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Sîmbătă a avut loc in Capitală
în prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

a conducerii de partid și de stat
1’ 'Â'ADUNAREA POPULARĂ ORGANIZATĂ

CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII ZILEI DE 1 MAI
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au partici
pat, simbătă dimineață, la adu
narea populară organizată în Ca
pitală cu prilejul sărbătoririi zi
lei de 1 Mai — Ziua solidarită
ții internaționale a celor ce 
muncesc.

Cinstirea acestei zile a fră
ției muncitorilor de pretutindeni 
a avut loc în împrejurări de o 
semnificație deosebită, în con
dițiile in care întreaga națiune 
aniversează împlinirea a 55 de 
ani de la crearea Partidului 
Comunist Român, continuatorul 
bogatelor tradiții revoluționare 
ale clasei muncitoare, ale po
porului român, forța politică 
conducătoare a societății noastre 
socialiste, detașament activ al 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

Sub semnul acestor două e- 
venimente. întîmpinate cu bucu
rie și rodnice bilanțuri de oa
menii muncii de pe cuprinsul 
țării, s-a desfășurat adunarea 
populară, organizată de Comi
tetul municipal București al 
P.C.R., la Palatul sporturilor și 
culturii.

Sosirea la tribuna oficială a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
a celorlalți conducători ai parti
dului și statului este întimpi- 
nată cu multă căldură și în
suflețire.

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

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, in tribuna 
oficială iau loc tovarășul Manca 
Mănescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Ștefan 
Voitec, Emil Bobu, Cornel Bur
tică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas. Petre Lupu. Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană. Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan An
drei, Iosif Banc, Mihai Dalea, 
Mihai (Sere, Nicolae Giosan, Ion 
Ioniță.

Iau loc, de asemenea, vechi 
militanti ai mișcării comuniste 
și muncitorești din țara noastră, 
Eroi ai Muncii Socialiste, repre

zentanți ai unor organizații de 
masă, ai oamenilor muncii din 
mari întreprinderi bueureștene. 
ai vieții științifice și culturale.

în sală se află membri ai C.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, vechi militanți 
ai mișcării comuniste și munci
torești din țara noastră, conducă
tori de instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, mii 
de oameni ai muncii din între
prinderile și instituțiile bucu- 
reștene.

La adunarea populară parti
cipă reprezentanți ai Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S.. Confederației Generale 
a Muncii din Franța. Federației 
Generale a Sindicatelor din Co
reea. Consiliului Central al Sin
dicatelor din Bulgaria. Consiliu
lui Central al Sindicatelor din 
Ungaria. Consiliului Central al 
Sindicatelor din Polonia. Confe
derației Internaționale a Sindi
catelor Arabe, Mișcării Sindi
cale Revoluționare din Ceho
slovacia, Uniunii National® a 
Muncitorilor Angolezi, Federației 
Sindicatelor din Vietnam, Fe
derației Sindicatelor Libere Ger
mane (R.D.G.), Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din Mongo
lia. Centralei Oamenilor Muncii 
din Cuba. Federației Egiptene a 
Muncii, Confederației Generale 
a Oamenilor Muncii din Peru, 
Congresului Permanent de Uni
tate Sindicală al Oamenilor 
Muncii din America Latină. 
Uniunii Generale a Muncitorilor 
din Sudan. Uniunii Marocane a 
Muncii, Comisiilor Muncitorești 
din Spania. Confederației Sindi
catelor Creștine din Belgia. Cen
tralei Unice a Oamenilor Muncii 
din Chile. Confederației Sindica
telor și Federației sindicale a 
muncitorilor din domeniul pu
blic din Turcia. Organizatei 
Unității Sindicale Africane. 
Confederației Generale a Oa
menilor Muncii din Costa Rica. 
Congresului Sindicatelor din 
Ghana. Interăndicalei din Por
tugalia. Federației Generale a 
Sindicatelor Iordaniene, Uniumi 
Sindicatelor Laoțiene Federa
ției Naționale Pakistaneze a 
Sindicatelor. Confederației Na
ționale a Oamenilor Muncii dm 
Senegal. Federației Muncitorilor 
Palestineni. Uniuni: Naționale 
a Muncitorilor din Algeria. Cen
tralei Naționale a Oamenilor

(Continuare fn pag. a TV-a)
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LA CARE NE RAPORTAM
„Am muncit, am învățat, 

i-am învățat
și pe alții să muncească46

Faptele 
noastre

Cuvintul tovarășului

Emil Bobu
ÎN PAGINA A III-A

„ Cresc visuri noi și fapte mindre cresc, 
Dind vieții noastre trainic ințefes‘*

SPECTACOLUL FESTIV DE LA 
PALATUL SPORTURILOR ȘI CULTURII 

(In pagina a IlI-a)

Măsura cea mai dreaptă 
a omului

;,MUNCESC. tA GRIVIȚA DE 31 DE ANI“ spune, iar 
vorbele îi aduc pe față o lumină care netezește cutele timpului, 
inundă ochii, întinerește. „Muncesc la Grivița de 31 de ani, spu
ne, șl se oprește de parcă nimic nu ar mai trebui adăugat, el, 
omul care, peste o lună, va inaugura începutul odihnei după o 

-viață de muncă, a închis, în aceste citeva vorbe, sensul și plinăta
tea unei întregi existențe. încape acolo demnitatea, modestia 
celui ce știe că și-a făcut datoria, liniștea unei conștiințe dreple, 
mindria de a aparține unui loc de efort cunoscut și respectat, de 
a fi părtaș la prestigiul acestuia. Un om ca oricare altul, un co
munist cum cunoaștem atîția : maistrul sudor DUMITRU BADEA. 
Și o coincidență care t-a marcat, incă de la început, drumul, ho- 
tărîndu-i-l așa cum ii vom cunoaște : PRIMUL AN DE MUNCA 
A FOST ȘI ACELA AI» INTRĂRII ÎN PARTIDUL COMUNIST 
— ANUL 1945.

Tot atunci „Grivița", cu aco
perișurile găurite de suflul 
bombelor, cu o locomotivă elec
trică ce servea ca unică sursă 
de energie pentru mașinile a- 
telierelor, cu oamenii flămînzi, 
care munceau 20 de ore pe zi, 
primea vizita unei delegații de 
mineri din bazinul Petroșanilor. 
Tînărului de 23 de ani i-a ră
mas in minte ceea ce a rostit, 
parcă scuzîndu-se. cel mai în 
virstă dintre oaspeți: „Noi știm

mai mult să muncim decît să 
vorbim". întotdeauna — a în
țeles atunci muncitorul de la 
„Grivița Roșie" — faptele tre
buie să fie cu mult mai multe 
decit vorbele, iar ele, cele din 
urmă, simple și adevărate. Iar 
faptele lui Dumitru Badea,' la o 
încercare de bilanț, încap intr-a
devăr în vorbe puține: a mun
cit, i-a învățat pe foarte mulți 
să muncească, s-a purtat și i-a 
deprins să se poarte pe cei din

jur așa incit să nu trebuiască 
vreodată să iși plece ochii.

„Sudura" și „copiii mei" — 
două elemente la care se rapor
tează determinant peste trei de
cenii de muncă. „Copiii" mais
trului au unii deja timple în
cărunțite, sudura cu flacără a 
cedat demult locul celei electri
ce, sînt prefaceri firești, care nu 
au alterat însă sensul învățături
lor sale, legile după care și-a 
rinduit viața și munca. Face un 
calcul din care rezultă că timpul 
închinat uzinei îl depășește cu 
mult pe cel al odihnei, al fami
liei : „Au fost doar atitea de fă
cut, mai sînt încă. Să le luăm 
pe rînd: întîi, un meșter care 
se știe priceput nu poate lăsa 
pe mina intîmplării felul în care 
lucrează. Cînd ne-atn schimbat 
profilul și am început, în loc de 
locomotive, să fabricăm utilaj 
chimic și petrolier, s-au ivit

SOFIA SCORȚARU-PAUN

(Continuare in pag. a lV-a)

de muncă 
închinate 
patriei, 

partidului
Acum, la început de mai, 

cînd întregul nostru popor 
se pregătește să intimpine 
cea de a 55-a aniversare a 
P.C.R., ne prezentăm cu im
portante realizări in marea 
cronică a întrecerii socialiste. 
Prezenți în întreprinderi și pe 
ogoare, printre cei care au 
sărbătorit prin muncă, ziua 
muncii, reporterii noștri au 
înregistrat de la secretarii 
U.T.C. primele rezultate .

ÎNPAGINAa 2-a

Sunetele sărbătorii noastre din Armin
deni iși prelungesc ecoul,, in geana aces
tei dimineți spre a se contopi, din nou, cu 
fascinantul ecou al milioanelor de oameni 
în haine de lucru reîntorși din cîntec și 
veselie, cu toată veridicitatea gîndurilor 
și faptelor de fiecare zi, la grija lor din
ții, rinduită pe vetrele fierbinți din casa 
țării, sub semnul celei mai adevărate ome
nii făuritoare de belșug și stăpînitoare de 
belșug — omenia muncii.

Trecînd prin porțile prevestitoare de rod 
ale intîiului de mai ne-am împodobit cu 
florile sale masa noastră 
sărbătorească, îmbelșu
gată, precum poporul 
dăruit din veacuri unel
telor muncii care sînt, 
deopotrivă, și uneltele 
păcii.

Infățișindu-ne Ia cea
sul din Armindeni cu 
toate roadele de peste 
anotimpuri ne-am descoperit mai tineri, mai 
în putere și mai frumoși încă, omenindu-ne 
și omenind, după străbune datini, leagănul 
acesta românesc,, unde munca a fost din- 
totdeauna măsura cea mai curată pen
tru cinstirea omului de omenie.

Sub trilul fermecatei noastre ciocîrlii 
ne-am prins, din nou, într-o horă cit țara, 
oglindindu-ne în miezul de lumină al săr
bătorii muncii chipurile obișnuite, aceleași 
chipuri întoarse acum la rostui lor de 
fiecare zi spre a oglindi, mai departe, 
sensul greu de cuprins al podoabelor și 
comorilor izvorîte din fintinile hărniciei

românești, pentru casa aceasta cu nume 
de patrie pe care dorim să o trecem ur
mașilor mult mai bogată și mult mai în
floritoare.

Ne-am tencuit inima cu florile aceluiași 
copac ce-și află rădăcini adinei în mile
nara vatră și într-un imn al muncii ne-am 
contopit glasurile deopotrivă — români, 
maghiari, germani și alte neamuri - sta
tornicind pe temeliile acestei țări cea mai 
înaltă columnă a năzuințelor și izbînzilor 
noastre comuniste.

Tineri și vîrstnici, bărbați și femei am

OMENIA MUNCII
George Țărnea

străbătut ora sărbătorii din mai cu același 
gînd și cu aceeași încredere în dimensiu
nile viitorului comunist al României socia
liste, dăltuit în Programul partidului, știind 
că numai prin muncă putem să dăruim 
devenirii noastre semnul și sensul vertica
lității.

Și pentru a întări dovada acestei ge
neroase lucidități stau mărturie, în ma
rele calendar al muncii și In marea cro
nică a hărniciei noastre, acele mii de 
brațe și acele mii de frunți care au 
adăpat, cu sudoarea neodihnei lor, semin
țele abia revărsate în pămîntul reavăn ql 
primăverii românești pentru o alto mare

călătorie spre vremea unui alt mare cules. 
Stau, de asemenea, mărturie cei care au 
vegheat în ceasurile sărbătorii din mai 
„vetrele cu foc nestins” ale patriei.

Am înălțat spre cele patru zări din 
pridvorul acesta cu nume românesc, glo
durile noastre curate precum cerul arcuit 
ca un tavan frumos peste casa țării în 
care trăim și muncim și visăm la tem
peraturile înalte ale demnității și libertă
ții noastre socialiste. Prin ferestrele de 
belșug și senin ale zilei de Armindeni am 
trimis tuturor popoarelor lumii urarea 

noastră de suflet și 
gînd, ca o aripă de co
cor, întărind astfel ne
clintita noastră speranță 
de a face din această 
planetă, prin puterea 
uneltelor muncii, un pâ- 
mînt al omeniei, un pă- 
mînt al păcii, un părrjînt 

,al egalității și înțelege
rii între toate națiunile.

