămoșilor 
noștri și pînă la simboli
cele reprezentări ale mun
cii unite și victorioase în 
lumea contemporană, pre
tutindeni se degajă aceeași 
luminoasă și entuziastă 
prețuire a valorilor vieții 
in plenitudine. între aces
tea, desigur, munca a ajuns 
să dețină astăzi locul de 
frunte și ni se înfăți
șează ca una din principa
lele virtuți ale omului mo
dern. în sinul umanității 
care și-a atins majoratul, 
ea arată a fi una din cele 
mai nobile expresii ale so
lidarității, ale acelei legă
turi interioare care-i trans
formă pe oameni in colec
tivități treze, lucide, active 
in scopuri superioare.

Atribut esențial al lui 
homo faber, munca afirmă

și scoate la iveală fărima 
de demiurgie ce se ascunde 
in fiecare din noi. De la 
brațele celui mai simplu 
dintre oameni, la capacita
tea creatoare a ginditorului 
și artistului, munca consti
tuie numitorul comun al 
tuturor activităților ome
nești, la fel de utilă oame
nilor, la fel de eroică la 
toate nivelurile, in măsura 
in care poartă în ea mesajul 
dăruirii, al contribuției in
sului la viața și progresul 
colectivității. Și cit de inalt 
ni se pare mesajul acesta 
mai cu seamă la nivelul cel 
mai modest, aproape tano- 
nim, al efortului creator de 
bunuri săvirșit zi de zi in 
tăcere, dar cu aleasa căl
dură a sufletului ce se dă
ruie către datoria supremă 
a vieții ! Acolo, ca pretu
tindeni, intilnim devota- 
mente tăcute, iubire reală, 
fără cuvinte mari, față de 
cauza oamenilor și a patriei 
românești socialiste, intil
nim pilde emoționante d# 
etică inaltă a muncii, acea 
prețioasă piatră de încerca
re a oricărei existențe ade
vărate. De aceea, am cinstit 
și vom cinsti mereu sărbă
toarea de 1 Mai cu aceeași 
bucurie, cu același entu
ziasm tineresc cu care salu
tăm an de an învierea na
turii și a vieții, aducînd 
încă o dată și încă o dală 
lauda noastră muncii omu
lui simplu, sare și ferment 
al existenței, izvor ascuns 
și dătător de puteri, ales 
făurar al personalității.

Zoe DUMITRESCU- 
BUȘULENGA

Anul acesta, marea săr
bătoare de la 1 Mai ne-a 
oferit prilejul de a evoca 
glorioasele tradiții de luptă 
revoluționară ale clasei 
muncitoare, ale întregului 
popor, de solidaritate inter- 
naționalistă activă, militan
tă care a caracterizat, încă 
de la începuturile sale, 
mișcarea muncitorească din 
România, tradiții purtate 
acum mai departe de Parti
dul Comunist Român ; tot
odată, ea a pus in relief 
bilanțul marilor sucese do- 
bindite in toate domeniile 
vieții sociale- in perioada 
construirii socialismului, ca 
și luminoasele perspective 
de ridicare a patriei pe 
culmi tot mai inalte de 
progres și civilizație.

Pentru țara noastră, pe 
al cărei teritoriu, in de
cursul secolelor, istoria a 
așezat, alături de români, 
maghiari, germani, sirbi și 
alte naționalități, soluțio
narea deplină a probleme
lor naționalităților conlo
cuitoare ca parte integran
tă a revoluției socialiste a 
însemnat statornicirea de
finitivă a egalității in 
drepturi și îndatoriri, a 
prieteniei, frăției și unită
ții tuturor cetățenilor pa
triei noastre comune. Ca 
urmare a aplicării consec
vente a politicii P.C.R. de 
deplină egalitate în drep
turi a tuturor cetățenilor 
țării, astăzi tot ce există 
în România — cimpiile și 
pădurile, resursele solului 
și subsolului, tot ce am 
construit și construim cu 
hărnicia miinilor și inge
niozitatea gindirii noastre 
creatoare : uzine, școli, la

boratoare — aparțin in e- 
gală măsură tuturor fiilor 
patriei, care sint, deopo
trivă, producători și pro
prietari ai mijloacelor de 
producție, stăpîni. ai între
gii avuții naționale.

în ampla cuvintare rosti
tă cu prilejul adunării fes
tive consacrate zilei de 
1 Mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, subliniind aces
te mari biruințe, arăta că 
ele „sînt rodul activității 
creatoare a clasei munci
toare, țărănimii și intelec
tualității, ele ilustrează ela
nul revoluționar al întregu
lui nostru popor, care în
făptuiește neabătut politica 
Partidului Comunist Ro
mân, ce corespunde pe de
plin aspirațiilor vitale ale 
tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționali
tate, intereselor supreme de 
bunăstare, fericire, libertate 
și independență a patriei".

Cetățenii României so
cialiste, indiferent de pro
fesia sau funcția pe care o 
îndeplinesc, sînt apreciați 
nu după naționalitatea că
reia ii aparțin, ci după ca
pacitățile și contribuția lor 
la efortul comun de înflo
rire a patriei, după măsu
ra in care se dăruiesc ope
rei de făurire a socialis
mului și comunismului pe 
pămîntul României. Ceea 
ce este valabil pe tărîm e- 
conomic și social iși gă
sește deplină consfințire și 
pe planul vieții spirituale, 
învățământul s-a dezvol
tat puternic, avem o vastă

Dr. Eduard 
EISENBURGER

(Continuare in pag. a II-a)
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Vibrantă expresie a dragostei fierbinți a tineretului
față de partid și patria socialistă

(Urmare din pag. I)
Comuniști din România — se ara
tă în telegramă — acționează și 
vor acționa consecvent pentru uni
rea forțelor tineretului revoluțio
nar, progresist și democratic din 
întreaga lume în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului. a politicii ra
siste și de apartheid, pentru liber
tatea și independența popoarelor, 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
pentru dezarmare, și în primul 
rind dezarmare nucleară, pentru 
o nouă ordine economică interna
țională, pentru edificarea unei lumi 
mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

Intimpinînd cu noi succese în 
muncă cea de-a XXXV-a aniversa
re a eliberării patriei de sub domi
nația fascistă și cel de-al XII-lea 
Congres al partidului — se subli
niază in încheierea telegramei — 
dăm expresie simțămintelor tutu
ror tinerilor — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
angajindu-ne solemn să nu precu
pețim nici un efort pentru a fi la 
înălțimea condițiilor de muncă și 
de viață create prin grija partidu
lui, a dumneavoastră personal, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să facem totul pentru 
edificarea socialismului și comunis
mului în România.

★
Marclnd încă de Ia primele sale 

secvențe luminoasele idei-forță, 
întruchipate în chemările scan
date cu toată pasiunea și ar
doarea caracteristice tinerei ge
nerații, „Ceaușescu — P.C.R.",
„Ceaușescu — Tinerii", spectacolul 
s-a constituit intr-o emoționantă 
manifestare semnificînd angaja
mentul ferm, revoluționar, al tine
rei generații de a-și consacra în
treaga energie înfăptuirii politicii 
partidului și statului nostru, a ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui, a prețioaselor indrurtlări cu
prinse în magistrala cuvîntare 
rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la marea adunare popu
lară consacrată zilei de 1 Mai.

într-o atmosferă de înalt entu
ziasm patriotic, o mie de tineri, 
amplasați pe întreaga întindere a 
gazonului, străjuită de sute de ste
gari purtind drapelele patriei și 
partidului, avind in mijlocul lor de
tașamente de șoimi, pionieri, ute- 
ciști și studenți, în acordurile imnu
lui de stat, laolaltă cu spectatorii 
aflați in tribune, trăiesc emoționan
tele clipe ale înălțării tricolorului 
pe cel mai înalt catarg. întregul 
stadion, o mare vie de culori 
— roșu, galben și albastru — ova
ționează cu însuflețire, dind o una
nimă aprobare telegramei adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, omagiu și atașament

fierbinte al generațiilor tinere față 
de patrie și partid.

Manifestarea debutează, în acor
durile marșului „Pui de lei", cu o 
spectaculoasă evoluție pe întreaga 
suprafață a arenei, executată de de
tașamente compacte de fete și 
băieți, sugerînd elanul și vigoarea, 
dăruirea și abnegația cu care tine
retul învață și muncește pentru edi
ficarea socialistă a patriei. Este su
prema opțiune a întregului nostru 
tineret, exprimată în versurile ce 
răsună pe stadion : „Acesta ni-i pă- 
mintul, aici am fost și fi-vom / Cu 
setea libertății adine săpată-n noi, 
/ Uniți de-a pururi sîntem în ale 
muncii rînduri / Români, maghiari, 
germani — un singur ’nalt șuvoi". 
Această opțiune este ilustrată firesc 
într-o suită neîntreruptă de imagini 
derulate pe gazon, în ritmuri popu
lare românești, evocînd numeroa
sele ipostaze ale muncii creatoare 
și bucuriei de a trăi într-o țară 
liberă și fericită, în care poporul 
își făurește, prin muncă harnică, 
propriul său destin comunist.

Reflectare amplă a procesului 
complex de formare și educare co
munistă a tinerei generații, mani
festarea a inclus în programul său 
competiții sportive semnificative 
prin proporțiile lor de masă, tradi
ționale și mult îndrăgite de tineret, 
ca o pregnantă ilustrare a integrării 
educației fizice și sportului în afir
marea și dezvoltarea multilaterală 
a personalității umane în societatea 
noastră socialistă. In aplauzele ce
lor din tribune, pe stadion și-au 
demonstrat talentul finaliștii celor 
opt categorii de vîrstă ale „Crosului 
tineretului", întrecere desfășurată 
sub genericul marii competiții 
naționale a „Dacladei", care, în eta
pele anterioare, a reunit peste 3<5 
milioane de tineri muncitori, țărani, 
elevi, studenți și militari. In am

bianța specifică întrecerilor sporti
ve, după o frumoasă demonstrație 
de gimnastică ritmică, susținută de' 
500 de eleve din liceele bucureștene, 
ca un moment deosebit, s-au înscris 
probele atletice de 1 000 m feminin 
și 3 000 m masculin la care au con
curat cei mai buni alergători ro
mâni, în frunte cu Ileana Silai, Ma- 
ricica Puică și Ilie Floroiu, precum 
șl o cursă ciclistă eliminatorie, la 
startul căreia au fost prezenți cu- 
noscuți cicliști ai cluburilor bucu
reștene.

Și, ca un corolar al tuturor acestor 
pasionante întreceri sportive, pe co
vorul verde al gazonului sînt ur
mărite probele finale ale comple
xului aplicativ „Pentru apărarea pa
triei" — activitate de masă care a 
cuprins milioane de tineri — înfă- 
țișînd secvențe de o mare forță su
gestivă ale amplului proces de că
liră și oțelire a tinerei generații.

Completînd bogata paletă a spec
tacolului cu o evoluție de înaltă ți
nută artistică, pe marea scenă in 
aer liber și-a demonstrat înaltele 
virtuți fanfara reprezentativă a ar
matei, care a prezentat un buchet 
de frumoase melodii din tezaurul 
muzicii noastre naționale. In conti
nuare, cenaclul „Flacăra" al tinere
tului revoluționar, laureat al Festi
valului național „Cîntarea Româ
niei" (care, după Încheierea specta
colului festiv, a susținut un bogat 
program artistic), în prezența tu
turor tinerilor ce au evoluat pe ga
zon, a interpretat o suită de cîntece 
patriotice de largă rezonanță în rîn- 
durile tineretului, in ale căror acor
duri vibrează arzătoarele lui aspi
rații și idealuri de pace și progres.

Ampla și impresionanta manifes
tare cultural-sportivă, organizată cu 
prilejul Zilei tineretului de Uniu
nea Tineretului Comunist și Uni
unea Asociațiilor Studenților Comu

niști din România, s-a încheiat cu 
un tablou apoteotic recompunind 
atmosfera de înaltă vibrație patrio
tică sub semnul căreia s-a desfășu
rat întreaga sărbătoare : în timp ce 
deasupra stadionului irump ca din- 
tr-o unică simțire versurile ce dau 
glas unei singure voințe — „Urmind 
partidu-n faptă și-n cuvînt, / Băr
batul dîrz ce ni-i exemplu-n toate, / 
Luptăm pentru o lume mai bună pe 
pămînt, / Pentru triumful păcii și 
pentru libertate" — miile de tineri, 
cu trupurile și brațele lor vigu
roase, intr-o dinamică desfășurare 
de energii, în acordurile cîntecului 
„E scris pe tricolor unire", ridică 
in centrul stadionului o piramidă 
vie din care se desprinde, în acla
mațiile vibrante ale tuturor partici- 
panților la sărbătoare, portretul se
cretarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, în semn 
de adine omagiu și caldă recunoș
tință din partea întregului tineret 
al tării față de cel mai iubit fiu al 
națiunii noastre socialiste, părin
tele drag, prietenul și sfătuitorul cel 
mai apropiat al tinerelor generații.

Dumitru TÎRCOB 
Valeriu MIRONESCU 
Foto : S. Cristian

★
Numeroase manifestări politico- 

educative și cultural-sportive s-au 
desfășurat cu prilejul Zilei tinere
tului în localitățile din toate jude
țele. în Capitală, la Sala Palatului 
Republicii Socialiste România a 
avut loc un spectacol artistic la 
care și-au dat concursul valoroase 
formații corale, de dans tematic, 
apreciați interpreți de muzică u- 
șoară. De asemenea, în parcul He
răstrău s-a desfășurat tradiționa
lul carnaval al tineretului bucu- 
reștean.

Douâ secvențe ce ilustrează frumusețea efortului sportiv și expresivitatea mișcârilor de ansamblu

Și in județele Ilfov, Neamț, Sibiu, 
Bistrița-Năsăud și Bacău 

s-a încheiat semănatul porumbului
In ultimele zile, lucrătorii 

ogoarelor din alte cinci județe 
ale țării au raportat încheierea 
însămînțării porumbului.

Mecanizatorii și țăranii coo
peratori din județul Ilfov, care 
in acest an au avut de însă- 
mînțat cu porumb o suprafață 
de 190 000 hectare, au realizat 
această sarcină la 28 aprilie, e- 
fectuînd lucrările la un înalt ni
vel calitativ. La 29 aprilie s-a 
încheiat, de asemenea, semăna
tul porumbului in județul 
Neamț,I acest succes fiind rezul
tatul activității pline de dăruire 
a oamenilor muncii de la sate 
și al valorificării avantajelor pe 
care le oferă noul cadru orga
nizatoric și de conducere al agri
culturii. In aceeași zi au fost în- 
sămînțate cu porumb ultimele 
suprafețe și în județul Sibiu. Și 
aici, hărnicia oamenilor muncii 
— români, germani, maghiari — 
a constituit elementul decisiv 
care a asigurat acest succes.