Privim din geana Acestei dimineți, cu 
îndreptățită mîndrie, acele mari trepte din 
viitor, spre care urcă, demn, drumul între
gii noastre națiuni. Și cum această săptâ- 
mînă poartă pe frontispiciul său cele 55 a'e 
primăveri adunate în vîrsta fecundă și 
mereu tînără a partidului nostru comunist, 
țara întreagă, în haine de lucru, pornește 
din geana acestei dimineți spre piscuriie 
sărbătorilor sale viitoare cu încrederea și 
curajul pe care i le dă cîrmaciul neobosit 
a! destinelor și libertății sale, al înfloririi 
sale continue, al suveranității ți fericirii sales
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FAPTELE NOASTRE DE MUNCĂ 
ÎNCHINATE PATRIEI, PARTIDULUI

Zilele de 1 și 2 mai au fost 
sărbătorite prin muncă de că
tre lucrătorii ogoarelor, care 
și-au concentrat eforturile in 
principal pentru încheierea 
semănatului pe suprafețele 
destinate porumbului.

Foto : Gh. CUCU

Sub arcadele exuberanței
și veseliei tinerești

Zile de munca record
La Combinatul siderurgic din 

Galați ziua de 1 Mai a fost 
marcată printr-un angajament 
sporit al furnaliștilor. oțelarilor 
și laminatorilor. in asigurarea 
funcționării ireproșabile a pro
cesului de producție, prin obți
nerea unor noi și importante 
depășiri ale sarcinilor de plan.

— Zilele de 1 și 2 mai, ne 
spune tovarășul Iulian Lungu, 
secretar al comitetului U.T.C. 
pe platformă, au fost declarate 
de noi zile de producție record. 
Ca urmare a eforturilor depuse, 
sarcinile de plan in aceste zile 
au fost depășite cu 600 tone 
fontă, 700 tone oțel și 400 tone 
laminate finite pline.

REȘIȚA

Obiectivul nr. 1 — 
calitatea

Zilele de 1 și 2 mai, zile de lu
cru obișnuite pentru întregul 
colectiv al combinatului siderur
gic Reșița, au constituit un pri
lej de noi recorduri in produc
ție, concretizate in cele 320 tone 
de oțel obținute suplimentar. 
Adăugind acest rezultat celor 
5 500 tone intrate in registrul 
depășirilor de la Începutul anu
lui, oțelarii și-au onorat astfel 
aproape 60 la sută din angaja
mentul anual, anticipind astfel 
un bilanț deosebit de bun pen
tru primul an al cincinalului re
voluției tehnico-științifice. In 
acest sens, inginerul Pavel Pre
da. secretarul organizației U.T.C. 
de pe platforma oțelăriei. ne 
spune : ..Angajamentul nostru, 
al tinerilor, se ridică la 1 500 
tone oțel livrat in plus benefi
ciarilor noștri.

MUREȘ

Ore de veghe 
la înalta temperatură 

a cuptoarelor
— Pentru noi. chimiștii din Tîr- 

năveni. ne spune Dorin Groza, 
secretarul comitetului U.T.C. al 
combinatului, zilele de 1 și 2 
mai au fost zile de veghe, de 
efort la înalta temperatură a 
cuptoarelor cu. foc nestins. Aici, 
ca in fiecare ni. tinerii, alături 
de întregul colectiv.. au împlinit 
o datorie de onoare : realizarea 
responsabilă a sarcinilor profe
sionale. Am adăugat astfel 
noi cantități celor 8 200 tone car
bid. 100 tone bicromat și alte 
produse chimice, realizate peste 
prevederile graficului la zi pe 
cele patru luni trecute ale anu
lui.

HUNEDOARA

150 tone de oțel 
peste plan

Ziua de 1 Mai. ne informează 
Constantin Ioniță. locțiitorul se
cretarului comitetului U.T.C. 
de la Combinatul siderurgic Hu
nedoara. a fost deosebit de rod
nică pentru topitorii de pe plat- 

functionarea uniformă a agre
gatelor. menținerea unui regim 
termic constant, toate șarjele au 
fost elaborate in avans fată de 
grafice, obținindu-se suplimen
tar. pe această cale, importante 
cantități de metal. Exemplul lor a 
fost urmat de tinerii topitori șefi 
Gheorghe Bărbuș. Nicolae Mun- 
tea. Teodor Fițiu și alții care, 
ccmprimind perioada de elabo
rare și sporind greutatea nomi
nală a șarjelor, au produs in 
plus 150 tone de oțel care se 
adaugă altor 17 000 tone reali
zate peste sarcinile de plan de 
către colectivul combinatului in 
primele patru luni ale anului.

BUCUREȘTI

Noi succese 
în cronica întrecerii

în Capitală, citeva mii de ti
neri au fost prezenți in zilele 
de _ 1 și 2 mai in intreprinderi. 
ținînd aprins focul cuptoarelor 
electrice sau efectuind nu
meroase lucrări de întreținere și 
reparații. Astfel, la întreprin
derea „23 August**  peste 1000 
de tineri prezenți in aceste zile 
de sărbătoare lingă cuptoarele 
de topit fontă și oțel au dat 
peste plan importante cantități 
de metal necesar pentru con
struirea locomotivelor Diesel hi
draulice. Așa cum ne infor
mează tovarășul Pompiliu Man- 
dsche. secretarul comitetului 
U.T.C. de la întreprinderea 
..Republica**,  la cele 10 000 000 
lei producție suplimentară rea
lizată de colectivul unității, in 
primele patru luni ale anului, in 
zilele de 1 și 2 mai. cei 500 de 
tineri prezenți la lucru au mai 
adăugat incă 250 000 lei produc
ție suplimentară. Brigada tine
retului. condusă de tinărul lăcă
tuș Mihai Ungureanu. a reușit 
să termine ieri, cu 5 zile mai de
vreme, repararea laminorului de 
3 toii, urmind ca acesta să fie 
astăzi pus in funcțiune. Un alt 
colectiv de muncă pe care l-am 
vizitat — întreprinderea de 
pompe. ..în cele două zile, ne 
spune Constantin Bită. secreta
rul comitetului U.T.C.. cei 606 
de tineri prezenți in secțiile de 
producție au montat suplimen
tar in aceste două zile tx-ste 
200 de pomoe pentru irigații și 
au curățit de zgură 20 000 tone 
piese turnate**.  Pentru a veni in 
sprijinul constructorilor unor 
obiective economice importante, 
ne informează tovarășul Radtt 
Duca. secretarul comitetului 
U.T.C. de la I.M.G.B.. peste 250 
de tineri din intreprindere au 
venit in zilele de 1 și 2 mai Ia 
lucru. S-a muncit in aceste zile 
la coloana de sinteză nr. 4 și la 
confecționarea unor mașini de 
fermentat, ce vor fi trimise ur
gent la Curtea de Argeș.

PRAHOVA

Producție suplimentară 
in valoare de 300 000 lei

Ziua de 1 Mai a fost sărbă
torită și de colectivul Combina
tului petrochimic Teleajen prin 
realizări deosebite în muncă. 

..Celor peste 17 800 tone țiței 
prelucrate peste plan in trimes
trul L concretizate in 9 480 tone 
benzină. 2 800 tone petrol plus 
motorină. 10 500 tone uleiuri și 
6 000 tone bitum — ne infor
mează Petre Barbu, secretarul 
comitetului U.T.C. pe combinat 
— li se adaugă produsele reali
zate suplimentar in ziua de 
1 Mai. care se ridică la nivelul 
intreeului combinat la peste 
300 000 lei.

TIRGOVIȘTE

Șarjele tineretului
Tinerii oțelari din cea mai 

tinără platformă siderurgică a 
țării raportează și de această 
dată noi succese obținute 
in producție. în zilele de 
1 și 2 mai peste 650 de 
tineri aflați lingă cuptoarele 
de 50 si 65 de tone au elaborat 
200 tone oțel peste plan. Din 
fierul vechi strins de uteciștii 
dimbovițeni în urmă cu citeva 
zile, la Combinatul de oțeluri 
speciale au fost elaborate 2 
șarje ale tineretului. S-au evi
dențiat ta mod deosebit echipele 
ccnduse de tinerii Petre Răi- 
leanu. Toma Radu și Nicolae 
Tâbîrcâ. Tot in aceste zile 
echipa de lăcătuși montori con
dusă de Marin Vișescu a mon
tat într-una din halele noului 
laminor peste 50 tone confecții 
metalice.

ARGEȘ

Semănatul porumbului, 
în cel mai scurt timp 

încheiat
în comuna Slobozia, județul 

Argeș, una dintre cele mai mari 
unități agricole cooperatiste din 
județ, cei peste 40 de mecaniza
tori care servesc această unitate 
au pregătit întreaga suprafață 
ce va fi semănată cu porumb, 
adică 1 105 hectare. în urma 
discurilor, cele zece semănători 
au incorporat sămința in sol pe 
mai bine de 550 de hectare. Așa 
cum ne spune primarul comu
nei. Aurel Cojocaru. în patru 
zile bune de lucru se va în
cheia semănatul acestei culturi. 
Alături de mecanizatori, mem
brii cooperatori efectuează și 
alte lucrări din actuala cam
panie : pe o suprafață de 50 ha 
destinată culturii tutunului, ti
nerii mecanizatori Vasile Bărăs- 
cu. Marin Cucu. și Marian Stan- 
ciu au pregătii întreaga par
celă : 70 de cooperatori au plan
tat deja 10 ha cu tutun ; in gră
dina de legume 90 de membri 
cooperatori, avind in frunte pe 
șeful de fermă Vaier Dorobanțu, 
plantează tomatele, iar Mirea 
•Tianu. Marin Vlaicu. Gheorghe 
Pirvu. Gheorghe Taru întrețin 
culturile in solarii.

TELEORMAN

Pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare

Gabriela Vațe. secretara orga
nizației U.T.C. de la coopera
tiva agricolă de producție din 
comuna Izvoarele, județul Tele

orman : „Ieri și alaltăieri am 
semănat ultimele hectare de po
rumb (suprafața totală — 478 
hectare). S-au distins la această 
importantă lucrare — ca in 
toată campania dealtfel, meca
nizatorii între care mulți sint 
tineri. Noi,' ceilalți cooperatori, 
toți cei 80 de uteciști din orga
nizația noastră, am terminat 
prașila I pe cele 50 de hectare 
cultivate cu sfeclă de zahăr. S-a 
lucrat intens și in grădina de 
legume, realizind peste 90 de 
hectare, din totalul de 110 hec
tare". ..în zilele de 1 și 2 mai 
— dună cum ne relatează tova
rășul Danciu Marin, președintele 
Consiliului tineret sătesc de la 
Comitetul județean Teleorman 
al U.T.C. — peste 100 de tineri 
din localitățile Bragadiru. Bu- 
joru. Conțești. Zimnicea au par
ticipat la acțiuni de muncă pa
triotică oe Șantierul național 
Giurgiu-Răzmiresti. Trei detașa
mente tinerești de la Virtoapele. 
alcătuite din 200 de uteciști. au 
lucrat pe șantierul local la a- 
menajarea pentru irigații a 36 
de hectare*. .

TIMIȘ

„Vrem să fim din nou 
primii"

La I.A.S. Variaș. unitate re
cent decorată pentru rezultatele 
obținute in 1975. in primele ore 
ale dimineții de 1 Mai 20 de 
remorci au fost mobilizate la 
transportul gunoiului de grajd 
pe parcelele eliberate de masă 
verde. Puțin mai tirziu. la in
dicațiile specialiștilor prezenți 
tot timpul in cimp. pe terenurile 
pregătite și-au făcut apariția 
semănătorile. Pină seara tirziu 
s-a muncit cu intensitate, con- 
semnindu-se in final insămin- 

țarea a 140 hectare cu porumb 
și a altor 60 cu soia. Tehnicia
nul Vasile Horj, secretarul co
mitetului U.T.C. pe comună, o- 
cupat cu urmărirea bunei execu
tări a lucrărilor din cimp. ne-a 
declarat : ..Ordinul Muncii clasa 
I recent acordat, ca și titlul de 
Erou al Muncii Socialiste dob'n- 
dit cu un an mai inainte ne 
obligă la mai mult. Hotărirea 
noastră, și mă gindesc in pri
mul rind la noi. tinerii, e să ne 
îmbunătățim continuu propriile 
performanțe. în acest scop 
principalele obiective sint par
ticiparea exemplară la muncă a 
fiecăruia în așa fel incit la 
sfirșitul acestui an să ne cla
săm din nou primii".

DÎMBOVIȚA

Brigadierii în acțiune
Uteciștii dimbovițeni de pe 

șantierul județean al tineretului 
Bunget-Văcărești au ținut să 
facă din ziua de 2 mai o zi 
record. ..Dacă pină acum au 
participat la muncă, zilnic, in 
medie, cite 55—30 tineri confec- 
ționînd 250—300 dale necesare 
căotușirii canalelor sistemului de 
irigații — ne spune tovarășul 
Victor Drăghici. secretarul Co
mitetului județean Dîmbovița al 
U.T.C. — astăzi sint prezenți pe 
șantier 60 tineri de la întreprin
derile I.U.P.. SARO. Romlux. 
Combinatul de oțeluri speciale, 
toate din municipiul Tirgoviște 
și din comuna Văcărești. Efor
turile depuse in această dumi
nică își găsesc materializarea în 
cele peste 500 dale construite, 
care, alăturate celor 10 000 exe
cutate pină acum pe acest șan
tier. vor fi folosite la imper
meabilitatea a peste 2 500 m.p. 
pe canale de aducțiurie.*,*

Grupaj realizat de :
N. MILITARU. AL. BALGRĂ- 
DEAN. M. BORDA. I. DAN- 
CEA. O. MARIAN, D. DUCA, 
I. ANDREITA. D. VASILES- 

CU, I. CHIRIC

Mii de tineri pe aleile Parcului Herăstrău, sute de tineri oprin- 
du-se cu interes in fata standurilor deschise pe ..aleile cărților", mii, 
in fata estradelor special amenajate. O sărbătorească ambianță deco
rativă — la fiecare dintre intrările parcului, portaluri frumos dese
nate anunță Carnavalul tineretului — marchează debutul manifes
tărilor cultural-educative și artistice reunite sub semnificativul titlu 
Tinerețea — primăvara țării închinate zilei de 1 Mai. apropiatei ani
versări a 55 de ani de la crearea P.C.R. La ora 17, scenele se animă: 
încep să se perinde, intr-un ritm'alert, cele mai bune formații artis
tice de amatori ale uteciștilor din Capitală.

La Teatrul de vară Herăstrău 
spectacolul susținut de echipe
le artistice ale tineretului din 
sectoarele 1 și 2. de la Ateneul 
tineretului se numește O pri
măvară e tinerețea noastră. Un 
microrecital de versuri patrio
tice — poeme de Marin Sores- 
cu. Ion Brad. Nina Cassian, 
Adrian Păunescu sint interpre
tate cu talent de membri ai 
formației de teatru de la Ate
neul tineretului — aplaudat în
delung de spectatori este urmat 
de apariția uneia dintre brigă
zile artistice de agitație de la 
I.T.B. Programul. Semnal de 
presă, este aplaudat la scenă 
deschisă. într-un grup compact, 
tinerii comentează incintați e- 
voluția brigăzii. ..Am venit ce> 
puțin 200 de uteciști de la noi 
din intreprindere — ne spune 
Gheorghe Constantin, secreta
rul U.T.C. al organizației 7 scu- 
lerie de la Timpuri Noi — și o 
parte dintre noi am făcut pri
mul popas la Teatrul de vară. 
Auzisem lucruri bune despre 
brigada artistică de agitație de 
la I.T.B. și doream s-o vedem. 
Vor urma muzică folk și selec- 
țiuni din programul brigăzii ar
tistice de agitație a Ateneului 
tineretului. precum și o altă 
echipă de Ia I.T.B. Așa că vom 
rămine. deocamdată, aici**.

în fața estradei Miorița — 
unde evoluează formații artisti
ce din sectorul 4 și ale clubului 
T4 — cunoaștem mai mulți 
fruntași in producție de la în
treprinderile sectorului sosiți 
să-și susțină echipele prefe
rate. Marcel Iamandi. deți
nător al insignei de fruntaș 
pe cincinal, de la Automatica, 
și Dumitru Trofin fruntaș in 
producție, locțiitor al secretaru
lui U.T.C. de la I.C.S.I.M., ne-au 
vorbit despre bogatul program 
cuprins sub titlul generic Ute
ciștii de azi, comuniștii de 
miine ce se desfășoară aici. Au 
fost impresionați, ne spun, de 
cinteceie patriotice interpretate 
de corul tineretului din sectorul 
4 și de momentul folcloric sus
ținut de ansamblu! „Doina 
Bucureștiului". Ne-au părăsit, 
apoi, pentru a urmări programul 
brigăzii artistice de agitație a 
clubului T4. Pină la orele 22 
mai urmau să apară pe scenă 
formația de muzică ușoară a 
Clubului T4. brigada artistică 
de agitație de la I.O.R.. cițiva 
invitați profesioniști — Ion Ul- 
meanu. Dorin Anastasia. Al. 
Arșinel —. recitatori ai clubu
lui T4.

Cinice de mat. Tricolorul, în
florești pămint al bucuriei. Te 
cint partid sint titlurile unora 
dintre cele mai frumoase cin- 
tece interpretate — pe estrada 
de la Casa de cultură a parcu
lui — de Fanfara tineretului de 
la Universal club. Montajului 
literar-muzical cuprinzînd ; ver
suri și muzică patriotică i-a ur
mat un program de muzică 
populară susținut de soliști ai 
Universal-cluhului și de taraful 
si soliștii Modern-clubului. In 
fata miilor de tineri adunați aici 
au interpretat muzică ușoară și 
de dans formația si soliștii Uni
versal-ch ibu lui. Melodii cunos
cute — Dulce Românie, Aici, la 
noi acasă. Ani fericiți. Un al
bastru infinit, Adolescenții — 

. cintate cu pasiune și talent de 
tinerii artiști amatori au provo
cat entuziasmul nereținut al 
spectatorilor.

„Nu știu dacă faptul că între
prinderea noastră și căminul de 
nefamiliști sint amplasate in 
apropierea parcului Herăstrău a 
atirnat cel mai mult in balanță 
— ne-a spus Ștefan Alexandru 
de la I.R.M.A., membru in bi
roul U.T.C. al sectorului 1. 
Mai degrabă cred că programul 
foarte bogat te ne-a fost anun
țat din timp și, bineînțeles, 
ziua frumoasă au făcut ca cea 
mai mare parte dintre uteciștii 
de la întreprinderea unde lucrez 
să poată fi intilniți in fața es
tradelor, pe aleile parcului". 
Interlocutorul nostru ne-a făcut 
apoi o succintă „cronică" de 
spectacol. După opinia dinsului. 
formațiile de la Tehnic club 
care au evoluat pe estrada de 
la Aleea trandafirilor au fost la 
înălțime.

Fotomontaj : GH. CUCU

Dar nu numai estradele au 
atras miile de tineri din parc. 
Filmul documentar și-a avut și 
el publicul său. Pe ecranul am
plasat lingă fintînile arteziene 
de la Expoflora au rulat Româ
nia azi, Din fluvii izvorăsc lu
mini și Bucureștiul de ieri și de 
azi, pelicule ilustrînd aspecte 
din viața și activitatea tineretu
lui. efortul depus de tineri ală
turi de toți comuniștii patriei 
pentru construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. 
Au urmat citeva dintre cele mai 
îndrăgite desene animate ale lui 
Wa’it Disney. Nici teatrul nu a 
fost uitat : un frumos spectacol 
de sunet și lumină a prezentat 
Teatrul Național Ia Expoflora.

Pe sub arcadele exuberantei 
și ale veseliei tinerești au tre
cut însă nu numai uteciștii 
bucureșteni. în zilele de 1 și -2 
mai, in toate orașele și satele 
țării, de la cele din nordul, cel 
mai nord — Oașul — și pină la 
așezările din fertila cimpie îm
brățișată’ de acolada Dunării, 
casele de cultură, cluburile, că
minele culturale, parcurile, sta
dioanele s-au transformat în 
adevărate amfiteatre ale tinere
ții. ale bucutiei,. în care s-au 
rostit înflăcărate versuri de 
țară, s-â dansat, s-a cintat cu 
patosul specific virstei tinere.

M. IONESCU

M’OJff • SPORT 0 AMPLĂ Șl ENTUZIASTĂ MANIFESTARE 
SPORTIVĂ DE MASĂ

MAREA FINALĂ A „CROSULUI TINERETULUI"

TENIS: în „Cupa Davis" <

ROMANIA-AUSTRIA 4-1 *

Dedicată cinstirii aniversării a 
55 de ani de la crearea Partidu
lui Comunist Român, ediția din 
acest an a Crosului tineretului — 
a noua — competiție inițiată și 
organizată de C.C. al U.T.C.. a 
reunit la startul etapei de masă, 
la fazele pe localități și județe 
sute și sute de mii de tineri — 
muncitori, țărani. elevi, studenți, 
militari, fete și băieți — de pe 
întreg cuprinsul țării.

întrecerile marii finale pe țară 
s-au desfășurat în cursul dimi
neții de ieri, pe aleile din in
cinta Pavilionului Expozițional 
din Piața Scînteii și au fost vi
zionate de mii de bucureșteni. 
La această amplă și entuziastă 
manifestare sportivă de masă au 
luat parțe tovarășii Ion Traian 
$tefănescu, prim secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru proble
mele tineretului,, și general-loco- 
tenent Marin Dragnea. președin
tele Consiliului național pentru 
educație fizică și sport, activiști 
ai C.C. al U.T.C., U.G.S.R. și ai 
mișcării sportive. Și această fi
nală a popularei competiții care 
a consacrat de-a lungul anilor 16 
sportivi de performanță compo- 
nenți ăi loturilor naționale de 
atletism, a evidențiat citeva ta
lente autentice, elemente de per
spectivă pentru alergările de 
cros, competiția dovedindu-și și 
în acest fel rostul și utilitatea. 
Cei prezenți au urmărit dispute 
foarte aprige în care concurenții. 
demonstrind frumoase calități 
fizice și de voință. s-au bătut 
pînă la ultima picătură de ener
gie pentru a ocupa un loc cît 
mai bun. La fiecare probă din 
cele 6 au luat startul cîte 80 de 
concurenți și concurente, care au 
ocupat locul unu și doi la etapa 
județeană, astfel, că pentru cele 
6 titluri de campioni ai Crosului 
tineretului ediția a iX-a. 1976. au 
fost puse aproape 500 de candi
daturi. Dincolo de rîvna pentru 
locul întîi. toți concurenții au 
făcut o frumoasă și aplaudată 
demonstrație de vigoare și ti
nerețe. Au lăsat o bună im
presie reprezentanții munici
piului București și ai județe
lor Alba și Galați care, pînă la 
urmă, au și ocupat, în această 
ordine, primele locuri în urma 
punctajelor acumulate. Ca orice 
mare competiție și această finală 
a Crosului tineretului a avut 
cîteva elemente inedite. Printre 
concurenți s-au aflat, desigur, și 
cei șase campioni — la cele 6 
probe — ai județului Hunedoara. 
Dar ce este însă interesant : 
toți, dar aosolut toți, cei 6 parti
cipant! la finală erau elevi ai a- 
celeiași școli : Liceul nr. 2 Deva. 
Anul trecut, la finala ediției de 
la Deva, reprezentanții acestei

Ei au urcat pe podiumul de onoare
Categoria 15—16 ani, fete (800 m) : 1. Mariana Aparaschivei — 

Liceul ,.V. Alecsandri" Bacău (județul Bacău) ; 2. Adriana Mus
tața — Școala generală 204 București : 3. Lucia Cioancă — Liceul 
..I. Mureșanu“ Blaj (Alba) ; băieți (1 500 m) : 1. Mihail Văsuică
— Liceul electrotehnic Arad (Arad) : 2. Aurel Glăvan — Grupul 
școlar Electroputere Craiova (Dolj) ; 3. Gheorghe Pascu — Liceul 
industrial electrotehnic — Cîmpina (Prahova).

Categoria 17—19 ani, fete (1 000 m) : 1 Ana Anușca — muncitoare 
la I.A.M.U. Blaj (Alba) ; 2. Onița Sîntoma — Liceul ,.Avram 
Iancu“ Aiud (Alba) ; 3. Polina Pupăzan — Grupul școlar electro
tehnic București ; băieți (2 009 m) : 1. Marcel Roșea — Grupul 
școlar electrotehnic București: 2. Dan Arion — Grupul școlar Cu- 
gir (Alba) ; 3. Ion Nicolae — GrupuL școlar nr. 3 I.T.B. București.

Categoria peste 19 ani, fete (1 000 m) : 1. Eleonora Sava — mun
citoare. Combinatul de fibre sintetice S&vinești (Neamț); 2. Ma
ria Sandu — încadrată M.I. București ; 3. Mariana Oprescu
— C.A.P. Bălibești (Argeș) ; băieți (3 000 m) : 1. Marin Tricu — 
muncitor I.O.B. Balș (Dolj) : 2. Gheorghe Nae — mecanic I.U.P. 
Tirgoviște (Dîmbovița) ; 3. Pândele Ghinescu — Liceul „N. Băl- 
cescu“ Pitești (Argeș).