Dornici să realizeze recolte bo
gate, și lucrătorii de pe ogoa
rele județului Bistrita-Năsăud 
au Încheiat semănatul porum
bului la 29 aprilie. In ultima zi 
a lunii aprilie au raportat în- 
sămințarea cu porumb a întregii 
suprafețe planificate oamenii 
muncii care își desfășoară acti
vitatea pe ogoarele județului 
Bacău.

în telegramele adresate cu 
acest prilej tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de comitetele județe
ne de partid respective se subli
niază că locuitorii satelor acțio
nează în continuare cu deplină 
răspundere pentru efectuarea la 
timp a tuturor lucrărilor agri
cole. Este exprimat, totodată, 
angajamentul oamenilor muncii 
din aceste județe de a obține 
recolte sporite la toate culturile 
și de a livra la fondul centrali
zat al statului cantități sporite 
de cereale. (Agerpres).
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în floare

ROVINARI

OAMENI Șl PERFORMANȚE
LA CEA MAI MARE TERMOCENTRALĂ A TĂRII

Cu puțin timp în urmă, ziarele 
consemnau o succintă știre : „Prin 
intrarea în funcțiune a grupului ter- 
moenergetic nr. 6, de 330 MW, ter
mocentrala de la Rovinari a atins o 
putere instalată de 1 720 MW și a 
devenit astfel cea mai mare din 
țară".

Parcă Ieri ziarele anunțau începu
tul lucrărilor acestui gigant al ener
geticii românești. Primul țăruș — 
semnul distinctiv al începutului — a 
fost înfipt în 1968. Instalarea primu
lui grup s-a făcut la 22 martie 1972 : 
ea reprezenta aici, în Gorj, o pre
mieră absolută. Apoi, rind pe rînd, 
Ia intervale de 1—2 ani, au fost puse 
In funcțiune alte cinci grupuri. Ulti
mele patru au fiecare cîte o putere 
instalată de 330 MW și încorporează 
tn structura lor agregate de înaltă 
tehnicitate realizate, tot in premieră, 
de industria românească.

Ce fapte s-au petrecut în ultima 
vreme în viața colectivului acestei 
termocentrale ?

22 martie 1979. Adunare de partid la 
secția reparații electrice. Pe ordinea 
de zi — un singur punct : pregătirea 
condițiilor pentru revizia anuală a 
grupului 4. Secretarul de partid, pe 
secție, maistrul Gheorghe Lupu — 
un moldovean inimos și priceput, 
stabilit aici în urmă cu șapte ani — 
supune dezbaterii comuniștilor două 
soluții tehnice. Prima : la stațiile de 
medie tensiune să fie adusă o Îmbu
nătățire in ceea ce privește blocarea 
întrerupătoarelor. Argumentul său — 
creșterea siguranței în exploatare. A 
doua : schimbarea sistemului de ghi
daj la introducerea aparaturii in ce
lulele electrice. Argumente de ace
eași natură : se cîștigă timp, se fac 
economii, într-un cuvînt — eficiență!

23 martie 1979. Obișnuitul raport 
tehnic al zilei. Directorul termocen
tralei Rovinari, ing. Ion Popescu, își 
anunță colaboratorii că în ziua pre
cedentă centrala funcționase cu cinci 
grupuri (al șaselea se afla în revi
zie planificată) și pulsase în sistemul 
național 16 630 MWh, cantitate de 
energie record în întreaga istorie a 
unității. „Se împlinesc astăzi, spunea 
directorul, șapte ani de la primul 
paralel al Rovinarilor. Să sărbătorim 
evenimentul prin realizarea celei mai 
mari producții din istoria termo
centralei noastre".

28 martie 1979. în sala consiliului 
oamenilor muncii se analizează mo
dul de înfăptuire a acțiunilor pri
vind creșterea fiabilității blocurilor 
energetice. în urmă cu clteva luni, 
s-au stabilit aici noi modalități pen
tru creșterea gradului de stabilitate 
a agregatelor în funcționare. Care 
este scopul acestora: prevenirea în
treruperilor și staționărilor de orice 
fel. O dovadă că purtătorii titlului 
„de cea mai mare termocentrală a 
țării" țintesc și spre titlul de „cea 
mai bună".

5 aprilie 1979. Petre Tudorescu, la 
29 ani neîmpliniți, are o experiență 
de peste un deceniu in sistemul ener

getic, dintre care opt ani la Rovinari. 
îi împlinește chiar astăzi. Cine și-ar 
fi închipuit în urmă cu cinci ani, cînd 
a terminat cursurile școlii de maiștri, 
în prima serie organizată aici, că ei 
și cei 18 tineri înscriși la școală vor 
deveni într-un timp atît de scurt 
„oameni .din prima linie" a luptei 
pentru cit mai multă energie elec
trică !

15 aprilie 1979. La un întrerupător 
de aer tehnologic, din cadrul primei 
etape, s-a semnalat o avarie. Deși 
este duminică, maistrul Gh. Lupu, 
împreună cu electricienii Ștefan 
Zamfir și Constantin Lungan au lu
crat pînă seara. Bătălia cu orele 
trebuia cîștigată cît mai repede pen
tru că acest întrerupător realizează 
în funcțiune cîteva zeci de mii de 
conectări și deconectări și înlocuiește 
contactele uzate. Calificativul acordat 
intervenției celor trei ? „Foarte bine, 
cu felicitări".

16 aprilie 1979. La ora 22 s-a rea
lizat conectarea blocului nr. 1 la re
țeaua electrică, după efectuarea re
viziei anuale programate. între cei 
care asigură verificările termotehnice 
în timpul acestor revizii, oamenii 
maistrului Ion Buruleanu au un rol 
deosebit. Ei trebuie să cunoască în
tregul proces tehnologic pe care-I 
știu de regulă cei de la exploatarea 
blocurilor. Pentru a scurta timpul a- 
fectat verificărilor, Ion Buruleanu, 
împreună cu șefii de echipă Petre 
Nițâ și Vasile Drâghici, a conceput 
și realizat simulatoare de întrerupă
tor la 6 kV. Nimeni nu consideră 
aceasta o inovație, ci doar o datorie.

Unul dintre primii muncitori ai 
centralei este operatorul de cazane 
Ion Dănășel. Originar din Crasna- 
Gorj, a venit pe platforma de la 
Paroșeni Ia 20 martie 1970. între timp 
a terminat cursurile școlii de maiștri 
și a fost ales secretar adjunct al co
mitetului de partid. O posibilă mo
nografie a termocentralei ar reține 
printre harnicii „veterani" pe ingi
nerul Artemiu Vanca, director tehnic, 
acum un specialist de competență 
recunoscută în întreg sistemul ener
getic național ; pe inginerii Pavel 
Ucău și Helmuth Erch — oameni de 
Începuturi și finaluri de drumuri ; 
pe maiștrii Constantin Vlădoiu, Mi
ron Bădiță, Dumitru Burtea, Nicolae 
Pănescu și operatorii Nicolae Dîrnu 
și Ion Bădițoiu, care s-au numărat 
printre primii 30 de energeticieni și 
care acum se numără printre cei 
peste 1 700 ! Atunci, la început, co
lectivul termocentralei Rovinari nu
măra 30 de membri. Astăzi, ecuația 
e alta : un megawat ■= un om, ceea 
ce înseamnă 1 720 de energeticieni, 
un puternic detașament muncitoresc 
care participă cu toate forțele sale 
la asigurarea energiei electrice nece
sare industriei, orașelor și satelor 
țării.

C. PRIESCU
D. AXBULESCU

I

Dintr-un simbure pus in fru
moasa grădină botanică din 
lași, in urmă cu opt ani, a răsă
rit și s-a înălțat spre soare 
o specie de magnolie originară 
din Asia. Acum are vreo trei 
metri înălțime și, in aceste zile 
de primăvară, florile sale — de 
un alb imaculat — constituie 
unul din punctele de mare 
atracție pentru vizitatori. Ca o 
curiozitate. florile frumoasei 
magnolii au apărut înaintea... 
frunzelor.

„Să-ncingem 
hora frăției

9
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I Este ideea-manifest a unei 
expoziții de artă populară de la 
Casa de cultură din Miercurea
Ciuc. Din inițiativa Centrului 

I județean Harghita al creației I populare și mișcării artistice 
de masă, în fiecare comună de 

Ipe meleagurile județului a fost 
confecționat cite un microcostum 
specific așezării respective. Foto- 

! reporterul Szakăcs Săndor a
surprins pe peliculă aceste pă
puși în frumoase costume popu
lare române și maghiare. Origi- 

Inală și nobilă preocupare pentru 
păstrarea bogatului tezaur fol
cloric !

I Dacă treceti
9

| prin Vatra
I Dornei...

(Urmare din pag. I)
rețea de așezăminte cul
turale, un mare număr de 
teatre, edituri, ziare și re
viste in limba română șl 
in limbile naționalităților 
conlocuitoare. S-a făurit 
un patrimoniu spiritual co
mun, care se îmbogățește 
ți înnobilează pe toți cetă
țenii țării. Toate aceste în
făptuiri au un caracter 
statornic, sînt expresia 
concepției revoluționare și 
umaniste a partidului nos
tru, potrivit căreia patria 
aparține in egală măsură 
și cu egală îndreptățire tu
turor fiilor acestui pămint.

Patria nu înseamnă nu
mai țara in care trăiești, 
pământul strămoșesc, lea
gănul creșterii și împlini
rii. Ea cuprinde, totodată, 
valorile materiale și spiri
tuale create in comun pe 
aceste meleaguri de-a lun
gul veacurilor; înseamnă 
lupta comună pentru pro
gres și prosperitate, bucu
ria comună pentru realiză
rile dobindite, convingerea

că în fruntea țării avem 
un partid călit in lupte, al 
cărui țel suprem este de a 
asigura tuturor celor ce 
trăim pe acest pămint stră
moșesc fericirea și bună
starea; înseamnă încrede
rea nestrămutată 1 in fap
tul că ceea ce ne propu-

științlfice a Partidului Co
munist Român, in fruntea 
căruia, de un deceniu și 
jumătate, se află tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Pusă 
in slujba propășirii po
porului, această politică 
constituie expresia concre
tă. a patriotismului, a uni-

Umăr la umăr
nem noi astăzi, miine va 
deveni realitate, fiindcă 
știm că tot ceea ce reali
zăm este in folosul patriei, 
spre binele nostru, al co
piilor noștri. Umăr h 
umăr, inimă lingă inimă, 
prin faptele și năzuințele 
noastre comune, ne făurim 
destinul, viitorul demn și 
strălucit. t

Sentimentele de mindrie 
au deplin temei in fap
tul că toate realizările care 
configurează profilul de 
azi al României socialiste 
sini rodul politicii realiste,

tății șl identității depline 
de țeluri și aspirații ale 
tuturor cetățenilor patriei. 
Totodată, consemnăm cu 
satisfacție că aici, in ca
drul organizatoric al sta
tului național unitar ro
mân, și noi, cetățenii ro
mâni de naționalitate ger
mană, avem create cu o 
generozitate rar intilnită 
in lume toate condițiile 
pentru a ne manifesta li
ber și nestingherit ființa 
''noastră etnică. De aceea, 
locul nostru nu poate fi

decit aici, la noi acasă, in 
România socialistă. Vorbim 
deci din proprie experien
ță cînd spunem ; partidul 
comunist și statul român 
au dat cea mai umană re- - 
zolvare unei probleme care 
pentru multe alte state a 
rămas încă o „problemă 
deschisă" — și aceasta toc
mai prin aplicarea unor le
gități general-valabile la 
condițiile istorico-sociale
proprii, prin găsirea unor 
forme și soluții adecvate 
realității și specificului so
cietății românești contem
porane.

Iată temeiurile deplinei 
noastre integrări in ritmu
rile creatoare ale vieții so
ciale. Iată de ce am sărbă
torit „măreața zi a primă
verii, a muncii și a solida
rității" cu hotărirea fermă 
de a contribui cu toate for
țele la realizarea și depă
șirea prevederilor planului 
pe acest an, de a intîmpina 
cu noi și noi succese cea 
de-a 35-a aniversare a 
marii noastre sărbători na
ționale și Congresul al 
XII-lea al partidului.

Marea întrecere socialistă continuă
(Urmare din pag- I)
planului producției fizice în structura 
sortimentală prevăzută, a producției 
nete, a tuturor celorlalți indicatori 
economici. O latură esențială a bătă
liei pentru o calitate nouă, superioară 
o constituie reducerea continuă a 
cheltuielilor de producție și, îndeo
sebi, a celor materiale. în contextul 
preocupărilor generale pentru econo
misirea severă a energiei, trebuie 
acționat cu operativitate, pe un front 
cît mai larg, în vederea diminuării 
accentuate a consumurilor, gospodă
rind cu maximă pricepere resursele 
energetice. Se cer intensificate efor
turile in vederea creșterii mai ra
pide a productivității muheii, prin 
folosirea deplină a capacităților de 
producție, a mașinilor și utilajelor, 
extinderea mecanizării și automati
zării producției, organizarea superi
oară a muncii, perfecționarea cunoș
tințelor profesionale, întărirea or
dinii, disciplinei și răspunderii in 
muncă in fiecare unitate, la fiecare 
loc de muncă. Acordînd întreaga 
atenție creșterii calității produselor, 
ridicării continue a gradului lor de 
competitivitate, trebuie urmărită cu

toată răspunderea livrarea la terme
nele prevăzute a producției destinate 
exportului.

Sarcini deosebite stau în conti
nuare în fața lucrătorilor din agri
cultură, care, folosind din plin mij
loacele tehnice șl materiale, condi
țiile nou create prin constituirea 
consiliilor unice agroindustriale de 
stat și cooperatiste, au datoria să 
muncească cu pricepere și răspun
dere pentru creșterea și mai accen
tuată, în acest an, a producției vege
tale și animale.