școli reușiseră să-și adjudece mai 
multe titluri. De data aceasta, 
cum se-ntîmplă adesea în sport, 
învingătorii au fost nume noi, 
necunoscute. Cu o excepție : Si- 
mion Gheletiuc, din Siret-Sucea- 
va, cu ediția actuală, numără 8 
prezențe la întrecerile finale pe 
țară. Este un adevărat ,,veteran" 
al Crosului tineretului. Pentru 
consecvență și pasiune organiza
torii i-au oferit un frumos tro
feu. Cea mai bună performanță 
a lui datează din 1972 cînd a ur
cat pe treapta a treia a podiu
mului de onoare, cucerind meda
lia de bronz. Manifestarea din 
Piața Scînteii — care a beneficiat

de o însorită și înverzită zi de 
primăvară — a avut șl alte punc
te de mare atracție. După consu
marea celor 6 probe ale Crosului 
tineretului, a urmat ..Crosul ve
teranilor". o demonstrație de pa
siune și dăruire pentru sport, pe 
care cei mai tineri alergători au 
apreciat-o ca atare. Deși clasa
mentul celor 35 de alergători 
care au depășit vîrsta de 50 de 
ani nu interesează prea mult, 
consemnăm ocupanții primelor 
trei locuri pentru palmaresul 
propriu : 1. Ferdinand Mosco
vici, 2. Mihai Babaraica (57 ani !), 
3. Aurel Mocanu. De altfel, fapt 
demn de menționat, veteranii a

lergătorilor de rezistență, multipli 
campioni • și recordmani națio
nali. balcanici și europeni, s-au 
întreținut îndelung cu tinerii lor 
urmași, le-au împărtășit din ex
periența proprie, le-au dezvăluit 
lucruri interesante din cariera lor 
de mari sportivi. Programul a 
mai prevăzut și o pasionantă 
cursă ciclistă, la care au luat 
parte componenții loturilor na
ționale — seniori și juniori — din 
care n-a lipsit echipa României 
care va lua. în curînd, startul în 
,.Cursă Păcii". Cununa de lauri a 
revenit unei ..speranțe olimpice"
— ciclistul Ion Radu : pe locul 2
— un senior : Ionel Dumitru : lo
cul 3 Pa ocupat Andrei Gutuie 
și el din lotul „speranțelor olim
pice"*  -

Cîștigătorilor, ca și celorlalți 
concurenți care au urcat pe po
diumul de onoare organizatorii 
le-au oferit tricourile de cam
pioni ai Crosului tineretului, me
dalii de aur., argint și bronz, di
plome, cupe și premii în echipa
mente sportive.

V. CABULEA

RUGBI: Ultimul Joc din 
campionatul european 

ROMÂNIA-SPANIĂ 16-7
Ierf, pe stadionul din Parcul 

copilului din Capitală, naționala 
României a dispus cu scorul de 
16—7 (9—3) de selecționata Spa
niei. Partida — ultima pe care 
XV-le nostru a disputat-o în ca
drul Campionatului european do
tat cu „Cupa F.I.R.A." — ne-a a- 
dus satisfacții parțiale. In prima 
repriză jucătorii noștri au- un în
ceput timid, cu faze stereotipe. 
Abia în repriza secundă, atunci 
cînd au fost valorificate viteza 
aripilor ca și jocul grupat al îna
intării, s-au realizat acțiuni de 
bună calitate. O remarcă trebuie 
făcută cu privire la progresele 
reale înregistrate de rugbiștii 
spanioli. Punctele au fost marca
te de Simion (lovitură de picior 
căzută), Constantin (două lovi
turi de pedeapsă și o încercare), 
Bucos (lovitură de pedeapsă), 
pentru România ; oaspeții au în
scris prin Ramiro (lovitură de 
pedeapsă) și Cristian (încercare). 
A arbitrat bine francezul A. 
Eychenne. Echipa României o- 
cupă un loc modest — trei — în 
clasamentul final al competiției, 
după Franța și Italia. (G. F.).

FOTBAL XXVI 0 etapă In care candidatele la retrogradare au pierdut puncte prețioase

Luptă aprigă în „zona fierbinte “
Două echipe, care sînt într-un real pericol, 

U.T.A. și Olimpia, au pierdut puncte prețioase pe 
teren propriu. Eșecurile au fost pricinuite de re- 
șițeni, în primul caz, și de studenții bucureșteni, 
în al doilea. Tot două echipe rămîn, în continuare, 
neînvinse în acest retur de campionat : Steaua — 
liderul nedetronat — care conduce cu un avans 
copios — 6 puncte — și Sportul studențesc care, 
datorită jocului său, supus unei discipline tactice 
ferme și inteligenței cu care-și dozează eforturile, 
culege puncte acasă și în deplasare, terenul străin 
nefiind un handicap, semn elocvent că echipa lui 
Angelo Niculescu s-a maturizat, și-a cristalizat un 
stil, o concepție de joc. Și. din nou, tot două 
echipe — le-am numit pe ,,U“ și C.F.R. din Cluj- 
Napoca — după ce și ieri au pierdut puncte, se 
pot considera, de pe-acum, supuse ..furcilor cau
dine" ale diviziei B, acolo unde, pentru a-ți recîș- 
tiga prestigiul, fotoliile de orchestră, se cere trudă 
și sudoare, nu glumă Stau și mă gîndesc cum va 
arăta orașul de pe Someș, cu o apreciabilă și du
rabilă tradiție în primul eșalon al țării, fără du
minici cu fotbal de mina întîi. Amatorii sportului 
cu balonul rotund vor lua drumul celor două sta
dioane la orele zece, ca la Gherla, Tomnatic, Cu- 
gir, Aiud, Plopeni, Mija, Cărei...

Cea mai severă înfrîngere, în etapa de ieri, a 
suferit-o Rapidul, Ia Timișoara. unde studenții 
și-au rotunjit. în sfîrșit. un golaveraj pozitiv. Sur
prinzător este faptul că apărarea, altădată com
partimentul forte al giuleștenilor. nu mai este ca
pabilă să facă față jocului : Ioniță. în care ne 
puneam atîtea speranțe, se dovedește foarte vulne-

rabil, iar Pop și Florin Marin, recurg la iregulari-. 
tăți care reclamă intervenția' arbitrilor. Ei acumu
lează cartonașe galbene, în vrefrie ce lupta se 
încinge. în orice caz pe locul 16 viața nu e roză 
deloc-. De fapt, două sînt pozițiile din clasament 
pentru care se va lupta din răsputeri, în urmă
toarele etape : locul trei, unde după fiecare joc se 
schimbă echipa ocupantă, loc rîvnit de Sportul 
studențesc. Poli Timișoara. S. C. Bacău întrucît 
el conferă participarea la o competiție internațio
nală de prestigiu : Cupa .U.E.F.A., și locul 16. de 
pe care se va retrograda, și care, firește,, nu esțe 
dorit de nimeni.

Următoarea etapă — joi. 6 mai — va limpezi, 
într-o măsură oarecare, lucrurile. Campionatul se 
întrerupe, din nou, și pentru ultima dată în acest 
retur. în vederea, meciului pe care-1 va susține 
naționala noastră, miercuri, 12 mai. la Tîrnovo, 
cu reprezentativa Bulgariei. în prima manșă a fi
nalei ..Cupei balcanice". Partida se anunță dificilă, 
cel mai bun om al echipei noastre în meciul cu 
echipa olimpică a Olandei — Cornel Dinu — fiind 
accidentat (are piciorul în gips) nu va putea fi 
prezent în formație. Antrenorul și selecționerul 
Ștefan Covaci și colaboratorii săi trebuie să alcătu
iască și pregătească o ecnipă care sâ obțină re
zultatul dorit. Aceasta cu atît mai mult cu cît 
cîștigarea competiției ‘ , balcanice este al treilea 
obiectiv — și ultimul — al naționalei noastre pen
tru acest an și n-am dori să-1 ratăm ca pe pri
mele două l

C. VASILE

DIAGRAMA ETAPEI
STEAUA — JIUL 2—0 (1—0). în 

uvertura etapei, ieri dimineața, 
liderul a repurtat o nouă victo
rie. a 7-a din acest sezon, prin 
golurile înscrise de Iordănescu 
(min. 8) și Năstase (min. 57) din 
penalti. Stoica — Jiul a fost eli
minat în min. 85.’ La tineret- 
suerante. 6—1. DINAMO — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 2—0 
(1—0). Joc plăcut. încheiat cu un 
succes meritat al dinamoviștilor. 
Au marcat : Dudu Georgescu
(min. 37) și Custov (min. 77). La 
tineret-speranțe. 2—2. S. C. BA
CĂU — „U“ CLUJ-NAPOCA 1—0 
(0—0). Victorie la limită a bă
căuanilor, prin golul înscris de 
Băluță (min. 47). La tineret-spe
ranțe, 3—1. OLIMPIA SATU 
MARE — SPORTUL STUDEN
ȚESC 0—0. Joc echilibrat, în care 
oaspeții s-au apărat organizat, 
obținînd încă un punct în depla
sare. Astfel, studenții continuă să 
fie neinvinși în retur. La tineret- 
speranțe, 0—0. U.T.A. — F.C.M. 
REȘIȚA 2—2 (0—1). După o par
tidă viu disputată, arădenii au 
reușit In ultimul minut să obțină 
o... remiză. Au marcat Uilecan 

(min. 72). Cura (min. 90), respec
tiv Florea (min. 40) șl Tănase 
(min. 77). La tineret-speranțe,
1— 0. C.F.R. CLUJ-NAPOCA —
F. C. CONSTANTA 1—1 (0—0).
Tegean a deschis scorul în min. 
46. iar Peniu a egalat în min. 65. 
La tineret-soerante. 2—2. A.S.A. 
TÎRGU MUREȘ — F. C. BIHOR
2— 1 (1—1). Joc atractiv, cu faze 
spectaculoase la ambele porți. 
Au marcat : Naghi. de două ori 
(min. 5 și min. 50), respectiv 
Georgescu (min. 16). La tineret- 
speranțe. 1—0. F. C. ARGEȘ — 
POLITEHNICA IAȘI 2—1 (1—0). 
Meci echilibrat, cîștigat la limită 
de gazde, prin golurile înscrise 
de Radu II (min. 5 și min. 81), 
respectiv Romilă (min. 48). La ti
neret-speranțe. 2—0. POLITEHNI
CA TIMIȘOARA — RAPID 5—1 
(1—0). Timișorenii au realizat 
scorul etapei, prin golurile „sem
nate" de Floareș, de două ori 
(min. 23 și min. 57), Dembrovschi, 
de două ori (min. 50 și min. 72, 
din penalti). Cotec (min. 78), res
pectiv Manea (min. 79).

M. U

CLASAMENT
Steaua 26 17 6 3 58—22 40
Dinamo 26 15 4 7 54—28 34
Poli. Timișoara M 11 7 8 39—35 29
S. C. Bacău 26 12 4 10 29—28 28
Sd. studențesc 26 11 6 9 33—33 28
A.S.A. Tg. M. 26 12 3 11 34—33 27
F. C. Argeș 26 10 7 9 27—31 27
F. C. Bihor 26 11 4 11 29—31 26
F.C.M. Reșița 26 11 4 11 28—38 26
Poli. Iași 26 10 5 11 39—35 25
F. C. Constanța 26 10 5 11 28—26 25
Univ. Craiova 26 9 6 11 31—29 24
Jiul 2G 9 6 11 34—40 24
Olimpia 26 9 6 11 26—38 24
U.T.A. 26 10 3 13 32—42 23
Rapid 26 10 3 13 29—40 23
C.F.R. ?G 6 8 12 20—33 20
jjU" CI.-Napoca 26 6 3 17 27—35 1-5

Etapa viitoare
(joi, 6 mai)

U.T.A. — Steaua (0—8), „U“
Cluj-Napoca — Dinamo (2—4). 
Sportul studențesc — S. C. Bacău 
<1—2), Rapid — Politehnica Iași 
(1—4). F.C.M. Reșița — Politeh
nica Timișoara (0—2), F. C. Bihor
— C.F.R. Cluj-Napoca (0—0), Jiul
— F. C. Constanța (0—1). Univer
sitatea Craiova — A.S.A. Tîrgu 
Mureș (0—1) șl Olimpia Satu 
Mar, — F. C. Argeș (1—2).

învingind cu 4—1 echipa Aus
triei in meciul disputai la Viena
— turul III al zonei europene — 
selecționata de tenis a României 
s-a calificat pentru etapa urmă
toare a „Cupei Davis". Partida de 
dublu a meciului de tenis dintre 
echipele României și Austriei, a 
opus sîmbătă pe Năstase și 
V. Marcu lui Kary și Feigl. A 
fost o dispută destul de strînsă 
în fiecare din cele patru seturi, 
cît a durat partida. Sportivii 
noștri au cîștigat primele două 
seturi (6—4, 6—4), apoi austriecii 
au redus din handicap (adjude- 
cîndu-și setul trei cu 6—3). pen
tru ca. în fine. Năstase și Marcu 
să cîștige setul patru (6—3) și 
astfel partida. în ultimele două 
partide desfășurate duminică, te- 
nismenii români au obținut vic
torii. Ilie Năstase l-a învins cu
6— 3. 7—5, 6—1 pe Hans Kary, iar 
Dumitru Hărădău a dispus cu
7— 5. 4—6, 0—6.. 8—6, 7—5 de peter 
Feigl. în ,nrma acestui succes, 
echipa României va întilni în zi
lele de 20. 21 și 22 mai la Nottin
gham selecționata Angliei.

DIVIZIA B
SERIA I. — Unirea Focșani — 

Victoria Tecuci 1—1. Ceahlăul 
P. Neamț — Metalul Plopeni 4—1, 
Glor(a ' Buzău — F.C.M. Galați 
0—8. C.Ș.M. Borzețtl — ■ PetroMl 
Ploiești 1—0, Prahova Ploiești — 
C. S. Botoșani 2—1, C.S.U. Ga
lați — C.S.M. Suceava 5—0. C.F.R. 
Pașcani — F. C. Brăila 2—1. Vii
torul Vaslui — Celuloza Călărași
1— 0. C. S. Tulcea — Cimentul 
Medgidia 2—0.

După 26 etape.. F.C.M. .Galați 
conduce in clasament cu 87 punc
te, urmată de F.. C. Brăila cu 33 
puncte.

SERIA A II-A. C. S. Tirgoviște
— Voința București 5—0, Metalul 
Mija — Steagul roșu 1—1, Minerul 
Motru — Chimia Tr. Măgurele 
4—0, Autobuzul București — Uni
rea Alexandria 0—0. Metrom Bra
șov — Progresul București 1—2. 
Metalul București — Tractorul 
Brașov 4—0. F.C.M. Giurgiu — 
Dinamo Slatina 1—2. Nitramonia 
Făgăraș — S. N. Oltenița 3—0, 
Electroputere Craiova — Chimia 
Rm. Vilcea 2—0.

Progresul București conduce în 
clasament cu 37 puncte, urmată 
de C. S. Tirgoviște cti 36 puncte.

SERIA A IU-a : Mureșul Deva
— F. C. Baia Mare 3—2. Victoria 
Cărei — Rapid Arad 3—0. Victo
ria Călan — Metalurgistul Cugir
2— 0. Unirea Tomnatic — Șoimii 
Sibiu 1—0. Gloria Bistrița — Da
cia Orăștie 0—0. u. M. Timișoara
— Corvinul Hunedoara 2—0. Gaz 
metan. Mediaș — Minerul Moldo
va Nouă 1—0. Ind. slrmei C. Turzil
— C.F.R. Timișoara 1—0, C.I L 
Sighet — Sticla Turda 2—0.

Corvinul Hunedoara continuă 
să conducă in clasament cu 34 
puncte, urmată de ȘoimU Sibiu 
cu 3( puncte.
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Cuvî ritul tovarășului 
Emil Bobu

membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Stat

Mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu,

Dragi tovarășe și tovarăși,
Onorați oaspeți de peste ho

tare,

Poporul nostru, toți oamenii 
muncii din patria noastră, în
frățiți in muncă și idealuri, săr
bătoresc astăzi. împreună cu 
clasa' muncitoare din întreaga 
lume, cu forțele revoluționare, 
progresiste de pretutindeni, ziua 
de' 1 Mai. Ziua solidarității in
ternaționale a celor ce mun
cesc.

Anul acesta, sărbătorirea zilei 
de 1 Mai are loc în condițiile 
in care întregul popor aniver
sează împlinirea a 55 de ani de 
la crearea Partidului Comunist 
Rcmân — manifestările prile
juite de aceste evenimente pur- 
tind astfel amprenta omagiului 
pe care întreaga patrie îl adu
ce gloriosului nostru partid, 
contiriuatorul bogatelor tradiții 
revoluționare ale clasei munci
toare. ale poporului român, for
ța politică conducătoare a so
cietății noastre socialiste. (A- 
plauze puternice, îndelungi). Is
toricul zilei de 1 Mai in . Româ
ni a, sărbătorită încă de la'crea
rea partidului politic al clasei 
muncitoare, cil mai bine de opt 
decenii in urmă, demonstrațiile 
tot mai ample și mai viguroase 
pe care le-a prilejuit in de
cursul anilor reflectă hotărirea 
și dirzenia cu care eroica noas
tră clasă muncitoare s-a ridicat 
și a luptat permanent împotriva 
exploatării și asupririi, pentru 
împlinirea înaltelor idealuri și 
aspirații de libertate, indepen
dență și progres ale poporului 
nostru, pentru o viață mai bună 
a tuturor celor ce muncesc. (A- 
plauzc puternice).

Victoria deplină în îndelunga
ta luptă a clasei noastre munci
toare a putut fi cucerită sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, purtătorul celor mai 
înaintate tradiții ale poporului, 
ale mișcării muncitorești și so
cialiste din țara noastră.

Politica Partidului Comunist 
Român, expresie a marxism-le- 
ninismului creator, vasta sa ac
tivitate politică și organizatori
că stau la baza tuturor marilor 
transformări revoluționare, care 
au schimbat din temelii înfăți
șarea țării — de la cucerirea 
întregii puteri din miinile clase
lor 'exploatatoare și pînă la ma
rile realizări de astăzi, care asi
gură puternica dezvoltare a e- 
conomiei, științei și culturii, 
făurirea unei vieți demne, civi
lizate. tot mai prospere pentru 
oamenii muncii. întărirea inde
pendenței patriei socialiste și 
creșterea fără precedent a pres
tigiului ei pe arena internațio
nală.

în prezent, partidul călăuzeș
te clasa muncitoare. întregul 
popor la înfăptuirea grandioa
selor obiective care au fost sta
bilite de Congresul al XI-lea. 
de Programul făuririi societății 
socialiste multilateral, dezvoltate 
și al înaintării României spre 
comunism.

Tocmai prin rolul pe care l-a 
îndeplinit și îl îndeplinește ca 
forță propulsoare a progresului 
multilateral al României, parti
dul nostru comunist a dobîndit 
dragostea și încrederea nemăr
ginită a întregii națiuni — sen
timente ce și-au găsit și în a- 
ceste zile, premergătoare marii 
sărbători, manifestări atit de vii 
pe întreg cuprinsul țării. Parti
dul nostru este astăzi mai pu
ternic și mai unit decit oricind ; 
el dinamizează’ și însuflețește e- 
nergiile creatoare ale întregii 
națiuni, hotărită să facă totul 
pentru a înălța pe pămîntul pa
triei luminosul edificiu al so
cialismului și comunismului. în- 
tr-o unitate de monolit, clasa 
muncitoare, țărănimea, intelec
tualitatea. toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, 
își string tot mai puternic rîn- 
durile în jurul gloriosului nos
tru partid comunist, în frunte 
cu secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu — că
ruia întreaga noastră națiune îi 
aduce, cu nețărmurită dragoste, 
prinosul său fierbinte de recu
noștință pentru tot ceea ce a 
făcut și face pentru slava și 
înălțarea patriei socialiste, pen
tru demnitatea și fericirea aces
tui popor, pentru triumful cau

zei socialismului și păcii în 
lume. (Aplauze puternice, urale, 
se scandează „Ceaușescu — 
P.C.R").

Expresia cea mai vie a aces
tei puternice unități o constituie 
rezultatele strălucite pe care în
tregul popor le obține in reali
zarea in viață a politicii parti
dului, a planurilor de dezvol
tare economico-socială a țării. 
Ele își găsesc oglindirea in fap
tul că oamenii muncii din pa
tria noastră au îndeplinit înain
te de termen prevederile cinci
nalului precedent, iar acum, in 
întimpinarea zilei de 1 Mai și 
a aniversării partidului, zeci și 
sute de colective de pe întreg 
cuprinsul țării au raportat con
ducerii partidului importante 
succese în muncă. Pe ansam
blul celor 4 luni care au trecut 
din acest an. planul producției 
industriale a fost îndeplinit in 
bune condiții, creindu-se astfel 
premisele favorabile realizării 
cu succes a sarcinilor economi
ce care ne revin1 din acest prim 
an al noului cincinal.

O intensă activitate se desfă
șoară, de asemenea. în agricul
tură. Depunînd eforturi susținu
te în scopul asigurării unor pro
ducții sporite, vegetale și ani
male. oamenii muncii de pe- o- 
goare au încheiat, în linii ge
nerale, lucrările agricole de se
zon.

Succese de seamă se obțin în 
învățămînt, în cercetarea știin
țifică, în domeniul artelor, al 
activității culturale de masă, 
precum și in toate celelalte sec
toare. pe toate fronturile con
strucției socialiste.

Rezultatele obținute dovedesc 
hotărirea plenară a întregului 
nostru popor de a înfăptui e- 
xemplar sarcinile celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, 
confirmă realismul obiectivelor 
noului plan cincinal, faptul că 
sint asigurate toate condițiile 
pentru îndeplinirea cu succes a 
prevederilor sale.

Pentru marile succese obținu
te în munca consacrată înflori
rii patriei socialiste, permite- 
ți-mi ca. in numele șl din în
sărcinarea conducerii partidului 
și statului, a secretarului nos
tru general, președintele Repu
blicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. să a- 
dresez clasei muncitoare, țără
nimii. intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani și de alte 
naționalități — cele mai calde 
felicitări și urări de noi și noi 
realizări în măreața operă de e- 
dificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în Româ
nia. (Vii aplauze).

Stimați tovarăși,

Hotăririle celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, trecerea 
la înfăptuirea lor neabătută de 
către întregul nostru popor mar
chează intrarea României într-o 
etapă nouă, superioară, caracte
rizată prin accentuarea procesu
lui de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, 
în actualul cincinal, caracterizat 
de afirmarea plenară a .revolu
ției tehnico-științifice în Româ
nia. se vor continua dezvoltarea 
in ritm înalt a forțelor de pro
ducție. modernizarea întregii 
noastre economii.

în această zi sărbătorească a- 
dresăm colectivelor de muncă 
din industrie și agricultură, din 
construcții și cercetarea științi
fică. tuturor celor care își des
fășoară activitatea in invățămint 
și cultură, intregului popor che
marea de a-și mobiliza toate 
forțele. întreaga energie și ca
pacitate creatoare pentru înfăp
tuirea în cele mai bune condiții 
a mărețelor obiective ale cin
cinalului actual, asigurind ast
fel înfăptuirea întocmai a pro
gramului de ridicare a nivelu
lui de trai material și spiritual 
al tuturor celor ce muncesc — 
țelul suprem al intregii activi
tăți a partidului și statului nos
tru.

Apropiatul Congres al educa
ției politice și culturii socialis
te. organizat de Consiliul Na
țional al Frontului Unității So
cialiste, măsurile adoptate de 
recenta plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român cu privire la aniversarea 
în 1977 a 100 de ani de la pro
clamarea independenței de stat 
a României și la evocarea a 70 

de ani de la marea răscoală a 
țăranilor din 1907, precum și alte 
evenimente politice importante 
care vor avea loc in anii urmă
tori vor stimula și mai mult e- 
nergiile creatoare ale oamenilor 
munci. întreaga muncă educa
tivă de formare revoluționară, 
patriotică și internationalists a 
oamenilor muncii din țara noas
tră.

Stimați tovarăși.

De-a lungul Întregii lor exis
tențe. mișcarea muncitorească 
din România. Partidul Comunist 
Român au împletit indisolubil 
răspunderile față de propriul 
popor cu conștiința îndatoririlor 
internaționaliste, indeplinindu-și 
cu cinste rolul de detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale. As
tăzi, aceste nobile tradiții iși 
găsesc continuarea in imbinarea 
indisolubilă a operei de con
struire a socialismului, de edifi
care a unei patrii socialiste in- 

< floritoare, in care poporul nos
tru vede o contribuție de preț 
la creșterea forței și influenței 
socialismului in lume, cu acti
vitatea consecventă pentru dez
voltarea solidarității cu forțele 
revoluționare, democratice, pro
gresiste de pretutindeni, pentru 
întărirea frontului mondial an- 
tiimperialist.

O deosebită importantă în a- 
firmarea politicii’ externe a 
partidului și statului nostru o 
au activitatea remarcabilă și 
aportul hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretarul 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Se cuvine 
să subliniem și cu acest prilej 
spiritul novator, revoluționar, 
patriotismul înflăcărat și in
ternaționalismul consecvent cu 
care iubitul și stimatul condu
cător al partidului și statului 
nostru abordează problemele in
ternaționale. înalta sa răspun
dere față de interesele poporu
lui român, față de cauza păcii, 
colaborării și socialismului in 
lume. (Aplauze puternice. înde
lungi, uraie ; se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R").