Cunoaștem importanța crucială pe 
care anul 1979 o are pentru reali
zarea investițiilor cincinalului. Prac
tic, în toate județele, pe toate ma
rile platforme industriale ale țării se 
află în diferite faze de execuție im
portante obiective economice prevă
zute să producă în actualul cincinal. 
Este vital ca toate aceste capacități 
de producție, pe al căror aport în în
deplinirea planului economia țării 
contează la date bine precizate, să 
fie executate și predate beneficiari
lor conform graficelor stabilite 
și chiar mai devreme. Printr-o amplă 
mobilizare a forțelor pe șantiere, 
printr-o organizare exemplară a 
muncii, prin concentrarea atenției

cu prioritate asupra obiectelor aflate 
în fază mai avansată de execuție, se 
cer recuperate în cel mai scurt timp 
orice rămîneri în urmă, se impune 
darea în funcțiune a capacităților 
productive planificate și realizarea 
in bune condiții a programului con
strucțiilor de locuințe. Un aport hotă- 
rîtor în accelerarea ritmului de lucru 
pe șantiere îl poate aduce persona
lul muncitor al întreprinderilor bene
ficiare, preluind în execuție cu forțe 
proprii lucrări de dezvoltare-mo- 
dernizare, de montare a utilajelor.

Răspunzînd chemării înflăcărate a 
secretarului general al partidului, în- 
suflețitoarelor sale îndemnuri, să ac
ționăm cu toate forțele, să facem to
tul pentru ca întrecerea socialistă pe 
acest an să fie mai . dinamică, mai 
rodnică, să prilejuiască pretutindeni 
desfășurarea deplină a energiilor tu
turor oamenilor muncii, afirmarea 
plenară a inițiativei lor creatoare 
spre a cinsti cum se cuvine prin en
tuziaste fapte de muncă, prin noi și 
importante succese in propășirea 
țării și ridicarea nivelului de trai al 
întregului popor, marile evenimente 
ale acestui an — cea de-a 35-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XII-lea ăl partidului.

1

cinema
• Inocentul : SALA PALATULUI 
— 17; 20,15, PATRIA — 14,30; 17,15; 
20. FAVORIT — 15; 17.30; 20.
• Inspectorul și braconierii : 
SCALA - 15,45; 18; 20.15.
• Substituirea : CENTRAL — x5; 
17,30; 20.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
LUCEAFĂRUL - 14,30: 16.30; 18,30; 
20,30, FESTIVAL — 15; 17.30 : 20.
• Vis de ianuarie ; CAPITOL —

15; 17,30; 20, GLORIA — 15,45; 18; 
20,15.
• Viața merge înainte : BUCU
REȘTI — 14; 16; 18,15; 20.30, GRI- 
VIȚA — 15,45; 18; 20,15.
• Prima iubire : TIMPURI NOI
— 15: 17.30; 20.
• Police Python 357 : CINEMA 
STUDIO — 10; 13; 16; 19, VIC
TORIA — 14,30; 17,15; 30, DRUMUL 
SĂRII — 15; 17,30; 20.
• Veronica — 9,30; 11,15: 13,15,
Stepa — 15,30; 18; 20 : DOINA.
• Nea Mărin miliardar : BU
ȘEȘTI — 15; 17,30 : 20.
• Omul cu masca de fier : FERO
VIAR — 15.45; 18; 20,15, MODERN
— 15,45; 18; 20,15.

• Un om In loden : MELODIA — 
15,30; 17,45; 20. FLAMURA — 15,45; 
18; 20,15.
• Inspectorul Harry : EXCEL
SIOR — 15,45; 18; 20,15, AURORA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, ARTA
— 15; 17,30; 20.
• Dragostea începe vineri — 11,45, 
Adio, domnule Chips (ambele se
rii) — 14, Judecata popoarelor — 
18,30; 20,30 : CINEMATECA.
• Expresul de Buftea : DACIA
— 15,45; 18; 20,15, PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Clipa : BUCEGI — 15,30; 19,
MIORIȚA — 16; 18.
• Ciocolată cu alune : LIRA —
15,30; 18; 20, VOLGA — 15,45;
18,15; 20,15.

• Spertațl-1 pe compozitor : FE
RENTARI — 15; 17,30; 20.
• Cobra : COTROCENI — 14.30; 
16,30; 18,30; 20,15.
• Brațele Afroditel : GIULEȘTI
— 15.30; 17,45; 20, TOMIS — 15;
17,30; 20.
• împușcături ,ln stepă : PACEA
— 15; 17,30; 20.
• Napoli se revoltă : FLOREAS- 
CA - 15; 17,30; 20.
• Călcîiul lui Achile : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• AI patrulea stol : POPULAR — 
15,45; 18: 20
• Cuibul iluziilor: MUNCA — 
15,30; 19.
• Cadoul vrăjitorului negru : 
COSMOS — 15; 17,30; 20.

• Cine nu-1 cunoaște pe Kadkln : 
FLĂCARA — 15,30; 17,45; 20.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Viața unei femei — 19,30, 
(sala Atelier) : Poezie, muzică și 
dans — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Paul Staicu. Solis
tă : Marie Thărăse Chailley (Fran
ța) — 20.

• Radloteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert simfonic. Di
rijor : Carol Litvin — 20.
• Opera Română : Cavalleria rus
ticană, Paiațe — 19.
• Teatrul de operetă : Poveste 
din Cartierul de West — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Răceala — 19, (sala Grădina Icoa
nei) : Interviu — 19.30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 19.30.
• Teatrul de comedie : Cinema 
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Familia Tot — 19,30, (sala 
Studio) : Ultima cursă — 19.

• Teatrul Giuleștl (sala Giu- 
lești) : Haina cu două fete — 19.30. 
(sala Majestic) : A cincea lebădă
— 19,30.
• Teatrul satlrlc-muzical ,.C. T3- 
nase“ (sala Savoy) : Omul care 
aduce risul — 19.30. (sala Victo
ria) : Costică, ne vede lumea — 
19,30.
• Teatrul „Ion Vasllescu" : Bom
ba zilei — 19,30.
• Teatru! „Ion Creangă" : Plnocr 
chlo — 10.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 16; 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 17: 19,30.

...nu se poate să nu vă opriți 
pentru cîteva clipe și in frumo
sul parc al nu mai puțin fru
mosului oraș-stațiune. Aici vă 
vor intîmpina — după cum arată 
și instantaneul surprins pe pe
liculă de fotoreporterul M. Cioc 
— zburdalnicele veverițe, care 
nu se sfiesc să vă ronțăie din 
palmă aluna sau miezul de nucă 
oferite cu inimă bună. Totdeau
na bucuroase de oaspeți, veveri
țele se întrec în ghidușii, întru 
deliciul copiilor — și nu numai 
al lor.
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| Ghici, cine-i? |
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O întrebare pe care fotorepor
terul Sandu Cristian a adresat-o 
— sub formă de test — mai 
multor privitori ai acestei ima
gini. Cîteva din răspunsurile 
primite : „E un bătrin făcut din 
lut" ; „Un lemn cioplit" ; „Om 
făcut din plastilină" ; „Schița de 
portret nefinisată" ; „Detaliu 
dintr-o frescă"...

Răspunsul exact : este o coajă 
de copac dintr-o pădure de la 
marginea Bucureștiului.

Hotărit lucru, și naturii îi pla
ce să se amuze.

I
I
1

IPetre POPA
și corespondenții „Scinteil"!

I
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DOUA PRESTIGIOASE MANIFESTĂRI ECONOMICE

Tîrgul internațional de primăvară - TIBCO '79 
Salonul internațional al chimiei

Complexul expozițional din Piața 
Scinteii va cunoaște din nou frea
mătul specific manifestărilor econo
mice internaționale de amploare. în- 
cepînd de la 4 mai și pină ia 12 mai, 
publicul vizitator, specialiștii din 
țară și de peste hotare vor putea 
lua cunoștință de cele mai noi rea
lizări în domeniile in care sint pro
filate TIBCO și Salonul internațio
nal al chimiei. Despre amploarea și 
semnificația celor două manifestări 
economice internaționale găzduite de 
Capitala țării, despre participarea în
treprinderilor românești de comerț 
exterior și a firmelor străine ne-a 
vorbit tovarășul Ion Constantinescu, 
președintele Camerei de comerț și 
industrie a Republicii Socialiste 
România.

— A Vl-a ediție a TIBCO și a IlI-a 
ediție a Salonului internațional al 
chimiei, a spus interlocutorul, vin să 
confirme — ca adevărate imagini- 
sinteză — potențialul mereu în creș
tere al industriei românești, calitatea 
și competitivitatea tot mai evidente 
ale produselor realizate de unitățile 
industriei noastre socialiste, posibili
tățile sporite pe care le are acum 
România de a lărgi și intensifica 
participarea ei la circuitul mondial 
de valori materiale. Interesul real 
față de progresele înregistrate de 
România socialistă în dezvoltarea și 
modernizarea continuă a industriei 
îl demonstrează atit numărul mare 
de țări — 31 — reprezentate la ac
tualele ediții, cit și suprafața spori- 
* 1 de expunere rezervată participan- 

lor — 35 700 mp.
— România este, firesc, principa

lul expozant. Care este nota carac
teristică a ofertei la export prezen
tate de industria noastră in cadrul 
standurilor cu acest prilej ?

— Cele 27 de întreprinderi româ
nești de comerț exterior expun pe o

t V
PROGRAMUL 1

17,00 Telex
17,05 In direct de la Politehnică. Ma

tematică și fizică
17.45 Mozaicuri — film documentar 

Producție a studiourilor de filme 
din Israel

18,00 Consultații juridice
18.15 Festivalul național „Cîntarea 

României"
18,35 Film serial pentru copii : „Po

vestiri din pădurea verde"
19,00 Telejurnal
19.20 Strălucită solie a prieteniei, 

colaborării și solidarității. VIZI
TA TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU IN JAMAHIRIA A- 
RABA LIBIANA populara so
cialista ȘI REPUBLICA GABO- 
NEZA

20,03 Ora tineretului
20.45 Seară de teatru : „Profesoara" de 

Nalașa Tanska. Premieră pe tară
21,50 Telejurnal

PROGRAMUL J
30,05 CIntec de armindeni — program 

de cintece patriotice și revoluțio
nare

20.20 Film serial : în spatele ușilor În
chise. Reluarea episodului 8

21,10 Publicitate
21.15 Concertul orchestrei simfonice a 

Radlotelevizlunii

suprafață de 18 500 mp, în 5 pavilioa
ne și pe platformele exterioare, 
produsele a sute de unități indus
triale. Larga paletă a tipurilor de 
mașini și instalații, a sortimentelor 
de produse chimice, de consum, ali
mentare expuse la ediția din această 
primăvară a tirgului reflectă maturi
tatea economiei noastre naționale, 
capacitatea ei de a prezenta în fie
care domeniu, în fiecare subramură 
industrială din profilul expozițional 
produse de un înalt nivel calitativ, 
cu parametri tehnico-funcționali ri
dicați, posibilitățile ei sporite de a 
răspunde cu promptitudine cerințelor 
și exigențelor mereu în creștere ale 
cumpărătorilor interni șl de peste 
hotare, marile ei posibilități de a 
participa activ la comerțul mondial.

Dintre noutățile recent introduse 
în nomenclatorul de export, care 
vor fi prezentate în premieră în ca
drul TIBCO ’79, remarcăm în clasa 
utilajelor pentru industria ușoară ti
purile de mașini pentru prelucrarea 
materialelor textile realizate de 
IMATEX — Tg. Mureș, rampa de 
control pentru țesături produsă de 
întreprinderea „Tehnometal" Bucu
rești, mașina de injectat mase plas
tice MI-400 fabricată la „Unirea" 
din Cluj-Napoca. în standurile în
treprinderii „Auto-Dacia“ vor fi pre
zentate, pe lingă întreaga gamă a 
autoturismelor produse în țara noas
tră, două noi autoturisme de teren 
— ARO 243 D și ARO-10. Noutăți 
sînt și în domeniul aparaturii de te
lefonie, al celei destinate activității 
de cercetare științifică și învățămînt, 
al instrumentelor medicale.

La al III-lea Salon internațional, 
chimia românească este prezentă cu 
o gamă largă de produse, aparatură, 
utilaje, tehnologii, în mare parte ori
ginale, competitive pe piața mondia
lă. Acestea reflectă locul fruntaș de
ținut în lume de industria chimică 
a țării noastre care exportă peste 700 
de produse în 110 țări. De remarcat 
că ponderea produselor chimice și 
petrochimice în totalul exporturilor 
României este de circa 25 la sută.

— Lista participanților de peste 
hotare este an de an mai bogată la 
tirgurile și expozițiile organizate la 
București. Cum apreciați acest fapt, 
ținind seama că în lume se organi
zează sute de asemenea manifes
tări ?

— Atit Tirgul internațional Bucu
rești, cit și TIBCO și Salonul inter
național al chimiei, deși sînt relativ 
recent introduse in calendarul tirgu- 
rilor și expozițiilor internaționale, 
și-au ciștigat de la primele ediții un 
bun renume, in primul rînd datorită 
importantelor tranzacții comerciale 
încheiate sau definitivate cu aceste 
prilejuri. La TIBCO și Salonul inter
național al chimiei, față de edițiile 
inaugurale sînt prezente la actualele 
ediții 500 de firme din 30 de 
țări, ceea ce înseamnă o dubla
re a numărului de participări 
străine. Se află, pentru prima dată la 
tirgurile de la București, Algeria,
R. P. Congo, Chile. Marocul, Sudanul, 
fapt ce reflectă elocvent poziția ac
tivă a României pe piața mondială, 
aprecierea pozitivă față de politica 
externă a țării noastre de extindere 
a relațiilor economice cu țările in 
curs de dezvoltare.

Nu putem să nu amintim cu acest 
prilej că unele dintre cele 20 de 
participări oficiale pot fi considera
te ca tradiționale, cum sînt cele ale 
Austriei, Cubei, Cehoslovaciei, Iugo
slaviei, R.D. Germane, R.F. Germa
nia, Poloniei, Ungariei, U.R.S.S. De 
asemenea, expun o serie de firme de 
prestigiu, cum sînt : I.C.I., Rank
Xerox, Norprint din Anglia ; Rhâne- 
Poulenc, L’Air Liquide, Renault, 
AGEC, L’Orăal din Franța, 
Hoechst, Merck, Tuflin din R.F.G., 
Montedison, Rimoldi, Necchi, Offi- 
cine Mecaniche din Italia, Mitsubis
hi, Ko-Kusai din Japonia, Unilever 
din Olanda sau Hewlett Packard din
S. U.A. — firme care au relații in 
continuă extindere cu întreprinderile 
românești specializate.