După cum este cunoscut, evo
luția lumii contemporane este 
caracterizată de ample transfor
mări revoluționare, naționale și 
sociale, de schimbări adinei in 
raportul mondial de forțe. Un 
rol important in aceste schim
bări il au țările socialiste, suc
cesele lor in dezvoltarea eco- 
nomico-socialâ. tinerele state 
independente, țările in curs de 
dezvoltare care au pășit pe calea 
propășirii economice și sociale 
în mod de sine stătător. Miș
carea de eliberare națională a 
popoarelor aflate sub dominație 
străină a repurtat, de aseme
nea. succese însemnate. S-a in
tensificat lupta forțelor revolu
ționare, progresiste și democra
tice. a sporit preocuparea pen
tru întărirea unității lor. A cres
cut rolul maselor largi populare 
în determinarea cursului politi
cii externe. Au luat amploare 
eforturile pentru instaurarea in 
viața internațională a unei poli
tici noi, de egalitate, colaborare 
și pace, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Acționind in spiritul hotărîri- 
lor Congresului al XI-lea, parti
dul și statul nostru acordă o a- 
tenție deosebită întăririi priete
niei și colaborării frățești cu 
toate țările socialiste, militează 
in mod ferm și consecvent pen
tru întărirea unității lor. consi
derând că aceasta reprezintă un 
factor esențial pentru creșterea 
influenței socialismului în lume, 
pentru cauza libertății tuturor 
popoarelor, a progresului și pă
cii. Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
adresăm din inimă salutul nos
tru frățesc popoarelor din țările 
socialiste, urindu-le noi și tot 
mai însemnate succese în acti
vitatea lor consacrată edificării 
socialismului și comunismului. 
(Vii aplauze).

Partidul nostru comunist, po
porul român nutresc sentimente 
de caldă solidaritate cu clasa 
muncitoare, cu partidele comu
niste și muncitorești, cu toate 
forțele sociale înaintate din ță
rile capitaliste, care desfășoară 
bătălii de mare amploare pentru 
libertate, democrație, progres so
cial și pace. Cu prilejul zilei de 
1 Mai. le adresăm salutul nostru 
internaționalist și urări de suc
ces jn realizarea năzuințelor lor. 
(Vii aplauze).

Ne manifestăm deplina soli
daritate și transmitem un cald 
salut mișcărilor de eliberare na
țională. popoarelor care s-au 
eliberat din robia colonială și 
au pășit pe calea dezvoltării 
de sine stătătoare, tuturor po
poarelor angajate in lupta împo
triva imperialismului, colonia
lismului. neocolonialismului, 
pentru dobindirea. apărarea și 
consolidarea independenței lor, 
pentru progres economic și so
cial. pentru securitate și pace in 
lume. (Vii aplauze).

Ingâdutți-ne. stimați tovarăși, 
să adresăm, totodată, un salut 
călduros oaspeților de peste ho
tare vemți să sărbătorească îm
preună cu noi ziua de 1 Mai. 
(Vii aplauze).

Credincioase principiilor co
existenței pașnice și profund de
votate cauzei păcii și prieteniei 
intre popoare. Partidul Comu
nic Român. România socialistă 
acționează stăruitor pentru dez
voltarea colaborării cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orânduire socială, pentru adin- 
cirea și consolidarea cursului 
spre destindere, pentru instau
rarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale, inte- 
meiate pe principiile indepen
denței și suveranității naționale, 
egalității în drepturi, neameste
cului in treburile interne și a- 
vantajului reciproc, pe respec
tarea dreptului fiecărui popor 
de a-și decide singur calea e- 
voluției sociale și politice.

România va promova și în vii
tor. cu fermitate și consecvență, 
politica să externă de colabora
re pașnică, de respect pentru 
suveranitatea fiecărei națiuni, 
manifestindu-și cu consecvență 
convingerea că in evoluția pro
gresistă a societății omenești ro
lul hotărîtor il au masele, jude
carea justă de către acestea a 
faptelor, a> evenimentelor inter
naționale. participarea lor con
știentă la dezbaterea și soluțio
narea marilor probleme cu care 
este confruntată lumea de azi.

Așa cum sublinia cu atita în
țelepciune secretarul general al 
partidului nostru în recenta 
cuvintare la Congresul Uniunii 
Generale a Sindicatelor din 
România, „nu trebuie uitat nici 
un moment că apărarea libertă
ții și independenței este o con
diție esențială a infăptuirii idea
lurilor socialismului și comunis
mului în lume, că aceasta con
stituie piatra de încercare 
a adevăratului internaționalism 
proletar revoluționar". (Vii și 
puternice aplauze).

Reafirmăm solemn, și cu acest 
prilej, hotărirea clasei munci
toare din România, a Partidului 
Comunist Român, a intregului 
nostru popor de a milita cu nea
bătută consecvență pentru întă
rirea unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, 
pentru solidaritatea cu toate ță
rile socialiste și partidele comu
niste și muncitorești, cu lupta 
tuturor popoarelor pentru dez
voltare independentă, împotriva 
imperialismului. colonialismu
lui. neocolonialismului, pentru 
victoria socialismului și cauzei 
păcii in intreaga lume.

Dragi tovarăși,

Orinduirea socialistă, politica 
internă și externă a partidului 
asigură poporului nostru neli
mitate posibilități de progres. 
Stă in puterea noastră să în
făptuim mărețul Program de 
dezvoltare multilaterală a pa
triei elaborat de Congresul al 
XI-lea. Sintem încredințați ' că 
poporul român, prin munca sa 
creatoare, va face ca România 
să devină tot mai puternică, mai 
prosperă, mai înfloritoare, să 
înainteze tot mai dinamic pe 
drumul progresului și civilizației 
socialiste.

Trăiască 1 Mai — Ziua solida
rității internaționale a celor ce 
muncesc, ziua frăției muncitori
lor de pretutindeni ! (Aplauze 
puternice, urale).

Trăiască Partidul Comunist 
Român, forța politică conducă
toare a poporului nostru pe ca
lea socialismului și comunismu
lui, în frunte cu secretarul său 
general. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ! (Aplauze puternice, 
urale ; se scandează „Ceaușeseu- 
P.C.R.").

Trăiască poporul 'român, con
structor eroic și victorios al so
cialismului. trăiască și înflo
rească scumpa noastră patrie. 
Republica Socialistă România ! 
(Aplauze îndelungi, urale ; se 
scandează „Ceaușescu și po
porul").

Trăiască solidaritatea parti
delor comuniste și muncitorești, 
a tuturor țărilor socialiste, a tu
turor forțelor revoluționare, pro
gresiste, democratice și antiim- 
perialiste ! (Aplauze puternice).

Să triumfe în lume noua or
dine economică și politică in
ternațională. pacea și colabora
rea între toate popoarele! (A- 
plauze puternice. prelungite, 
urale ; se scandează „Ceaușescu 
— România", „Ceaușescu — 
România, stima noastră și min- 
dria").

..Cresc visuri noi 
și fapte mindre cresc,

Dind vieții noastre 
trainic înțeles66

TIMP COMUNIST .’ Acesta 
este unul din simbolurile in ju
rul căruia s-a structurat impre
sionantul spectacol festiv prezen
tat pe scena imensei săli a Pala
tului sporturilor și culturii, după 
adunarea consacrată sărbătoririi 
zilei de 1 Mai 1976. Spectacolul 
incepe in uralele puternice ale 

, tuturor celor prezenți in sală, 
care scandează îndelung 
„Ceaușescu—România", asociind 
și in acest fel, in chip firesc, 
numele patriei și al secretarului 
general al partidului de marile 
împliniri ale prezentului socia
list.

Timp comunist ! Un timp al 
patriei aflate intr-o primăvară 
perenă, un timp al împlinirii 
marilor idealuri, mai întii vi
sate, iar acum transpuse in o- 
peră prin eforturile’ imite ale 
unui popor vrednic și neînfri
cat. Aceste idei și-au găsit o vi
brantă expresie artistică în 
spectacolul festiv, mărturie e- 
locventă, plină de patos revolu
ționar, a forței unei arte mi
litante cu adinei și vii tradiții, 
în freamăt de flamuri. România 
de azi, condusă de gloriosul ei 
partid comunist, România lui 1 
Mai 1976. urcă într-un timp al 
îndrăznelii, O treaptă de unde 
viitorul / își. deslușește chipul 
prin marele 
Congres l Chip 
cu lumini de 
aur, dorit și. în
țeles / Și făurit 
prin muncă, vi
teaz^ de-ntreg 
poporul, / De 
națiunea min- 
dră și liberă in 
care / Tărie în
țeleaptă e clasa 
muncitoare !

O TARA — 
CONȘTIINȚA ! 
O conștiință ve
nită din adincuri de istorie. Din 
doina străbună, din flacăra 
cîntecului haiducesc, din su
flul eroic al baladelor, pe 
care spectacolul festiv le evocă 
emoționant. Conștiința țării, vi
brează șl în vechile cîntece 
muncitorești, în versurile înari
pate plămădite in focul luptelor 
de clasă. Cu deosebită forță ră
sună versurile izvorite diri gîn- 
dul și visul uneia din marile 
conștiințe ale acestui neam, Mi
hai Eminescu :

„Zdrobiți orînduiala cea cru
dă și nedreaptă,- / Ce lumea o 
împarte in mizeri și bogați !“.

VOINȚA NEAMULUI ! Din 
pagini de cronică se desprind 
ideile înflăcărate ale militan- 
ților de frunte ai mișcării 
socialiste și ' muncitorești din 
țara noastră, care au ridicat la 
luptă masele de oprimați pentru 
o viață demnă și fericită. Se 
desprind, rind pe rînd, rostin- 
du-și îndemnul la luptă adresat 
proletariatului, militanți pre
cum C. Dobrogeanu-Gherea. I.C. 
Frimu, Ștefan Gheorghiu, Mihail 
Gh. Bujor, ale căror idei fac 
parte indisolubilă din gindi- 
rea înaintată, revoluționară și 
patriotică, a clasei noastre 
muncitoare, a partidului său. 
de avangardă : „Patriile sint 
cadre naționale și istorice de 
dezvoltare a , popoarelor. în a- 
ceste cadre s-a întemeiat pentru 
fiecare națiune o existență' pro
prie. cu tradițiile ei; cu viața 
ei sufletească, cu idealurile ei, 
cu civilizația ei, element prețios 
și indispensabil în contextul ci
vilizației generale. în acest în
țeles patriile sînt necesare, căci 
numai înlăuntrul acestor cadre 
popoarele și-ar putea dezvolta 
in voie și pe deplin toată origi
nalitatea și toată puterea lor de 
creațiune. Acesta este unul — 
evident, nu singurul — din mo
tivele pentru care socialiștii . se 
ridică împotriva ciuntirii țărilor 
constituite, Împotriva fringerii 

popoarelor în bucăți. împotriva 
suprimării vieții naționale a 
Popoarelor".

Eșarfe tricolore se îngemănea
ză cu steagurile roșii, in timp 
ce corurile reunite intonează 
marșul „Voința neamului"-: „în 
țara noastră românească vrem 
inșine stăpini să fim Și stâpi- 
nirea țării noastre cu nimenea 
n-o împărtășim !I Și nu vrem, 
noi românii, fruntea-n veci, in 
veci la nimeni s-o plecăm/ Și 
din moșie nici o palmă, o unghie 
n-o să lăsăm ! I Nu vrem să in.- 
chinăm popoare sub mindru 
sceptru românesc, ' Noi să trăim 
din viața noastră și dreptul nos- 

! tni strămoșesc. / Nici la răpiri 
ne zboară dorul, dar vai acelui 
ce-a-ndrăzni Știrbiri moșiei a 
ne face, el cu viața va plătii!. 
Căci pe moșia cea străbună 
vrem înșine stăpini să fim / Și 
stapînirea ei cu nimeni nu cu
getăm : să o impărțim !“

55 DE ANI. 55 DE TREPTE. Se 
vor împlini în această primăva
ră cinci decenii și jumătate de 
la crearea Partidului Comunist 
Român, continuatorul direct al 
mișcării muncitorești revoluțio
nare, socialiste din România, cu 
o vechime de aproape un secol, 
încercat și călit in. nenumărate 
bătălii de-a lungul glorioasei 
sale existențe, P.C.R s-a iden

Spectacolul festiv 
de la Palatul 

sporturilor și culturii
tificat, în mintea și inima tutu
ror locuitorilor de pe acest stră
vechi pămint, cu ideea de drep
tate și libertate, cu ideea de 
progres și democrație, de neîn
fricat luptător pentru împlini
rea aspirațiilor de veacuri ale 
tuturor claselor oprimate ale 
națiunii. Impresionantul specta
col, mărturie vie a spiritului mi
litant al artei noastre socialis
te, . subliniază pregnant această 
neabătută continuitate de spirit, 
de. credință și devotament față 
de destinele poporului : Partid 
al demnității, de ne cunoaș
te-o lume / De ne privesc po
poare, cu ochi încrezători /. Le 
datorăm pe toate-naltului tău 
nume / Și celui ce-ți stă-n 
frunte, ! Bărbatul din popor / 
Crescut la marea școală a luptei 
comuniste, / La școala dăruirii 
și-a muncii necurmate /. Care-a 
știut, prin neguri, urgiei să re
ziste / Și ni-i cirmaciul astăzi, 
în vremuri luminate.