Acum, în preajma deschiderii 
TIBCO ’79 și Salonului internațional 
al chimiei, ne exprimăm deplina 
convingere că aceste manifestări 
economico-comerciale internaționale 
vor fi în măsură să conducă la iden
tificarea și punerea în valoare a noi 
și importante posibilități de extinde
re și diversificare a schimburilor co
merciale, de stimulare a cooperării 
pe multiple planuri, in folosul și 
avantajul reciproc, al progresului fie
cărei țări, al cauzei colaborării și 
păcii în lume.

Convorbire realizată de 
Dan CONSTANTIN

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 

*1 6 mai. In țară : Vremea va fi schim
bătoare In regiunile din nord-vestul 
țării, cu cerul temporar noros și ploaie 
locală ce va avea și caracter de aversă. 
In celelalte regiuni vremea va fi în 
general frumoasă, cu cerul variabil și 
ploaie Izolată. Vint slab pină la mode
rat, cu intensificări locale, din sud- 
vest. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar cele 
maxime între 14 și 24 de grade, mai 
ridicate în sud-estul țării. în Bucu
rești : Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil, favorabil ploii de Scurtă 
durată. Vint slab pină la moderat. 
Temperatura ușor variabilă.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA PIN 2 MAI 1979

Extragerea I : 40 38 10 6 14 4.
Extragerea a Il-a : 36 8 33 31 35 5.
Fond total de cîștiguri : 1 135 595 

lei, din care 500 000 lei la categoria 
I și 12 855 lei la categoria 2.

De la ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat recomandă fiecărui automo
bilist să contracteze „asigurarea 
facultativă de accidente a con
ducătorilor de autoturisme și a 
altor persoane aflate in autotu
risme". Această asigurare aco
peră, în limita numărului de 
locuri admis la transport, conse
cințele accidentelor întîmplate 
persoanelor, nenominalizate, a- 
flate in autoturisme. Primele a- 
nuale de asigurare sînt între 80 
lei și 240 lei, în raport de ni
velul sumelor asigurate pentru 
fiecare persoană, putindu-se 
plăti și în rate.

Informații suplimentare și 
contractări de asigurări la res
ponsabilii cu asigurările din u- 
nitățile socialiste, agenții și 
inspectorii de asigurare, filialele 
A.C.R., sau la oricare unitate 
ADAS.

• ATLASUL ÎMPĂRĂ
ȚIEI ALBE. Oamenii de știin
ță sovietici pregătesc in pre
zent pentru UNESCO un atlas 
al zăpezilor și al ghețurilor care 
urmează să fie tipărit in 1981. 
Lucrarea va fi un catalog com
plet al rezervelor de zăpadă și 
de gheață aflate pe Terra, da
tele oferite urmînd să fie folo
site pentru elaborarea planuri
lor de irigații etc.

• BUMBAC NEȘIFO- 
NABIL în ultimele trei de
cenii, țesăturile din bumbac au 
pierdut tot mai mult teren in 
fața materialelor sintetice sau 
în amestec, preferate pentru că 
sînt neșifonabile. Iată însă că o 
metodă pusă la punct in Nor

Sosirea în Capitală a delegației 
Partidului Socialist Democratic Italian

Miercuri după-amiază a sosit in 
Capitală delegația Partidului Socia
list Democratic Italian, condusă de 
Piefro Longo, secretar general al 
partidului, care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

Din delegație fac parte Ruggiero 
Polettl, vicesecretar general al 
P.S.D.I., director al ziarului „L’Uma- 
nltă", Gianni Moroni, membru al 
C.C. al P.S.D.I., șeful Secretariatului 
P.S.D.I., Corrado Fiaccavento, pre-

ședințele Societății financiare pentru 
Industrie și manufactură.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de tovară
șii Constantin Dăscălescu și Virgil 
Cazacu, membri ai Comitetului Po
litic Executiv, secretari ai C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C, 
al P.C.R., Mircea Angelescu, redac- 
tor-șef adjunct al ziarului „Scinteia", 
de activiști de partid.

Au fost prezenți Ernesto Mario 
Bolasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Pe platforma industrială Teleajen

NOUA COCSERIE A ÎNCEPUT SĂ PRODUCĂ

CRAIOVA: Un
La Craiova și-a inaugurat, miercuri, 

activitatea o nouă instituție culturală : 
studioul de teatru și poezie pentru 
tineret ,,T 94“. Formată din tineri 
muncitori, intelectuali, studenți și 
elevi, noua instituție de artă îsi pro
pune să descopere și să valorifice ti-

nou studio teatral
nere talente, să asigure o mai bună 
integrare între teatrul profesionist și 
cel de amatori, să creeze un cadru 
propice de experiment și dezbatere 
a unor teme educative care intere
sează tineretul,

(Agerpres)

In prag de 1 Mai, pe plat
forma petrochimică Teleajen a avut 
Ioc o nouă premieră industrială, 
care încununează eforturile deose
bite depuse, mai ales în ultimele 
luni, de către sutele de construc
tori, montori, sudori, de către pro- 
iectanți și beneficiar. Este vorba de 
intrarea in funcțiune a instalației 
de cocsare. Sub privirile pline de 
emoție ale operatorilor, maiștrilor de 
schimb, ale șefului de instalație, in
ginerul Gheorghe Ștefan, au fost 
scoase primele tone de cocs de Te
leajen. Probele de laborator au con
firmat calitatea noului produs,

Ne-am aflat pe platformă cu cîteva 
ore înainte de terminarea procesului 
tehnologic. Introdusă în instalație, 
materia primă s-a metamorfozat sub 
atenta supraveghere a oamenilor din 
schimb. La tabloul de comandă se 
aflau maistrul Iosif Pințu și opera
torul principal Stelian Ștefan. Atenți 
și calmi, semn că totul se desfășoară 
conform prevederilor. De altfel, cal
mul domină peste tot. Explicabil. 
Oamenii cunosc bine instalația, de
oarece au participat efectiv la mon
taj, la efectuarea probelor mecanice 
și tehnologice. într-o clipă de răgaz, 
șeful instalației ne-a spus : „Mă 
bucur că noua instalație funcționea
ză perfect. Este o cocserie modernă, 
de mare capacitate. Comparativ cu 
cea a instalației de la rafinăria Plo- 
iești-Sud, capacitatea ei este dublă. 
Din materia primă se scot anual 
tone de cocs de o valoare ridicată, 
care, după cum se știe, se folosește 
in industria de aluminiu, de electrozi, 
in metalurgie".

La rîndul său, șeful lotului de 
montaj și secretar al organizației de 
partid, tovarășul loan Pătrănescu, 
ne-a precizat : „Noua cocserie de la 
Teleajen are parametri tehnico-func
ționali inalți. în primul rind, este 
meritul proiectantului — Institutul 
de cercetări, inginerie tehnologică și 
proiectări rafinării Ploiești — care 
s-a străduit să găsească soluții supe
rioare, comparabile cu cele aplicate 
pe plan mondial. Pe de altă parte, 
proiectanții s-au aflat în permanen
tă aici, pe șantier, intre noi, rezol- 
vind operativ orice problemă. Aș 
vrea să evidențiez aportul proiectan
tului Dumitru Barus, care, printr-o

soluție nouă la structura turlei de 
foraj, a creat posibilitatea economi
sirii a 200 tone metal".

Dar soluțiile proiectanților au 
prins viață prin munca energică și 
susținută a constructorilor și monto- 
rilor. Se cuvin menționate, pentru 
efortul și abnegația dovedite, echi
pele maiștrilor Nicolae Nichita și 
Nicolae Ion, echipele de mecanici 
conduse de Constantin Manea și 
Gheorghe Pleșa și alții. De altfel, 
trebuie spus că beneficiarul a tri
mis pe șantier sute de oameni — 
mecanici, lăcătuși, sudori — ca să 
sprijine munca la montaj. Lista de 
evidențiați este destul de boga
tă. Și aceasta pentru că, urmînd 
exemplul comuniștilor, sute și su
te de constructori, montori, su
dori au muncit cu multă însufle
țire, au răspuns prompt, cu faptele, 
la îndemnul secretarului general al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a grăbi punerea în 
funcțiune a instalațiilor de pe plat
formă. Ing. Costel Chiru, șeful in
vestițiilor, a ținut să precizeze că, 
mai ales din luna decembrie a anului 
trecut, prlmindu-se un puternic spri
jin din partea comitetului județean 
de partid, a centralei industriale de 
resort, de la unele unități prahovene, 
mai ales in ceea ce privește forța 
de muncă și sosirea utilajelor Intîr- 
ziate, pe întreg șantierul s-a produs 
o schimbare radicală. Cu o organi
zare mai bună, cu o disciplină mult 
mai fermă, la unele puncte de lu
cru s-a ajuns să se facă într-o săp- 
tămină cit in două, să se lucreze în 
lanț, cu mare productivitate. „A- 
ceastă mult mai bună organizare a 
muncii, colaborarea mai strînsă în
tre toți factorii responsabili ai in
vestiției, la care se adaugă, lucru 
foarte important, entuziasmul, hăr
nicia in muncă a oamenilor, ne dă 
certitudinea unor rezultate de vîrf 
comparate cu anul trecut — ne-a 
spus directorul combinatului, ing. 
Petre Vîlcu. întrecerea socialistă, 
în fruntea căreia se află comuniștii, 
a adăugat el, menține proaspăt avin- 
tul oamenilor, stimulează energiile 
pentru noi succese".

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scinteii"

ZIUA NAȚIONALĂ A STATULUI ISRAEL

Excelenței Sale Domnului YITZHAK NAVON
Președintele Statului Israel

Cu prilejul celei de-a XXXI-a aniversări a formării statului Israel, vă 
adresez dumneavoastră personal felicitările mele, precum și urări de pace și 
prosperitate poporului israelian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

In aceste zile se împlinesc 31 de 
ani de la proclamarea independen
tei statului Israel. în perioada care 
s-a scurs, Israelul a înregistrat pro
grese însemnate în dezvoltarea sa 
economică ; concomitent, s-au obți
nut realizări de seamă pe tărîmul 
culturii, învățămîntului, sănătății.

Un rol determinant în ridicarea 
pe un plan superior a procesului 
de dezvoltare a țării l-ar juca, fără 
îndoială, reglementarea politică 
globală a conflictului din Orientul 
Mijlociu, instaurarea unei păci 
trainice șl juste, care ar da posi
bilitate poporului israelian, celor
lalte popoare din zonă, să-și con
centreze toate energiile in direc
ția construcției pașnice. O aseme
nea reglementare presupune retra
gerea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate, soluționarea 
problemei poporului palestinian în 
conformitate cu năzuințele sale na
ționale, inclusiv crearea unui stat

propriu, garantarea independenței, 
integrității și suveranității tuturor 
statelor din zonă, inclusiv a Israe
lului. O importanță evidentă în 
acest sens ar avea organizarea 
unei conferințe internaționale — 
sub egida sau cu participarea 
activă a O.N.U. — la care să ia 
parte toate țărilâ interesate, ca și 
reprezentanții poporului palesti
nian, precum și cei doi copreședinți 
ai Conferinței de la Geneva.

în spiritul politicii sale consec
vente de colaborare cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduire so
cială, România dezvoltă relații cu 
Israelul, corespunzător intereselor 
păcii și înțelegerii internaționale, o 
contribuție deosebită în acest sens 
înscriind convorbirile purtate la 
București de președintele Nicolae 
Ceaușescu cu prim-miniștrii. cu 
alte personalități politice israeliene.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Cîștigătorii „Crosului tineretului64 —
ediția a XlI-a

Cu prilejul manifestării cultu
ral-sportive dedicate „Zilei tine
retului", s-au disputat, sub genericul 
„Daciadei", întrecerile finale ale 
„Crosului tineretului" — ediția a 
XlI-a. în acest an, la faza de masă 
au participat peste 3 500 000 de 
pionieri și tineri din Întreaga țară, 
pentru finale calificîndu-se primii 
doi clasați în etapele pe județe.

La crosul tinerilor de peste 19 
ani, cîștigătorul, Constantin Chițu- 
lescu, reprezentantul municipiului 
București, a dominat cursa (3 000 m), 
tnscriindu-și pentru a doua oară nu
mele in palmaresul învingătorilor 
competiției. El a fost urmat de Petru 
Varga (Caraș-Severin) și Aurel Anița 
(Vaslui).

în proba similară rezervată fetelor, 
a trecut prima linia de sosire Vasi- 
lica Cioroiu, studentă la Institutul 
pentru educație fizică din Galați, pe 
locurile următoare clasîndu-se Pa- 
raschiva Deac (Cluj-Napoca) și Ilea
na Rențea Filip (București).

Iată ciștigătoril la celelalte catego

rii de virstă : 11—12 ani fete : Vio
leta Neamțu (Neamț) ; 11—12 ani
băieți : Adrian Dumitru Mayer 
(Cluj-Napoca) ; 13—14 ani fete : Ana 
Maria Rauch (Satu Mare), învingă
toare și anul trecut la aceeași catego
rie ; 13—14 ani băieți ; Gheorghe Cio- 
banu (Vilcea); 15—16 ani fete: Rodica 
Fodor (Bacău) ; 15—16 ani băieți : 
Ion Oprea (București) ; 17—19 ani 
fete : Cornelia Breaz (Hunedoara) ; 
17—19 ani băieți: Mihai Pop (Alba).

Pe echipe, primul loc a fost ocupat 
de reprezentanții municipiului Bucu
rești.

Atractivul program sportiv a 
fost întregit cu două probe atletice, 
la care au participat sportivi frun
tași, component! ai lotului republi
can, și cu o cursă ciclistă prin eli
minare. La 1 000 m fete a ciștigat 
Ileana Silai, în proba masculină de 
3 000 m plat învingător a fost mul
tiplul campion și recordman național 
Ilie Floroiu, iar cursa ciclistă a reve
nit rutierului Petre Dolofan.

La tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndâ șl cîștiguri emise de unitățile C.E.C. din țară, 
care a avut loc la data de 27 aprilie a.c., Casa de Economii și Consemnațiunl a acordat 1157 cîștiguri în 
autoturisme „Dacia 1 300".

Din cauza dimensiunilor listei de cîștiguri, publicăm astăzi o primă parte a acesteia, cuprinzînd 
548 de cîștiguri. în numărul viitor vom publica conți nuarea listei libretelor ieșite cîștigâtoare.