SPRE COMUNISM ÎN ZBOR, 
Este ideea lirică ce șe regăsește 
într-o creație coregrafică prezen
tată acum în premieră absolută, 
idee a legămintului prin mun
că, al întregii națiuni, unită in 
cuget și simțire, în opera de 
făurire a socialismului multila
teral dezvoltat, așa cum a con
ceput-o arhitectul și cirmaciul 
ei — Partidul Comunist Român. 
„Cresc visuri noi și fapte min
dre cresc,/ Dind vieții, noastre 
trainic înțeles".

Pe scena spectacolului irump 
acum, într-un iureș de voioșie 
generată de împlinirea marilor 
idealuri, zeci de tineri în cos
tume naționale, înfrățiți în „Sîr- 
ba bucuriei". Costumele lor, sui
tele de dansuri interpretate a- 
duc pe scenă imaginea muncii 
avîntate a intregii noastre na
țiuni, a tuturor oamenilor ei, 
români, maghiari, germani, de 
alte națonalități, Dor cu dor, 
gînd lingă gînd / Pentru țară vi- 
brînd !

...Uniți in aceeași năzuință, 
fierbinte, de a făuri patriei u- 
nice destinul, strălucit pe care 
11 merită, sporindu-i prestigiul 

tn lume, ridieînd-o mereu pe 
culmi tot mai înalte de progres 
și civilizație socialistă.

ROȘU STEAG AL SOLIDA
RITĂȚII INTERNAȚIONALIS
TE. De 1 Mai cintăm bucu
ria roadelor culese, sintem a- 
lături. in frăție de luptă, cu 
toate forțele revoluționare, an- 
tiimperialiste. progresiste. în 
spiritul solidarității internațio
naliste, care a animat dintot- 
deauna clasa muncitoare și par
tidul nostru, sînt intonate vechi 
cintece revoluționare din alte 
țări, refrene care au stat dece
nii pe buzele milioanelor de 
proletari din toată lumea, însu- 
flețindu-i în lupta pentru liber
tate și socialism.

AICI. DINTOTDEAUNA 
ROMANIA. Versurile care în
cheie spectacolul fac să vibreze 
întreaga sală, conștiința tuturor 
celor ce le aud, însăși conștiința 
țări :

Te cinte, deci, cuvintele cu
rate, / In care ritmul muncii să 
existe. / Dreptate, libertate, dem
nitate, / Destin al României co
muniste. / / Întreagă ești la noi 
în suflet țară. / Ciți te-au furat 
și ciți vreo parte vrură/ / Ciți 
te-au rîvnit și ciți te exploata
ră, / Și-au vrut să-ți pună și 
căluș in gură!//.Mai sint și azi 
din cei ce vor să nege / Îndrep 

tățirea rădăci
nii tale, / Dar 
pasul tău fără 
clintire trece, . / 
Spre comunism 
pe-o curajoasă 
cale. II /.../ E- 
xemplul nostru 
■în această lup
tă, / Este cir
maciul fără os- 
tenire, / Care la 
cirmă-n veghe 
ne-ntreruptă / 
Dă bătălia pen
tru fericire, / / 

Iubirea lui de patrie-ncălzește / 
Privirea, inima și brațul ță
rii, / Vorbește-n numele li
nei istorii / Limba conștiin
ței noastre, românește. // ].../
Ridică, țară, steagurile tale, (
Din ce in ce mai sus, ca să. se 
știe, / Unde e țara luptei trium
fale,/ A comuniștilor de ome
nie,/ f Unde e țara ce-și înva
ță pruncii/ Să fie oameni cit 
va fi vecia, I Sub zodia socia
listă-a muncii, I Acum — și tot
deauna I — România. / /.

★
Spectacolul festiv ia sfîrșit 

îritr-o atmosferă de intensă vi-, 
brație. Miile de participanți in
tonează imnul de luptă al clasei 
muncitoare : „Internaționala".

Mulțimea ovaționează înde
lung pentru partid, scandează 
cu entuziasm numele partidului, 
al secretarului său general. Pri
virile celor peste 8 000 pe parti
cipanți se îndreaptă in aceste 
clipe spre loja centrală, unde se 
află secretarul general al parti
dului, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu răspunde cu 
căldură aclamațiilor ■ fierbinți ale 
mulțimii, impresionantei ma
nifestări de dragoste și prețuire.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului străbat pe 
jos frumoasa esplanadă a Parcu
lui tineretului. Mii de bucureș- 
teni înconjoară cu nețărmurită 
dragoste pe secretarul general 
al partidului.

In această atmosferă de 
însuflețire, ’ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, t o v a ră ș a Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat 
iși iau rămas bun de la parti- 
cipanții la Adunarea populară, 
de la numeroșii bucureșteni a- 
flați aici, care continuă, minute 
întregi, să ovaționeze, cu aceeași 
înflăcărare.

- ----- ' JAgerpre»)

ÎN CUGET 
Șl SIMȚIRE...

A fost, prima zi de mai a 
anului 1976, o zi dintre ace
lea care nu se uită, care ră- 
min in conștiințe.

A fost o zi frumoasă de 
primăvară, cu cer senin, cu 
soare cald și luminos. O zi 
cu oameni mindri, îmbrăcoți 
in haine de sărbătoare, cu 
oameni care se bucurau din 
toată inima. Dar mai cu sea
mă a fost o zi în care cin
stind munca, omagiindu-i pe 
cei ce muncesc din lumea în
treagă, am înțeles să subli
niem îndeosebi răspunderea 
pe care o avem de a întări 
„legămîntul de muncă" față 
de țară, de a fi și mai strîns 
„uniți în cuget și simțire" cu 
partidul care ne conduce „pe 
drumul marii biruinți".

A fost o zi dintre acelea 
care rămîn în conștiințe.

Peste 8 000 de oameni pre
zenți în marea sală a Palatu
lui sporturilor și culturii, iar 
prin intermediul transmisiei 
directe a televiziunii și ra
dioului, milioane de cetățeni 
de pe întregul cuprins al ță
rii, au trăit clipe emoționan
te, dominate de un însufleți- 
tor patriotism. Spectacolul 
dedicat zilei de 1 Mai a fost 
ca un puternic reflector ce-și 
trimetea razele de lumină 
peste numeroase pagini die 
istoriei patriei și partidului, 
evidențiind momente de sea
mă ale devenirii poporului 
român, ale drumului său mă
reț spre comunism.

Am asistat la impresionan
te desfășurări de forțe artis
tice, am ascultat cîntece și 
poezii de o rară frumusețe. 
Dar ceea ce se cere a fi 
subliniat aici cu precădere 
este că. în esența sa, între
gul spectacol a reprezentat 
un important eveniment po
litic.

Ideea dominantă a specta
colului este ideea care stră
bate, ca un fir roșu, întreaga 
existență a poporului român : 
aici, dintotdeauna și pentru 
totdeauna, România. „Conti
nuăm a țării deșteptare" - 
a răsunat vibrant acest vers 
dintr-un poem-legămînt, e- 
vocînd atît unitatea de esen
ță istorică existentă întră 
trecutul, prezentul și viitorul 
patriei noastre, cit și unirea 
tuturor fiilor țării într-un u- 
riaș efort comun pentru a 
traduce în viață marele vis 
al comuniștilor : ridicarea 
României pe cele mai înalte 
culmi de progres și civiliza
ție. Un efort în care „patrio
tismul noi eroi cultivă”, pen
tru că nimic din ceea ce este 
și va fi România nu a fost 
durat și nu va fi durat fără 
eroism, fără nemărginită 
dragoste, de țară.

A fost o zi frumoasă de 
primăvară.

După încheierea spectaco
lului, la ieșirea din incinta 
Palatului sporturilor și cultu
rii, mii de cetățeni i-au în- 
tîmpinat cu entuziasm și căl
dură pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe ceilalți con
ducători ai partidului și sta
tului. Veniseră aici,'în Dea
lul Piscului, muncitori de lă 
„23 August", de la „Grivița 
roșie", de la „Vulcan", de la 
alte numeroase întreprinderi, 
specialiști din institute de 
cercetări și proiectări, oa
meni de cultură și artă, elevi 
și studenți, pionieri. Ei s-au 
alăturat celor 8 000 de parti
cipanți la adunarea popu
lară, înconjurînd cu . înălță
toare sentimente de dragoste 
și stimă pe secretarul aene- 
ral al P.C.R. „Iubirea lui de 
patrie-ncălzește / Privirea, 
inima și brațul țării, / Vor
bește-n numele unei istorii. / 
Limba conștiinței noastre, 
românește" — sînt versuri 
care vibrează în inima și 
cugetul fiecăruia dintre par- 
ticipanții la această emoțio
nantă manifestare dominată 
de un puternic suflu politic, 
.civic. și. patriotic.

ADRIAN VASILESCU



ADUNAREA POPULARĂ ORGANIZATĂ CU
PRILEJUL SĂRBĂTORIRII ZILEI DL 1 MÂI

1 Mai în lume
(Urmare din pag. I)

Muncii din Panama, Congresu
lui Muncii din Mexic, Federa
ției Generale a Sindicatelor 
Muncitorilor din Siria, Uniunii 
Naționale a Muncitorilor din 
Tanzania, Federației Unitare 
Sindicale din Salvador, Organiza
ției Sindicale din Mozambic, U- 
niunii Naționale a Oamenilor 
Muncii din Zair, Confederației 

Congoleze, Uniunii 
a Muncitorilor din 
Uniunii Naționale a 
Muncii din Guineea-

Sindicale 
Naționale 
Namibia, 
Oamenilor ________ ... _______
Bissau, Uniunii Generale a Oa
menilor Muncii din R.P. Benin, 
Congresului • Sindicatelor din 
Africa de Sud, Uniunii Genera
le Tunisiene a Muncii, Uniunii 
Muncii - din Gambia, Congresu
lui Sindicatelor din Zambia, 
Congresului Sindicatelor din 
întreaga Indie, Congresului 
Unit al Muncitorilor din Libe
ria, Uniunii Muncitorilor din 
Mauritania, Consiliului General 
al Sindicatelor din Japonia, Fe
derației Independente a Sindi
catelor din Japonia, Confedera
ției Generale Italiene a Mun
cii, Centralei Unitare a Oame
nilor' Muncii din Venezuela, 
Congresului Național al Sindi
catelor Indiene, Confederației 
Oamenilor Muncii din Ecuador, 
Federației Autonome a Sindica
telor din Guatemala, Confede
rației Muncii din întregul Pa
kistan, Confederației Naționale 
a Muncitorilor din Guineea, 
Organizației Muncitorilor So
malezi, Uniunii Generale a Oa
menilor Muncii din Coasta de 
Fildeș, Uniunii Naționale a 
Muncitorilor din Niger, Uniunii 
Generale a Oamenilor Muncii 
Centrafricani, Confederației Na
ționale a Oamenilor Muncii din 
Togo, Uniunii Oamenilor Mun
cii din Burundi. Uniunii Sin
dicale a Oamenilor Muncii din 
Volta Superioară, Federației 
Pancipriote a Muncii, Organi
zației Muncitorilor din Iran, 
Federației Generale a Sindica
telor din Libia.
Sindicale ’ din Sao 
Principe, Federației 
Gaboneze, Federației 
a Muncitorilor din 
Congresului Muncii din Sierra 
Leone, Organizației Centrale a 
Sindicatelor din Kenya, Uniunii 
muncitorilor agricoli și de

Organizației 
Tome și 
Sindicale 
Generale 
Kuweit,

alte

Măsura cea mai dreaptă a omului
(Urmare din pag. I)

niște probleme. Ni se dăduseră 
de sudat niște roți de excava
tor, se manevrau greu, lucram 
ore multe și nici nu ieșea trea
bă de calitate. Am început să 
caut, să mă gîndesc, să încerc, 
sigur că, pînă am meșterit dis
pozitivul acela de poziționare 
care a redus și timpul și a asi
gurat calitate sudurii, am pe
trecut în atelier nopți întregi. 
Cind venea schimbul de dimi
neață, îmi zvârleam niște apă pe 
ochi și intram înapoi la lucru, 
dar, uite, eram tinăr, nu se prea 
prindea oboseala de mine și 
apoi trebuia să le facă cineva 
și pe astea. Am știut întotdeau
na — și am încercat să îi învăț 
și pe tineri — că miinile fără 
minte nu fac nici doi bani. Ve
deți, pe băieții ăștia, cind vin 
întii în uzină, nu-i întreb nu
mai de meserie: îi ascult și ta
bla înmulțirii, le fac un examen 
de cunoștințe generale, și ce-au 
citit, și ce geografie sau istorie 
cunosc. Cu ciți nu am stat după 
program să fac lecții, să mai 
pun din ce știam acolo unde 
vedeam că este nevoie ! Tot Ce 
am adus eu nou — și am dis
pozitive care se mai aplică 
și acum, deși au trecut 
15—20 de ani de cind le-am 
făcut — a pornit de la faptul 
că nu m-am mulțumit să exe
cut, ci m-am și gîndit: oare nu 
se poate mai bine ?“.