LISTA
libretelor de economii cu dobîndâ și cîștiguri în autoturisme emise de unitățile C.E.C. dințară 
ieșite cîștigâtoare cu cîte un autoturism „Dacia 1300", la tragerea la sorți pentru trimestrul 

I 1979
Partea I

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crL

Numărul 
libretului 

de economii
1 711-203-4582 48 735-177-572 95 735-1-101838 142 708-1-64093 190 742-210-298
2 703-212-979 49 703-809-31832 96 735-1-113609 143 708-215-1636 191 736-210-9323
3 724-360-1405 50 732-206-8399 97 735-201-1443 144 709-401-90 192“. 748-1-33973
4 736-212-25979 51 709-1-116037 98 735-400-2419 145 710-1-30429 193' 748-1-53891
5 750-211-15445 52 724-104-57877 99 713-1-15128 146 710-1-52099 194 748-247-562
6 717-181-372 53 710-1-53297 100 703-1-32837 147 710-1-66600 195 726-902-860
7 742-207-4030 54 710-120-36033 101 703-1-59164 148 710-234-218 196 712-404-62
8 719-520-540 55 715-1-243623 102 703-1-76504 149 738-1-7705 197 717-1-36369
9 749-1-33419 56 711-102-29344 103 703-120-784 150 733-1-3004 198 717-1-75478

10 748-204-3881 57 716-899-583 104 703-254-16508 151 733-201-29158 199 717-1-101103
11 717-1-131090 58 712-510-170 105 703-201-6018 152 728-201-5975 200 717-1-120197
12 706-319-1385 59 713-194-1682 106 703-809-30734 153 710-113-20693 201 717-1-135247
13 714-628-1004 60 750-213-602 107 703-203-9550 154 710-119-8857 202 717-1-147872
14 703-1-83543 61 711-1-5042 108 706-102-7509 155 710-120-6761 203 717-205-3392
15 719-202-1006 62 “762-253-1501 109 706-164-6156 156 710-120-34839 204 717-222-1669
16 735-1-103168 63 756-1-21623 110 706-418-605 157 710-127-2070 205 713-101-7226
17 710-819-410 64 750-201-7649 111 732-1-50036 158 710-613-890 206 713-128-965
18 701-203-19662 65 714-203-6254 112 732-1-83000 159 715-1-70052 207 713-194-26612
19 702-221-1213 66 736-1-159038 113 732-1-104324 160 715-1-117964 208 724-1-32801
20 703-1-5750 67 704-523-11967 114 732-1-120077 161 715-1-149694 209 724-1-50040
21 706-164-14820 68 723-103-7141 115 732-1-132653 162 715-1-175231 210 738-205-129
22 705-1-36605 69 743-209-30341 116 732-206-7269 163 715-1-195492 211 751-1-15518
23 709-1-169322 70 737-213-1358 117 706-314-1283 164 715-1-214066 212 749-1-17860
24 745-208-280 71 752-1-111690 118 732-214-569 165 715-1-229147 213 749-1-37969
25 738-1-14874 72 726-1-5109 119 705-1-30204 166 715-1-242745 214 724-223-1073
26 715-1-94058 73 743-1-140588 120 705-205-334 167 715-1-254568 215 730-206-89
27 718-1-23850 74 701-1-18638 121 721-129-53 168 715-207-11048 216 750-208-2699
28 716-1-83326 75 701-201-10096 122 707-1-23841 169 718-1-15317 217 731-253-835
29 742-1-27361 76 701-356-4224 123 707-216-76 170 718-205-4523 218 719-1-21482
30 717-1-110292 77 715-260-123 124 709-1-46096 171 710-820-1136 219 719-1-42526
31 724-394-236 78 723-520-235 125 709-1-87311 172 754-1-39326 220 719-209-5445
32 719-1-48170 79 701-203-13202 126 709-1-114660 173 754-1-56611 221 719-201-17612
33 727-1-58075 80 701-205-8706 127 709-1-134838 174 754-203-5317 222 719-201-36026
34 741-106-1418 81 701-141-1437 128 709-1-150715 175 754-210-1139 223 719-98-155
35 718-619-106 82 701-523-1089 129 709-1-164148 176 711-102-28424 224 719-203-24010
36 734-1-50063 83 702-1-60147 130 709-201-6691 177 711-216-3413 225 711-205-7112
37 714-1-15164 84 702-1-92751 131 709-211-4588 178 716-1-35824 226 711-1-567
38 736-212-72002 85 702-1-114801 132 709-217-18997 179 716-1-71910 227 716-114-140
39 741-1-67330 86 702-1-131837 133 709-218-6916 180 716-1-95797 228 717-181-531
40 743-1-96567 87 702-1-145920 134 709-227-199 181 716-1-114415 229 727-1-38586

.41 745-2-38045 88 702-204-3072 135 724-104-31353 183 716-1-141775 230 727-1-74870
42 755-201-6376 89 702-218-11655 136 724-104-56581 184 716-209-10676 231 727-1-97215
43 728-1-7073 90 702-226-308 137 724-104-71301 185 716-215-21638 232 727-1-112914
44 739-376-135 91 702-703-266 138 721-1-8705 186 716-827-156 233 727-204-6966
45 752-230-211 92 735-1-38592 139 721-285-329 187 716-203-18415 234 722-201-6502
46 701-356-5366 93 735-1-67647 140 708-1-25347 188 724-601-12433 235 726-608-127
47 702-1-132850 94 735-1-87250 141 708-1-49298 189 742-1-21396 236 762-203-1750

Nr. 
cri.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr.

Numărul 
libretului 

de economiicrt.

237 725-1-13251 303 743-1-168896 369 735-300-143 429 710-138-14264 489 719-1-13939
238 763-203-3137 304 743-1-181302 370 713-1-11376 430 715-1-59470 490 719-1-39851
239 764-257-898 305 743-207-13367 371 703-1-26175 431 715-1-109919 491 719-208-1352
240 741-201-27082 306 743-209-28949 372 703-1-55325 432 715-1-144494 492 719-201-10925
241 741-201-51542 307 743-213-611 373 703-1-73803 433 715-1-171064 493 719-201-33716
242 741-201-65677 308 745-263-614 374 703-1-87090 434 715-1-192059 494 715-704-46
243 741-212-22813 309 745-2-29283 375 703-254-14225 435 715-1-210852 495 719-203-21661
244 721-410-22 310 745-2-46358 376 703-201-2899 436 715-1-226581 496 711-203-10584
245 744-207-983 311 745-205-6846 377 703-809-27522 437 715-1-240477 497 716-416-64
246 756-1-19878 312 747-1-4630 378 703-203-4523 438 715-1-252585 498 711-204-3077
247 756-1-37571 313 747-1-36895 379 703-423-353 439 715-207-8976 499 717-171-10277
248 706-201-4219 314 747-1-51514 380 706-147-154 440 718-1-9652 500 727-1-28192
249 706-204-4420 315 712-202-2797 381 706-215-907 441 718-1-28753 501 727-1-69981
250 750-1-35127 316 737-1-10730 382 732-1-41170 442 710-8116-478 502 727-1-93629
251 750-1-54855 317 726-806-181 383 732-1-78528 443 754-1-35172 503 727-1-110274
252 750-211-6251 318 755-202-24206 384 732-1-100871 444 754-1-54069 504 727-204-3117
253 750-211-41762 319 726-112-890 385 732-1-117447 445 754-2-102 505 722-201-3925
254 750-211-58748 320 755-206-557 386 732-1-130639 446 754-203-21477 506 716-512-545
255 754-205-2265 321 727-137-4807 387 732-206-1873 447 711-102-25759 507 760-204-2668
256 750-201-5076 322 727-155-1680 388 758-213-1906 448 711-215-404 508 725-1-9572
257 750-223-224 323 752-1-46742 389 732-204-7767 449 716-1-25734 509 734-213-1683
258 745-1-22053 324 752-1-77375 390 705-1-27012 450 716-1-66741 510 763-214-76
259 734-1-37130 325 752-1-96678 391 705-203-3627 451 716-1-91772 511 741-201-19887
260 734-1-62276 326 752-1-110813 392 721-111-951 452 716-1-111319 512 741-201-48262
261 734-1-78756 327 752-201-12654 393 707-1-21049 453 716-1-126660 513 741-201-63487
262 734-207-4605 328 752-204-1408 394 720-203-136 454 716-1-139606 514 741-212-20410
263 740-1-10042 329 752-234-256 395 709-1-33386 455 716-209-7824 515 758-216-1570
264 740-1-35490 330 728-1-21011 396 709-1-81519 456 716-215-19390 516 744-205-1413
265 702-613-1107 331 - 752-376-44 397 709-1-110686 457 716-331-1918 517 756-1-14269
266 714-203-5157 332 753-1-17376 398 709-1-131652 458 716-203-16071 518 756-1-35185
267 746-1-23954 333 753-1-33299 399 709-1-148189 459 724-601-10270 519 756-230-179
268 746-1-39781 334 757-1-13949 400 709-1-161994 460 742-1-18337 520 706-204-1199
269 714-1-5487 335 704-1-22735 401 709-201-2744 461 742-207-2839 521 750-1-28878
270 710-204-4311 336 726-1-3882 402 709-209-2952 462 736-210-4784 522 750-1-52279
271 736-1-32053 337 739-1-19360 403 709-217-13239 463 748-1-28797 523 750-206-1899
272 736-1-79165 338 739-1-37693 404 709-217-33288 464 748-1-51131 524 750-211-37579
273 736-1-108230 339 739-213-1132 405 709-221-146 465 748-204-5208 525 750-211-56150
274 736-1-128882 340 739-205-7399 406 724-104-24997 466 748-309-151 526 750-212-2206
275 736-1-145145 341 720-212-463 407 724-104-53054 467 748-208-3089 527 718-417-590
276 736-1-158253 342 723-1-28778 408 724-104-69065 468 717-1-24826 528 750-216-203
277 736-212-2999 343 723-1-44827 409 742-335-44 469 717-1-70474 529 745-1-19725
278 736-212-46369 344 723-209-2150 410 721-251-5104 470 717-1-96771 530 734-1-30635
279 736-212-65598 345 701-1-14642 411 708-1-19026 471 717-1-117031 531 734-1-58450
280 736-212-78454 346 701-201-5178 412 708-1-45757 472 717-1-132543 532 734-1-76044
281 736-279-25070 347 701-335-82 413 708-1-61886 473 717-1-145788 533 734-202-2320
282 736-202-24223 348 706-1-11074 414 708-212-1056 474 717-201-5041 534 703-622-207
283 736-208-5316 349 719-212-15457 415 713-308-222 475 717-217-214 535 740-1-32161
284 736-258-6022 350 701-203-9147 416 710-1-25272 476 713-101-2814 536 740-2-332
285 719-735-101 351 701-205-6020 417 710-1-48837 477 713-102-25349 537 714-201-6889
286 704-523-10071 352 701-135-13697 418 710-1-64335 478 713-194-24201 538 746-1-19829
287 741-1-19942 353 701-414-508 419 710-207-1028 479 724-1-28170 539 746-1-37573
288 741-1-46449 354 702-1-52572 420 738-1-2512 480 724-1-47915 540 712-613-658
289 741-1-62058 355 702-1-88211 421 722-502-2950 481 724-398-4883 541 714-257-50
290 741-215-996 356 702-1-111257 422 733-201-26432 482 751-1-12923 542 736-1-16929
291 758-201-13843 357 702-1-129139 423 722-140-477 483 749-1-10951 543 736-1-72617
292 706-721-1360 358 702-1-143494 424 710-113-15397 484 749-1-35425 544 736-1-103397
293 758-1-13385 359 702-1-155672 425 710-118-446 485 749-361-7 545 736-1-125481
294 758-1-29975 360 702-218-8682 426 710-119-25013 486 730-1-16811 546 736-1-142507
295 758-210-9862 361 702-223-1258 427 710-120-31785 487 730-201-9688 547 736-1-156097
296 723-103-3675 362 702-108-7706 428 710-120-45917 488 731-1-18419 548 736-201-488
297
298
299
300
301
302

723-134-3654 
743-1-33228 
743-1-81406 
743-1-112299 
743-1-135746 
743-1-154455

363
364
365
366
367
368

735-1-31307 
735-1-63271 
735-1-84060 
735-1-99359 
735-1-111698 
735-191-194

economii cu dobîndăTitularilor libretelor de 
toturisme emise de unitățile C.E.C. din Capitală 
printr-o tragere la sorți separată, care a avut loc în ziua de 26 
aprilie a.c., 253 autoturisme „Dacia 1 300“. Lista oficială a libretelor 
de economii ieșite cîștigâtoare la această tragere la sorți s-a pu
blicat în ziarul „Scinteia" din 28 aprilie 1979.

ȘÎ cîștiguri In au- 
li s-au acordat

vegia face inutilă intervenția 
fierului de călcat asupra țesătu
rilor din bumbac. în timp ce în
cercau să amelioreze, de fapt, 
calitatea hîrtiei, cercetătorii 
norvegieni au constatat că fi
brele de bumbac dobîndesc, 
dacă sînt trecute printr-o baie 
de amoniac, o structură mole
culară mai stabilă. Metoda, a- 
plicată inițial asupra materia
lului pentru pantalonii blue- 
jeans, a fost extinsă de curînd 
și asupra țesăturilor ușoare de 
bumbac pentru cămăși și alte 
articole de îmbrăcăminte.

• O NOUTATE PEN
TRU MELOMANI: 
DISCURI CU LASER. Cu 
ani în urmă, discurile microsion 
cu 33 de turații înlocuiau discu

rile clasice — cu 78 de turații
— confecționate din ceară. Se 
pare însă că și discurile micro
sion vor ceda locul. în Olanda, 
cunoscuta firmă „Philips” a pre
zentat un disc cu laser de mici 
dimensiuni (11 cm diametru) 
care permite o audiție de o oră. 
O puritate perfectă a sunetului, 
absența oricărei uzuri, întrucit 
fascicolul laser Înlocuiește tra
diționalul ac, durata de audiție
— sînt calități menite să asi
gure mari perspective noului tip 
de discuri. în plus, prețul este 
foarte apropiat de cel al mi- 
crosioanelor clasice.

• DE 10 ORI MAI 
MULTE SUBSTANȚE AC
TIVE. La institutul de cerce
tări In domeniul plantelor me

dicinale de la Budakalasz (R.P. 
Ungară) a fost obținută o nouă 
varietate de mac, care conține 
de 10 ori mai multe substanțe 
active decît soiurile cunoscute 
pînă în prezent. în acest an va 
fi cultivat un prim lot, pe o su
prafață de un hectar, cu noua 
varietate de plantă, utilizată la 
prepararea a diferite produse 
farmaceutice.

© DEPRESIUNEA 
NERVOASĂ - MALA
DIA SECOLULUI. Cunos- 
cutul săptămînal francez „Le 
Point" consacră o bună parte a 
unui recent număr problemei

depresiunii nervoase, pe care o 
consideră a fi „maladia secolu
lui". In total există în prezent 
peste 100 milioane de cazuri de 
depresiuni nervoase înregistrate 
în fișele spitalicești. Se consi
deră însă că această cifră tre
buie multiplicată de cel puțin 
trei ori pentru a cuprinde și 
persoanele care nu urmează un 
tratament la spital. Revista re
produce părerea unui specialist 
— medicul francez Marcel Dien- 
net — care consideră că spirala 
vertiginoasă a cazurilor de de
presiune nervoasă trebuie pusă 
în nemijlocită legătură cu si
tuația de instabilitate economi
că. Nu întîmplător, afirmă el, 
numărul cel mai mare al sufe

rinzilor de depresiune nervoasă 
se constată în rîndul șomerilor 
și al persoanelor amenințate cu 
concedierea.

• MACHU PICCHU 
Șl TURIȘTII... Celebra cita- 
delă incașă Machu Picchu — 
ale cărei edificii, ridicate cu o 
tehnică originală a construcții
lor antiseismice, au rezistat cu
tremurelor atit de frecvente în 
partea vestică a continentului 
sudamerican — este amenințată, 
în prezent, de... turiștii care o 
degradează sistematic, desprin- 
zînd „suveniruri" din pereții 
clădirilor. Dimensiunile acestui 
jaf sînt îngrijorătoare, declară 
savantul Frederico Kaufman 
Doig, directorul oficiului de con
servare a monumentelor istorice 
din Peru; căci, numai în primul

trimestru al acestui an, cetatea 
Machu Picchu a fost vizitată de 
100 000 de turiști. Omul de știin
ță peruan sugerează ca, în vii
tor, vizitarea citadelei să fie or
ganizată în grupuri de cîte 25 
de persoane.

• FLUVIU IN PERI
COL. Un grup de specialiști a 
dezvăluit recent că cel mai mare 
curs de apă din Columbia — 
Magdalena — trăiește o adevă
rată tragedie datorită gradului 
intens de poluare. în fiecare zi, 
în apele fluviului sînt aruncate 
1 500 tone de reziduuri indus
triale. Fluviul Magdalena joacă 
un mare rol în viața Columbiei, 
alimentînd cu apă marile orașe 
și centre industriale ; hidrocen
tralele construite pe cursul său 
produc 88 la sută din întreaga

cantitate de energie electrică 
produsă în țară.

• DE UNDE AU VE
NIT ESCHIMOȘII ? P^- 
tru a marca 100 de ani de la 
nașterea lui Knud Rasmussen (7 
iunie), o expediție alcătuită din 
oameni de știință danezi ur
mează să pornească, odată cu 
instalarea primăverii polare, pe 
urmele vestitului explorator. Pe 
lingă realizarea unui film do
cumentar despre obiceiurile lo
cuitorilor din Groenlanda, noua 
expediție va încerca să verifi
ce teoria lui R'asmussen potrivit 
căreia eschimoșii au venit in 
Groenlanda din Canada, prin 
strîmtoarea Smith și au rămas 
acolo atunci cînd schimbările 
climatice le-au închis drumul 
de întoarcere.
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1 MAI PESTE HOTARE
MOSCOVA. — Aproximativ 150 000 

de cetățeni din capitala sovietică — 
reprezentanți ai colectivelor de mun
că din 635 de întreprinderi și organi
zații economice — au participat la 
demonstrația tradițională de 1 Mai 
din Piața Roșie. Trecînd prin fața tri
bunei centrale a Mausoleului „V. I. 
Lenin", unde se aflau tovarășii Leo
nid Brejnev, Aleksei Kosîghin și alți 
conducători de partid și de stat so
vietici, moscoviții au prezentat su
gestiv, în coloanele sărbătorești, o 
suită de realizări remarcabile, obți
nute în cinstea sărbătorii.

în tribunele rezervate oaspeților e- 
rau prezenți și membrii delegației 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, 
condusă de Iancu Constantin, și ai 
delegației Consiliului Național al Fe
meilor, condusă de Maria Groza, vi
cepreședintă a consiliului.

Demonstrații ale oamenilor muncii 
cu prilejul zilei de 1 Mai au avut 
loc, de asemenea, în capitalele re
publicilor unionale sovietice și in alte 
orașe ale țării.

SOFIA. — Demonstrația oamenilor 
muncii din Sofia a avut loc în Piața 
9 Septembrie din capitala R.P. Bul
garia. Numeroși locuitori au de
filat prin fața tribunei oficiale în 
care se aflau Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, alți conducători de partid 
și de stat. Oamenii muncii din Sofia 
purtau pancarte și lozinci prin care 
raportau conducerii de partid și de 
stat succesele repurtate în îndepli
nirea sarcinilor trasate de partid.

VARȘOVIA, — Oamenii muncii din 
capitala R.P. Polone au participat în 
mare număr la demonstrația de 
1 Mal, desfășurată în prezența con
ducătorilor de partid și de stat. De
monstrația a fost precedată de cu- 
vîntarea rostită de Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
care a subliniat succesele obținute 
de poporul polonez și dorința aces
tuia de a asigura dezvoltarea țării în 
condiții de pace și securitate în 
lume. Demonstrații de 1 Mai au avut 
loc și în alte orașe din R.P. Polonă.

BUDAPESTA. — O mare de
monstrație a oamenilor muncii din 
Budapesta a avut loc în Piața parăzi- 
lor din capitala R.P. Ungare. Prin fața 
tribunei, în care se aflau Jânos Kâ- 
dăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
alți conducători de partid și de stat, 
a trecut un mare număr de locui
tori ai capitalei, care și-au reafirmat 
hotărîrea de a nu precupeți nici un 
efort pentru a realiza sarcinile tra
sate de partid în edificarea societății 
socialiste.

LUSAKA. — Pentru prima oară, 
ziua de 1 Mai a fost marcată în 
Zambia ca sărbătoare națională. 
Luind cuvîntul la posturile naționale 
de radio și de televiziune, președin
tele Kenneth Kaunda a adresat un 
mesaj poporului zambian, în care s-a 
referit la semnificația sărbătoririi în 
întreaga lume a Zilei internaționale 
a muncii. In toate orașele și centre
le administrative ale țării au avut 
loc manifestații și mitinguri.

KHARTUM. — Mal multe mii de 
oameni ai muncii din Sudan au parti
cipat la Khartum la o adunare con
sacrată zilei celor ce muncesc. A luat 
cuvintul cu acest prilej președinte
le Gaafar Mohammed El Nimeiri, 
care a cerut tuturor oamenilor mun
cii să depună o activitate intensă 
pentru sporirea producției, pentru 
dezvoltarea economiei, pentru con
struirea unui Sudan nou.

CAIRO. — în orașul Safaga de pe 
litoralul Mării Roșii a avut loc o 
mare adunare populară cu prilejul 
zilei de 1 Mal. La adunare a luat 
cuvintul președintele Republicii A- 
rabe Egipt, Anwar El Sadat, care a 
adresat un apel poporului egiptean 
pentru intensificarea activității în 
vederea sporirii producției.

BRAZZAVILLE. — La Brazzaville 
a avut loc o demonstrație a oameni
lor muncii din Congo, în cadrul că
reia participanții s-au pronunțat pen
tru întărirea legăturilor de solidari
tate cu toate popoarele lumii, pentru 
intensificarea luptei împotriva impe
rialismului și a neocolonialismului. 
în tribună au fost prezenți președin
tele C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii, Denis Sassou-Nguesso, și alți 
conducători de partid și de stat.

RABAT. — La Rabat a avut loc, 
cu ocazia zilei de 1 Mai, o mare a- 
dunare a oamenilor muncii. Cu a- 
cest prilej au fost anunțate o serie 
de măsuri in favoarea oamenilor 
muncii, adoptate recent de guvern.

TEHERAN. — Zeci de mii de per
soane au participat la manifestații 
organizate la Teheran și în alte orașe 
iraniene cu prilejul zilei de 1 Mai.

LOME. — Oamenii muncii togo- 
lezi și-au reafirmat hotărîrea de a 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului și neocolonialismului și 
au condamnat apartheidul și rasis
mul din sudul Africii, în cursul unei 
adunări desfășurate la Lome cu pri
lejul zilei de 1 Mai. Ei s-au anga
jat să-și intensifice eforturile în ve
derea dezvoltării economiei națio
nale.

CARACAS. — La Caracas, un sfert 
de milion de oameni au participat 
la manifestația de 1 Mai, organiza
tă de sindicate. Manifestant» purtau 
lozinci chemînd la lupta pentru îm
bunătățirea condițiilor de muncă și 
viață, pentru reforme social-econo- 
mice, pentru solidaritate cu po
poarele care luptă pentru eliberare 
națională și progres.

OTTAWA. — La Vancouver a avut 
loc o mare demonstrație a oameni
lor muncii canadieni, desfășurată 
sub semnul întăririi solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc în 
lupta pentru dezarmare și pace.

COLOMBO. — în capitala Repu
blicii Sri Lanka au avut loc ma
nifestații și mitinguri consacrate Zi
lei internaționale a muncii. Luînd 
cuvîntul la un miting organizat în 
parcul central al orașului, secretarul 
general al C.C. al P.C. din Sri Lan
ka, Pieter Keuneman, a relevat ne
cesitatea desfășurării unor eforturi și 
mal intense pentru unitatea tuturor 
oamenilor muncii in lupta pentru 
apărarea drepturilor lor.

BELGRAD. — Adunarea centrală 
pentru marcarea zilei de 1 Mai in 
Iugoslavia a avut loc anul acesta la 
Bohinska Bistrița. De asemenea, și 
în alte localități iugoslave au avut 
loc adunări în care au fost evoca
te evenimente de importanță majo
ră din istoria luptei revoluționare în 
Iugoslavia. Au fost depuse jerbe de 
flori la monumentele eroilor luptei 
de eliberare națională. Oamenii 
muncii au participat, totodată, la nu
meroase programe cultural-sportive, 
în cinstea zilei de 1 Mai au fost a- 
nunțate importante succese în pro
ducție.

PRAGA. — La Praga s-a desfășu
rat tradiționala demonstrație a oame
nilor muncii cu ocazia zilei de 1 Mai. 
în tribuna oficială s-au aflat condu
cători de partid și de stat. în cuvîn- 
tarea rostită cu acest prilej, Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
R. S. Cehoslovace, a relevat succesele 
obținute de poporul Cehoslovaciei în 
construcția socialistă, în îndeplinirea 
sarcinilor celui de-al 6-lea plan cin
cinal.

BERLIN. — în piața Karl Marx 
din Berlin s-a desfășurat tradiționa
la demonstrație de 1 Mai a oame
nilor muncii din capitala R.D. Ger
mane, organizată anul acesta sub 
semnul celei de-a 30-a aniversări a 
întemeierii R.D.G. Demonstranții au 
prezentat realizările de seamă obți
nute în diferite domenii de activi
tate în cele trei decenii care au tre
cut. în tribuna oficială din piața 
Karl Marx se aflau Erich Honecker, 
secretar general al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat, alți 
conducători de partid și de stat ai 
R.D.G.

HANOI. — în capitala R.S. Viet
nam a avut loc o adunare festivă a 
reprezentanților oamenilor muncii cu 
ocazia zilei de 1 Mai și a celei de-a 
4-a aniversări a eliberării sudului ță
rii. La adunare a luat cuvîntul Fam 
Van Dong, primul ministru al Gu
vernului R.S. Vietnam, care a subli
niat succesele obținute de poporul 
vietnamez in construcția socialistă.

TIRANA. — Oamenii muncii din 
R.P.S. Albania au sărbătorit ziua de 
1 Mai în contextul eforturilor pe care 
întreaga țară le depune pentru înde
plinirea sarcinilor trasate de cel 
de-al 7-lea Congres al Partidului 
Muncii din Albania. în principalele 
orașe ale țării au fost organizate de
monstrații ale celor ce muncesc. în 
capitala țării, demonstrația oameni
lor muncii a fost salutată de la tri
buna oficială de Enver Hodja, 
prim-secretar al C.C. al P.M.A., de 
alți conducători de partid și de stat.

VIENTIANE. — Cu prilejul zilei 
de 1 Mai, în capitala R.D.P. Laos a 
avut loc un miting de masă la care 
a luat cuvîntul Sanan Suthiciak, pre
ședintele Federației sindicatelor lao- 
țiene.

PARIS. — La apelul centralelor 
sindicale, zeci de mii de oameni ai 
muncii din Franța au participat la 
mitingurile și demonstrațiile consa
crate sărbătoririi zilei de 1 Mal. La 
Paris, demonstranții s-au adunat în 
Piața Republicii, răspunzînd apelu
lui celor două centrale sindicale în 
care se subliniază că ziua de 1 Mai 
trebuie să devină ziua unei puter
nice mișcări de masă în sprijinul li
bertăților democratice, pentru satis
facerea revendicărilor oamenilor 
muncii.

OSLO. — Manifestările organizate 
în Norvegia pentru a marca ziua de 
1 Mai s-au transformat într-o de
monstrație a clasei muncitoare din 
această țară împotriva participării la 
N.A.T.O., pentru o politică de neu
tralitate. Luînd cuvîntul la un mi
ting popular, președintele P.C. din 
Norvegia, Martin Gunnar Knutsen, a 
subliniat că o politică de revizuire a 
poziției Norvegiei în sensul de a re
fuza să mai primească trupe străine 
pe teritoriul său ar corespunde inte
reselor poporului norvegian.

STOCKHOLM. — Zeci de mii de 
persoane au participat pe străzile 
capitalei Suediei la demonstrația Zi
lei oamenilor muncii. Reprezentanții 
partidelor de stingă, ai sindicatelor 
și organizațiilor de femei au parti
cipat la întruniri publice.

BONN. — La Bonn șt în alte o- 
rașe vest-germane au avut loc mari 
demonstrații și adunări populare cu 
prilejul zilei de 1 Mai, în cadrul că
rora participanții s-au pronunțat peor 
tru luarea în considerare a unor re
vendicări ale oamenilor muncii vizînd 
ameliorarea condițiilor lor de mun
că și viață, îndeosebi pentru redu
cerea șomajului. în cadrul unei a- 
dunări organizate la Saarbriicken de 
Federația sindicatelor vest-germane 
(D.G.B.) a luat cuvîntul cancelarul 
R.F.G., Helmut Schmidt.

RANGOON. — în cadrul manifestă
rilor organizate la Rangoon pentru 
sărbătorirea zilei de 1 Mai a fost 
deschisă o expoziție dâ mașini agri
cole și de creștere a animalelor. A 
participat președintele U Ne Win.

DAR ES SALAAM. — într-un me
saj transmis cu ocazia zilei de 1 Mai, 
Uniunea Națională a Muncitorilor din 
Tanzania a chemat pe toți oamenii 
muncii să-și intensifice eforturile în 
activitatea de reconstrucție, pentru 
edificarea economiei țării.

MANILA. — în capitala Filipine- 
lor a avut loc o mare adunare a oa
menilor muncii, in cursul căreia au 
fost acordate distincții unor munci
tori. A participat președintele țării, 
Ferdinand Marcos.

MOGADISCIO. — în capitala So
maliei mii de oameni ai muncii au 
luat parte la o paradă și un miting 
popular organizat la Monumentul sol
datului necunoscut, în cursul căruia 
au luat cuvîntul președintele Siad 
Barre și alți conducători somalezi.

DACCA. — într-un mesaj adresat 
oamenilor muncii cu ocazia zilei de 
1 Mai, președintele R.P. Bangladesh, 
Ziaur Rahman, a subliniat necesita
tea intensificării activității în direc
ția dezvoltării economice a țării. La 
Dacca și în alte orașe au avut loc 
adunări ale oamenilor muncii.

BEIJING. — Cu prilejul zilei de 
1 Mai, în marele Palat al Poporului 
din Beijing a avut loc, marți seara, 
o întîlnire, la care au participat pre
ședintele Hua Guofeng și alți con
ducători de partid și de stat. în 
cursul zilei, relatează agenția China 
Nouă, la Beijing au fost organizate 
numeroase manifestări cultural-artis- 
tice și sportive, precum și expoziții, 
la Palatul Culturii, in parcurile capi
talei, in sălile de teatru și cinema, 
în întreprinderi și instituții au avut 
loc întîlniri tovărășești.

HAVANA. — în Piața Revoluției 
din Havana a avut loc demonstrația 
oamenilor muncii, deschisă de Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, și ceilalți membri 
ai Biroului Politic al C.C. al P.C. 
din Cuba. Roberto Veiga, secretar 
general al Centralei Oamenilor Mun
cii din Cuba, a rostit o cuvîntare în 
care a reafirmat solidaritatea mun
citorilor cubanezi cu oamenii mun
cii din întreaga lume.

ULAN BATOR. — în piața Suhe 
Bator din capitala R.P. Mongole a a- 
vut loc o demonstrație a oamenilor 
muncii, desfășurată în prezența Iul 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele Pre
zidiului Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, a altor conducători de 
partid și de stat.

MAPUTO. — în capitala Mozambi- 
cului au avut loc o paradă și un mare 
miting cu ocazia zilei de 1 Mai. Pre
ședintele țării, Samora Machel, a a- 
dus un omagiu poporului mozambi- 
can pentru efortul pe care îl depu
ne în vederea reconstrucției și dez
voltării economice a țării și a sub
liniat necesitatea unor eforturi și 
mai mari în această direcție. El a 
reafirmat solidaritatea poporului mo- 
zambican cu poporul Zimbabwe și a 
condamnat rasismul din Rhodesia și 
Africa de Sud.

BRUXELLES. — în diferite locali
tăți din Belgia au avut loc manifes
tații ale oamenilor muncii, în cadrul 
cărora participapții s-au pronunțat 
pentru transformări democratice în 
țară, pentru securitate în Europa și 
colaborare între popoarele lumii.

TOKIO. — Peste un milion de per
soane au participat la mitingurile 
care s-au desfășurat în întreaga Ja
ponie pentru marcarea zilei de 
1 Mai. La adunarea de la Tokio din 
parcul Yoyogl, la care au participat 
aproximativ 400 000 de oameni ai 
muncii, a fost adoptată o declarație 
in care se cere îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață.

ANKARA. — în piața Konak din 
Izmir a avut loc, cu prilejul zilei de 
1 Mai, o mare demonstrație organi
zată de Confederația Sindicatelor 
Muncitorești Progresiste din Turcia 
(D.I.S.K.) și alte organizații progre
siste. La Istanbul și Ankara, unde 
demonstrațiile au fost interzise din 
ordinul comandamentelor stării ex
cepționale, au fost operate numeroa-' 
se arestări în rîndul celor care au 
încercat să demonstreze.

NICOSIA. — Manifestațiile organi
zate in Cipru in legătură cu ziua de 
1 Mai s-au desfășurat sub semnul 
dorinței celor două comunități din 
insulă de a trăi in pace, liniște și 
prietenie, fără amestecul puterilor 
străine. în întreaga țară au avut loc 
mitinguri și demonstrații, în cadrul 
cărora participanții s-au pronunțat 
pentru îndeplinirea rezoluțiilor 
O.N.U. în problema cipriotă, pentru 
restabilirea prieteniei și colaborării 
între cele două comunități.

SANAA. — Adunări ale oameni
lor muncii și parăzi au avut loc in 
mai multe localități din R.A. Yemen. 
La mitingul organizat la Sanaa, pri
mul ministru, Abdel Aziz Abdel 
Ghani, a relevat rolul muncitorilor 
în edificarea societății și a făcut un 
apel la sporirea contribuției lor la 
dezvoltarea economică a țării.

KABUL. — în capitala Afganista
nului zeci de mii de oameni ai 
muncii au luat parte la diferite ma
nifestări pentru a marca Ziua solida
rității internaționale a celor ce 
muncesc.

Azi, alegeri generale în Marea Britanie
Electoratul britanic, care numără 

41,5 milioane, este chemat astăzi 
la urne pentru desemnarea celor 
635 deputați ai Camerei Comune
lor. Pentru prima dată în istoria 
țării, cetățenii vor alege în aceeași 
zi și pe membrii majorității con
siliilor districtuale. După cum 
se știe, data alegerilor locale fusese 
stabilită anterior datei celor parla
mentare, care trebuiau să aibă loc 
abia in octombrie-noiembrie ; scru
tinul parlamentar a trebuit să se țină 
înainte de termen, ca urmare a 
votului de neîncredere în guvern, 
la sfîrșitul lunii martie. Dar acest 
„an electoral" nu se va rezuma la 
atît ; peste puțin timp, la 7 iunie, 
alegătorii britanici vor fi din nou 
chemați la urne pentru desemnarea 
reprezentanților Marii Britanii in 
Parlamentul vest-european (al Pie
ței comune).

Tematica economică — respectiv 
inflația, șomajul, creșterea continuă 
a prețurilor — a dominat de fapt 
toate campaniile electorale din 
perioada postbelică. Din punct 
de vedere al situației economi
ce laburiștii vin cu cîteva atuuri 
după cei aproape cinci ani de gu
vernare. Preluînd în 1974 o econo
mie în plină criză — în multe ra
muri ale industriei nu se lucra cu 
întreaga capacitate de producție — 
ei au reușit să redreseze situația 
datorită în bună parte și venituri
lor obținute prin exploatarea petro
lului din Marea Nordului. Conser
vatorii reproșează in mod deosebit 
guvernării laburiste numărul mare 
al șomerilor, creșterea accentuată a 
prețurilor și recurgerea la masive 
împrumuturi externe, situație care

PHENIAN. — Zeci de mii de mun
citori, țărani, intelectuali din Phe
nian au luat parte la manifestările 
organizate in cinstea zilei de 1 Mai. 
La adunarea organizată la Phenian 
a luat cuvîntul Kim Bong Ju, pre
ședintele C.C. al Federației Generale 
a Sindicatelor din Coreea, care, în 
numele clasei muncitoare din R.P.D. 
Coreeană, a adresat un salut clasei 
muncitoare și oamenilor muncii din 
lumea întreagă. în seara zilei de 
1 Mai au avut loc numeroase ma
nifestări artistice în piețele și parcu
rile din Phenian.

LONDRA. — Oamenii muncii din 
întreaga Anglie au sărbătorit ziua de 
1 Mai prin mitinguri în cadrul cărora 
au cerut cu hotărire Îmbunătățirea 
condițiilor lor de muncă și viață, li
chidarea șomajului și a inflației. în 
cadrul unei mari adunări organizate 
in Hide Park, participanții au cerut 
garantarea drepturilor sindicale, pre
cum și repartizarea echitabilă a 
eforturilor pentru depășirea situației 
de criză.

LISABONA. — în întreaga Portu- 
galie, la chemarea sindicatelor, au a- 
vut loc manifestări consacrate zilei 
de I Mai. Acțiunile s-au desfășurat 
sub semnul luptei pentru unitatea 
sindicală, pentru libertate și demo
crație.

ROMA. — Ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită in Italia sub semnul luptei 
pentru lichidarea crizei economice și 
sociale, pentru lichidarea șomajului, 
pentru transformări democratice, îm
potriva acțiunilor teroriștilor. în nu
meroase localități Italiene au avut loc 
mari mitinguri ale oamenilor muncii 
la care au luat cuvîntul reprezentanți 
ai P.C. Italian și ai sindicatelor.

VIENA. — La marea demonstrație 
de 1 Mai a oamenilor muncii din ca
pitala Austriei a luat cuvîntul Franz 
Muhri, președintele P.C. din Austria, 
care s-a pronunțat, între altele, pen
tru Îmbunătățirea condițiilor de mun
că și de viață ale clasei muncitoare, 
precum și pentru intensificarea 
eforturilor vizînd asigurarea destin
derii In Europa și Încetarea cursei 
Înarmărilor.

ALGER. — Sărbătorirea zilei de 
1 Mai a avut loc la Alger sub lo
zincile mobilizării eforturilor oame
nilor muncii pentru sporirea produc
ției și solidarității -antiimperialiste cu 
mișcările de eliberare națională. A 
avut loc o paradă a oamenilor 
muncii.

ADDIS ABEBA. — în capitala Etio
piei, ziua de 1 Mal a fost marcată 
de o mare demonstrație a oamenilor 
muncii și de o paradă militară. Cu 
acest prilej a luat cuvîntul Mengistu 
Haile Mariam, președintele Consiliu
lui Militar Administrativ Provizoriu, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
Etiopiei Socialiste.

CIUDAD DE MEXICO. — în 
cinstea zilei de 1 Mâi, la Ciudad de 
Mexico a avut loc o manifestație la 
care au participat aproximativ o ju
mătate de milion de oameni ai mun
cii din capitala mexicană și din di
ferite provincii ale țării. ■ Cu același 
prilej, sindicatele din Mexic au or
ganizat la Ciudad de Mexico un mare 
miting.

DELHI. — Oamenii muncii din In
dia au sărbătorit prin ample manifes
tări desfășurate în diferite localități 
ziua de 1 Mai. La Delhi, in piața 
Ramlila, a avut loc o demonstrație a 
locuitorilor capitalei indiene, încheia
tă printr-un miting, la care au luat 
cuvîntul personalități politice marcan
te, lideri sindicali, ai organizațiilor de 
tineret, de femei, ai altor organizații 
obștești, care au chemat la întărirea 
solidarității cu oamenii muncii din 
alte țări. In lupta pentru drepturi și 
libertăți, pentru pace și indepen
dență națională.

SANTIAGO DE CHILE. — Potri
vit unui purtător de cuvînt guver
namental, la Santiago de Chile au 
fost arestate de poliție aproximativ 
350 de persoane care au încercat să 
organizeze în centrul capitalei chi
liene o demonstrație de Ziua inter
națională a muncii. Mai muiți de
monstranți au fost molestați de po
lițiști.

a avut drept consecințe creșterea 
datoriei publice.

Programul electoral al conserva
torilor preconizează modificări in 
sistetnul fiscal, reducerea unor 
cheltuieli guvernamentale. în timp 
ce laburiștii au în vedere întărirea 
sectorului de stat în economie, con
servatorii se declară adepții redu
cerii ponderii acestuia, menționînd 
că vor reveni asupra naționalizării 
unor industrii și vor încuraja „li
bera inițiativă".

Problemele social- 
economice, în centrul 
campaniei electorale

Liberalii — al treilea partid ca 
mărime din țară — au propus 
adoptarea unui scrutin proporțional 
și o reformă parlamentară vizînd 
înlocuirea Camerei lorzilor cu o 
adunare aleasă. Liberalii s-au de
clarat gata să încheie o înțelegere 
cu oricare din cele două formațiuni 
politice principale.

Problemele dezarmării, respectiv 
cele legate de viitorul „arsenalului 
nuclear britanic", au figurat, de 
asemenea, printre „capetele de afiș" 
ale campaniei electorale. în timp 
ce partidul conservator s-a pronun
țat pentru „întărirea apărării" 
Angliei în conformitate cu cererile 
strategilor N.A.T.O., partidul labu
rist a avut o poziție mai nuanțată. 
Fapt este că această temă consti
tuie un element de dispută chiar

ÎN FAVOAREA EXTINDERII COOPERĂRII 
ÎNTRE ȚĂRILE BALCANICE

Comunicat comun greco-bulgar
ATENA (Agerpres). — în comu

nicatul dat publicității la încheierea 
convorbirilor dintre Constantin Ca- 
ramanlis, primul ministru al Greciei, 
și Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria, se 
afirmă că Grecia șl Bulgaria „au 
convenit să stimuleze cooperarea 
bilaterală și multilaterală intre sta
tele balcanice in probleme de Interes 
comun și în special în sectoarele 
transporturilor, telecomunicațiilor, 
comunicațiilor, mediului Înconjurător

Consiliul de Securitate declară ilegale pretinsele alegeri 
organizate de regimul rasist din Rhodesia

NAȚIUNILE UNITE (Agerpres). 
— Cu 12 voturi favorabile și trei ab
țineri (Marea Britanie, Franța și 
S.U.A.), Consiliul de Securitate al 
O.N.U. a adoptat o rezoluție prin 
care este reafirmat caracterul „nul și 
neavenit" al alegerilor desfășurate 
recent în Rhodesia din inițiativa re
gimului ilegal de la Salisbury. Re
zoluția condamnă energic „toate ten
tativele și manevrele regimului ile
gal", inclusiv „pretinsele alegeri" din 
aprilie 1979, arătînd că acestea au

Revendicări economice ale
LA PAZ 2 (Agerpres). — La sesiu

nea Comisiei Economice a O.N.U. 
pentru America Latină, care și-a în
cheiat lucrările în capitala Boliviei, 
dezbaterile s-au desfășurat sub sem
nul unității țărilor latino-americane, 
al criticii aspre la adresa țărilor ca
pitaliste dezvoltate și a companiilor 
transnaționale care operează în zonă, 
fără a ține seama de interesele po
poarelor respective. Astfel, cu prile
jul lucrărilor s-a relevat, între altele, 
faptul că în decurs de numai un an 
țările latino-americane au pierdut, în

Secretarul general al P.C.I. despre 
reprezentarea comuniștilor în guvern

ROMA 1 (Agerpres). — Referin- 
du-se, intr-un discurs electoral ros
tit la Bari, la problema reprezentă
rii Partidului Comunist Italian in 
guvernul țării, Enrico Berlinguer, se
cretar general al P.C.I., a spus : „A 
devenit în prezent clar pentru toți 
că participarea P.C.I. la guvern n-ar 
comporta nici un risc pentru demo
crație, pentru securitatea națională, 
pentru pluralism, pentru credința și 
libertatea religioasă". Dar, a arătat 
el în continuare, „o prezență a P.C.I. 
în guvern ar implica o schimbare in 
structurile societății și în sistemul 
actual al puterii și de acest lucru se 
tem liderii democrat-creștlni". Parti
dul Democrat Creștin se opune par
ticipării comuniștilor la guvern de
oarece Știe că acest lucru „ar im
plica pentru el renunțarea la vechi
le obiceiuri ce-i sint scumpe" — a 
spus Enrico Berlinguer.

în Italia a fost declanșată oficial 
campania electorală pentru alegerile 
legislative ce urmează să aibă loc la
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agențiile de presă
Vizită în U.R.S.S. O delega

ție a Consiliului Național al Femei
lor din țara noastră, formată din 
Maria Groza, vicepreședintă, și Maria 
Ciocan, secretară a consiliului, a fă
cut o vizită de prietenie și schimb de 
experiență în U.R.S.S., la invitația 
Comitetului Femeilor Sovietice. Dele
gația a avut întîlniri și convorbiri la 
Comitetul Femeilor Sovietice, la So
vietul Suprem al R.S.S. Lituaniene și 
la unele soviete orășenești — cu 
membri ai unor comisii permanente 
care se ocupă de probleme privind 
activitatea femeilor și ocrotirea copi
lului — a luat cunoștință de munca 
organizațiilor de femei din întreprin
deri din orașele Moscova, Vilnius și 
Kaunas. S-a exprimat dorința comu
nă de a dezvolta relațiile tradiționale 
de prietenie romăno-sovietice și co
laborarea organizațiilor de femei din 
cele două țări.

în sînul partidului laburist. Nu de 
mult, un mare număr de deputati 
laburiști au înaintat parlamentului 
un proiect de rezoluție prin care se 
cerea reducerea substanțială a bu
getului militar si renunțarea de că
tre Anglia la crearea unor noi ti
puri de arme, inclusiv nucleare, 
considerînd aceasta ca un factor de 
natură să contribuie decisiv la re
dresarea economiei, la creșterea 
standardului de viată al populației, 
la întărirea cursului spre destindere 
și pace.

în ce privește ^programul elec
toral al partidului comunist, acesta 
prevede măsuri economice de 
combatere a fenomenelor de criză : 
creșterea investițiilor capitale in in
dustrie, dezvoltarea construcției de 
locuințe, naționalizarea exploatări
lor petroliere din Marea Nordului, 
stabilirea controlului asupra prețu
rilor ș.a. Pe plan extern, partidul 
comunist consideră necesară ieșirea 
Angliei din N.A.T.O. și înlocuirea 
sistemului blocurilor militare prin- 
tr-un sistem de securitate colectivă 
în Europa. într-o declarație a co
mitetului politic al partidului se 
subliniază „necesitatea creării con
dițiilor pentru ca viitorul guvern 
laburist să adopte o politică de stin
gă, un curs nou pentru Marea Bri
tanie".

Presa londoneză menționează ca 
un element important al campaniei 
electorale reafirmarea opțiunii Con
gresului Sindicatelor Britanice 
(T.U.C.), cu cei peste 11 milioane 
membri ai săi, de a sprijini candi- 
dații partidului laburist

Nicolae P1OPEANU 

șl asistenței medicale în domeniul 
zootehnic". Cele două părți și-au 
reafirmat adeziunea față de rezolu
țiile Consiliului de Securitate în pro
blema cipriotă și au subliniat rolul 
important ce revine O.N.U. în solu
ționarea acesteia. Grecia și Bulgaria 
și-au exprimat sprijinul pentru ini
țiativele de încetare a cursei înar
mărilor șl de dezarmare, s-au pro
nunțat pentru dezarmarea generală și 
totală.

fost puse la cale pentru a prelungi 
existența unui „regim rasist minori
tar" și a împiedica accesul la inde
pendență al populației Zimbabwe și 
realizarea unei autentice guvernări 
majoritare. Totodată, rezoluția cere 
tuturor statelor să refuze să recu
noască „orice reprezentant sau organ" 
rezultat din respectivele alegeri și să 
continue să aplice regimului rasist 
din Rhodesia sancțiunile cu caracter 
internațional hotărîte.

țărilor latino-americane
urma măsurilor discriminatorii în do
meniul comerțului și a activității 
companiilor transnaționale, aproape 
trei miliarde dolari.

Delegații latino-americani au cerut 
revizuirea relațiilor economice, elabo
rarea unor regulamente care să con
troleze activitățile companiilor trans
naționale.

Totodată, delegații latino-ameri
cani s-au pronunțat pentru intensi
ficarea formelor de cooperare între 
țările din regiune în scopul asigură
rii dezvoltării lor de sine stătătoare.

3 iunie, în urma dizolvării parlamen
tului la data de 2 aprilie 1979.

Confruntată cu dificile probleme 
politice, economice și sociale inter
ne, printre care un loc important îl 
ocupă inflația, șomajul, necesitatea 
de a face față recrudescenței tero
rismului, Italia a avut în ultimii 30 
de ani 37 de guverne și trei alegeri 
parlamentare anticipate, fără ca ele 
să poată aduce stabilitatea necesară 
găsirii și adoptării unor soluții aces
tor probleme.

în cadrul ultimelor alegeri legis
lative din iunie 1976, principalele trei 
partide politice din țară — comu
nist, democrat-creștin și socialist — 
au obținut 34,4 la sută, 38,7 la sută 
și respectiv 9,6 la sută din voturi.

Campania electorală va oferi tutu
ror partidelor politice posibilitatea 
de a prezenta electoratului progra
mele lor în vederea soluționării ce
lor mai importante probleme pe care 
le va avea de rezolvat viitorul gu
vern.

Convenție de credit ro- 
mâno-canadiană. La 30 aprili# 
a fost semnată la Ottawa o conven
ție de credit prin care Corporația 
pentru promovarea exporturilor și un 
consorțiu de bănci, condus de Bank 
of Montreal, au acordat Băncii româ
ne de comerț exterior un credit pe 
termen lung în sumă de 1 miliard 
dolari, destinat finanțării construcției 
în țara noastră a centralei nuclearo- 
electrice.

Scrisoare adresată Con
siliului de Securitate. Obser* 
vatorul permanent al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei la O.N.U., 
Zehdi Labib Terzi, a trimis o scrisoa
re președintelui Consiliului de Secu
ritate prin care atrage atenția asu
pra folosirii de către Israel a artile
riei grele și obuzelor brizante în 
timpul recentelor bombardamente 
asupra unor tabere de refugiați pa
lestinieni și asupra unor localități li
baneze. tn scrisoare se subliniază că, 
în timpul ultimelor bombardamente, 
pierderile în rîndurile populației ci
vile s-au ridicat la 43 de morți și mai 
multe sute de răniți.

întîlnire Carter — Ohira. 
La Casa Albă au început miercuri 
convorbirile dintre președintele 
S.U.A., Jimmy Carter, și primul 
ministru al Japoniei, Masayoshi O- 
hira, care efectuează o vizită ofi
cială în Statele Unite. Pe agenda 
convorbirilor un loc important revi
ne contenciosului comercial dintre 
cele două țări, precum și problema
ticii energiei. Anul trecut S.U.A. au 
înregistrat un deficit de 12 miliarde 
dolari în schimburile comerciale cu 
Japonia.

Atentat terorist în Iran. 
Postul de radio Teheran, citat de 
agențiile internaționale de presă, a 
anunțat că in capitala Iranului a fost 
asasinat ayatolahul Morteza Mota- 
hari. In memoria ayatolahului a fost 
proclamată o zi de doliu național. 
Postul de radio a condamnat „teroa
rea și atentatele contrarevoluționare".

Încheierea convorbirilor algeriano-spaniole
ALGER 2 (Agerpres). — La În

cheierea vizitei în Algeria a pre
ședintelui guvernului spaniol, Adolfo 
Suarez, care a avut convorbiri cu 
președintele algerian, Chadli Bendje- 
did, cu premierul Mohamed Benah- 
med Abdelghani și cu alte oficialități 
ale țării-gazdă. a fost dat publicității 
un comunicat comun, care relevă că 
ln cadrul discuțiilor oficiale au fost 
abordate probleme ale relațiilor bila
terale, precum și unele aspecte ale

Manifestări 
culturale romanești 

in Franța
Din inițiativa Asociației de 

prietenie Franța-România, la 
Vesoul, centrul administrativ al 
departamentului Haute-Saâne, 
s-au desfășurat Zilele prieteniei 
romăno-franceze. La Casa de 
cultură din localitate au fost 
inaugurate o expoziție de carte 
românească, la loc de cinste 
figurină ultimele volume tradu
se in limba franceză din opera 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
precum și o expoziție de artă și 
instrumente muzicale populare 
din tara noastră și un montaj 
de fotografii „Momente din isto
ria poporului român", tn sala de 
spectacole a casei de cultură au 
fost prezentate filme documen
tare și diapozitive infățișind as
pecte ale vieții economice, cul
turale și sociale din (ara noastră.

MAPUTO

Reuniune la nivel înalt 
a unor țări africane 
„din prima linie*' 

MAPUTO 2 (Agerpres). — La 
Maputo au luat sfirșit lucrările unei 
reuniuni la nivel înalt a unor sta
te africane „din prima linie", la care 
au participat președinții Samora 
Machel (Mozambic), Kenneth Kaun- 
da (Zambia) și Julius Nyerere (Tan
zania). Au fost examinate probleme^ 
privind situația din sudul Africii, în- 
deosebi situația apărută in urma așa> 
numitelor alegeri care au avut Ioc 
în Rhodesia, puse la cale de regimul 
rasist minoritar.

Proclamarea 
autonomiei interne 

a Groenlandei
GODTHAAB 1 (Agerpres). — 

Marți la amiază, la Godthaab a 
fost proclamată autonomia in
ternă a Groenlandei, in cadrul 
unei ceremonii la sediul Land- 
sting-ului in cursul căreia regina 
Margareta a 11-a a Danemarcei 
a inminat șefului guvernului lo
cal textul legii privind „regimul 
de independență internă" a insu
lei. Cu acest prilej a avut loc 
și instalarea oficială a primului 
guvern local, condus de Jona
than Motzfeldt, liderul partidu
lui Siumut, formațiune politică 
căreia i-au revenit, la alegerile 
generale din 4 aprilie, 13 din 
cele 21 de mandate in forul le
gislativ local — Landsting.

După cum se știe, Groenlanda
— care, potrivit Constituției da
neze din 1953, făcea parte inte
grantă din Regatul Danemarcei
— a obținut statutul de autono
mie in baza referendumului din 
ianuarie, in cadrul căruia peste 
70 la sută din alegători s-au 
pronunțat în acest sens.

transmit:
Primire la Beijing. ln 

vizită la Beijing, Kurt Waldheim, 
secretar general al O.N.U., a fost 
primit de Hua Guofeng, premierul 
Consiliului de Stat. Cu acest prilej, 
Kurt Waldheim și Hua Guofeng au 
procedat la un schimb de păreri cu 
privire la principalele probleme in
ternaționale — informează agenția 
China Nouă. Totodată, secretarul ge
neral al O.N.U. s-a întîlnit cu Deng 
Xiaoping, vicepremier al Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze.

Kurt Waldheim la Phu 
nîan. continuarea turneului său 
prin unele state din Asia, secreta
rul general al O.N.U., Kurt Wald
heim, a sosit miercuri la Phenian, 
venind de Ia Beijing. La aeroportul 
din Phenian el a fost intîmpinat de 
Hă Dam, vicepremier al Consiliului 
Administrativ, ministrul afacerilor 
externe al R.P.D. Coreene, de alte 
oficialități.

Contacte la nivel înalt.
Cancelarul R.F. Germania, Helmut 
Schmidt, a sosit miercuri la Sofia, 
intr-o vizită oficială, la invitația lui 
Todor Jivkov, președintele Consiliu
lui de Stat al R.P. Bulgaria. Pe 
aeroportul din capitala bulgară, 
oaspetele a fost întimpinat de Todor 
Jivkov și de alte persoane oficiale 
— relatează agenția B.T.A.

Provocare neofascistă.
Elemente neofasciste au comis ln 
Austria o nouă acțiune de provocare. 
Mai multe persoane au pătruns pe 
teritoriul fostului lagăr fascist de 
concentrare de la Mauthausen și au 
profanat monumentele ridicate in ( 
memoria victimelor fascismului. Po
liția nu a putut descoperi elementele 
implicate.

s-a abătut laUn val de frig
Începutul săptămînii asupra vestului 
Franței, în special asupra Bretaniei. 
Miercuri. în această parte a țării a 
nins, meteorologii prevăzînd chiar 
îngheț la sol pentru nopțile urmă
toare. în Olanda miercuri a fost în
registrat un viscol puternic în zona 
de vest a țării, iar în- nordul An
gliei și în Scoția s-au semnalat nin
sori abundente.

vieții internaționale, între care și si
tuația din Orientul Mijlociu. „Algeria 
și Spania — arată documentul — 
apreciază că stabilirea păcii în Orien
tul Mijlociu poate avea loc printr-o 
soluționare justă, trainică și globală 
a conflictului, întemeiată pe retrage
rea Israelului din teritoriile arabe 
ocupate și pe respectarea drepturi
lor naționale ale poporului palesti
nian".
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