LUNI, 3 MAI 1976

SOSIRE
Duminică după-amiază a so

sit în Capitală Larbi Tayebi, 
ministrul agriculturii și refor
mei agrare al Algeriei, care, la 
invitația Ministerului Agricul
turii și Industriei Alimentare, 
va face o vizită în țara noastră.

La sosire, oaspetele a fost sa
lutat. de Angelo Miculescu, 
viceprim-minisțru al guvernu
lui, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare, de alte per
soane oficiale.

A fost prezent Mohamed 
Larbi Demaghlatrous, ambasa
dorul Algeriei in România.

VIZITĂ
Timp de 5 zile, un grup de 

studenți ai Colegiului național 
al apărării din Washington, 
condus de ambasadorul E. Allan 
Lightner, a efectuat o vizită in 
țara noastră. In timpul șederii 
în România, grupul de studenți 
a fost primit la Ministerul Afa
cerilor Externe și la Ministerul 
Apărării Naționale, a vizitat 
Academia militară, Muzeul mi
litar central, alte obiective cul
turale și turistice.

Duminică, grupul a părăsit 
țara.

CRONICA U.T.C.
Simbătă s-a înapoiat în 

Capitală, venind de la Var
șovia, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist, condusă 
de tovarășul Ion Sasu, pre
ședinte al Uniunii Asociații
lor Studenților Comuniști 
din România, secretar al C.C. 
al U.T.C., care a participat 
la lucrările Congresului Ti
neretului Polonez. 

profesii din Guyana, Congresu
lui Sindicatelor Africane din 
Zimbabwe, Federației Sindica
telor Muncitorilor din R. Mal- 
gașă, Federației Sindicatelor 
Independente din Sri Lanka, 
Confederației Generale a Sindi
catelor din R.P.D. Yemen, Fe
derației Generale a Sindicatelor 
din R.A. Yemen, Confederației 
Sindicale a Oamenilor Muncii 
din Columbia și Federației 
Muncii din Lesotho. Iau parte, 
totodată, delegația Partidului 
Democrat Gabonez, care ne vi
zitează țara, precum și nu
meroși alți oaspeți de peste ho
tare.

Sint prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, alți membri ai corpului 
diplomatic, precum și cores
pondenți ai presei străine.

Sala are un aspect sărbăto
resc. Deasupra tribunei oficia
le strălucesc. în reflexe aurii, 
stemele partidului și statului, 
încadrate de mari steaguri roșii 
și tricolore, care își îngemănea
ză faldurile.

Pe una din laturile sălii se 
află portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în dreptul 
căruia este înscrisă urarea „Tră
iască Partidul Comunist Ro
mân. in frunte cu secretarul 
său general Pe o altă latu
ră, portretele lui Marx, Engels, 
Lenin, sub care este scris. 
„Trăiască unitatea mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale. a tuturor forțelor so
cialiste, democratice, antiimpe- 
rialiste !“. De partea cealaltă a 
sălii, în fața tribunei oficiale, 
se află imaginea globului pă- 
mintesc. pe meridianele căruia 
se poate citi urarea „Trăiască 
1 Mai". însoțită de chemarea 
„Proletari din toate țările, uni- 
ți-vă“.

Adunarea populară a fost 
deschisă de tovarășul Gheorghe 
Cioară, membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, care a spus : ..Este pen
tru noi o înaltă cinste de a sa
luta cu deosebită stimă și res
pect, in numele comuniștilor, 
al tuturor locuitorilor Capitalei, 
prezența la această adunare a

„Cind am venit prima oară la 
lucru — își amintea unul dm foș
tii ucenici ai lui Dumitru Badea, 
astăzi șef de atelier — nea Ba
dea m-a luat în primire cu ur
mătoarele vorbe: „Măi, tu cind 
spui că ești muncitor la „Gri
vița" lumea te privește cu res
pect". Asta îți dă uzina înain
te ca tu să-i fi dat ei ceva: 
îți dă dreptul la stima oame
nilor! Atunci, nu-i de datoria ta 
să mulțumești frumos? Și de 
mulțumit nu poți altfel decit 
muncind frumos și purtindu-te 
bine". Să știți câ .lecția" asta o 
servește nea Badea la toți cei 
care vin să lucreze in între
prindere

A fi muncitor la „Grivița" — 
iată avansul de ineredere pe 
care comunistul Dumitru Badea 
s-a străduit să îl onoreze prin 
faptele sale, cerind. fiecărui ti
năr care a trecut pragul acestui 
loc muncitoresc de meritată tra
diție și renume, să facă la fel.

„După nea Badea — îmi spu
nea Stelian Rotaru, un tinăr 
care lucrează ca lăcătuș în sec
ția maistrului — lenea și min
ciuna sint cei mai mari dușmani 
ai omului".

„Așa este — încuviințează a- 
cesta cînd îi reproduc discuția. 
De ce să mintă ei, dacă eu nu 
mint ? De ce să promită și să 
nu își respecte cuvintul, cind 
eu n-am îndrăznit asta într-o

PENTRU TIMPUL DV. LIBER

CEL ALB, CEL GALBEN, CEL 
NEGRU: Sala Palatului (orele
17,15: 20,15).

TEROARE PE ULIȚĂ: Patria 
. (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 

20,30).
DOI OAMENI ÎN ORAȘ: Lucea

fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20.30); București (orele 9; 
11,15; 13.30; 16: 18,15; 20.30): Favo
rit (orele 9.15; 11,30; 13,45; 16; 
18.15; 20.30).

SIMON BLANCO: Scala (orele 
9; 11,15; 13.30; 16: 18.15: 20,30);
Festival (orele 9: 11.15; 13.30: 16; 
18.15; 20.30); Modern (orele 9; 
11.15; 13,30; 16: 18,15: 20,30).

OPERAȚIUNEA „MONSTRUL-: 
Victoria (orele 9.15; 11,30; 13.45; 
16; 18.15; 20.30): Dacia (orele 9; 
11.15; 13.30: 15.45: 18-, 20.15); Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15) .

ARBORELE CU FRUNZE ROZ: 
Central (orele 9,15; 11,45; 13.30; 16; 
18.15; 20.30).

PE AICI NU SE TRECE: Lumina 
(orele 9; 12; 16; 19).

FRAȚI DE CRUCE: Doina (orele 
13.15; 15.30: 17,45: 20 — program 
pentru copii — 9.30; 11,15); Bucegi 
(orele 15,45; 18; 20); Popular (orele 
15,30; 18; 20,15).

CURSĂ GREA: Feroviar (orele 
9; 11.15; 13.30; 16: 18,15: 20.30);
Melodia (orele 9; 11,15; 13.30: 16: 
18,15; 20.30) ; Flamura (orele 9; 
11,15; 13.30; 15.45; 18; 20,15).

ÎNTOARCEREA LUI MAGEL
LAN: Timpuri Noi (orele 9.30;
11,30; 14,30; 16.30; 18.30; 20.30).

MERE ROȘII: Excelsior (orele 
9; 11.15; 13.30; 16: 18,15: 20.30);
Gloria (orele 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30): Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15).

PĂSĂRI DE PRADĂ: Grivița 
(oi ele 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15;

•20.30); Aurora (orele 9; 11,15;
13,30: 15,45;. 18; 20,15).

ARBORE FĂRĂ RĂDĂCINI î 
Unh ea (orele 16; 18; 20).

MR. MAJESTYK: Buzești (orele 
9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20.15).

CURSA: Lira (orele 15,30; 18;
20.15) .

ZORRO: Moșilor (orele 9: 12; 
15; 18); Cotroceni (orele 10; 13; 16; 
19).

VIAȚĂ PERSONALĂ: Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20.15); Vii
torul (orele 15.30; 18; 20).

PRIN CENUȘA IMPERIULUI: 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20). 

tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

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

Ne exprimăm satisfacția pen
tru participarea la adunarea de 
astăzi — ca simbol al trainice
lor legături de prietenie și so
lidaritate internaționalistă pe 
care le au țara, poporul și 
partidul nostru — a reprezen
tanților unor organizații sindi
cale și democratice de peste 
hotare, cărora le adresăm salu
tul nostru frățesc și le urăm, 
cu prilejul acestei sărbători, 
izbînzi cît mai mari în lupta 
pentru pace, libertate și pro
gres social, pentru prietenie și 
colaborare între toate popoarele 
lumii".

Despre semnificația zilei de 
1 Mai a vorbit apoi tovarășul 
Emil Bobu. membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședin
te al Consiliului de Stat,

Adunarea se încheie într-o 
atmosferă entuziastă. în sală 
răsună din nou urale și ovații 
însuflețite pentru Partidul Co
munist Român și secretarul său 
general, pentru eroica noastră 
clasă muncitoare, pentru minu
natul popor român, constructor 
al socialismului, pentru patria 
noastră liberă și mindră — 
Republica Socialistă Româ
nia. Se scandează cu înflăcă
rare : „Ceaușescu — P.C.R.", 
„Ceaușescu și poporul". „Stima 
noastră și mindria. Ceaușescu 
— România". Este o expresie 
vie și- puternică a unității de 
nezdruncinat — unitate jzvorită 
din dragoste și încredere — a 
națiunii noastre in jurul parti
dului și al secretarului său ge
neral. a hotârini tuturor cetă
țenilor țării, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
de a înfăptui hotăririle Con
gresului al XI-lea. Programul 
partidului de edificare a socie
tății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism, de a-și aduce 
o contribuție tot mai de preț la 
realizarea idealurilor de liber
tate și progres ale tuturor po
poarelor. la victoria socialis
mului și păci in lume. (Ager- 
pres).

viață de om ? Vin la mine. îmi 
cer să îi ajut fie cu calificarea.
fie cu locuința, fie cu sTeo 
treabă personală. Niciodată nu 
le-am spus câ se rezolvă, iar 
pe urmă să dau din umeri ! 
Atunci, ei de ce sâ nu facă la 
fel ?"

Sint sute de oameni la 
uzinele „Grivița" care s-au 
format la nea Badea, au învă
țat de la el felul de muncă și 
viață. Sint. alte sute, râspindiți 
prin întreprinderile și pe șan
tierele țărm Pe adresa maistru
lui continuă să sosească scri
sori. fehcttări-telegrame. invi
tații : ...„Nea Badea, maistrul pe 
care il am aid. la Onești, m-a 
întrebat la cină am învățat 
sudură. Cind i-am spus de ma
tale. a zis câ te știe, câ ți-a 
auzit numele..." ; ...„Tovarășe 
Badea, vă mulțumesc că mi-ați 
scris și să știți că am mers cu 
scrisoarea la comandant, a ci
tit-o și el și a spus că numai 
un părinte adevărat știe scrie 
așa. După ce termin stagiul 
militar, atita dorință am să mă 
întorc tot la dumneata in echi
pă"... : „Nea Badea, sudura cum 
m-ai învățat dumneata s-o fac, 
are. aici la Pitești, mare tre
buință. La mașinile pe care le 
facem se cere precizie și eu am 
căpătat-o datorită dumitale..." ; 
„Nea Badea, acum mai am un 
fecior, așa câ iți scriu ca să 
treci în concediu să îl cunoști 
și matale"...

CU MÎINTLE CURATE: Giulesti 
(orele 15.30: 18; 20).

DE NICĂIERI SPRE NICĂIERI: 
Pacea (orele 14: 16: 18).

CERCUL MAGIC: Crlngași
(ora 17).

TOM ȘI JERRY: Floreasca 
(orele 15.30; 18; 20.15).

CASA DE LA MIEZUL NOPȚII: 
Munca (orele 15,45: 18; 20).

DICTATORUL: Volga (orele 9; 
11.45: 14.15: 17: 19,45).

15.30; 18; 20).
CULISE: Rahova (orele 16; 18; 

20).
DINCOLO DE POD: Progresul 

(orele 15 JO; 17,30; 19.30).

REVĂRSAREA: Cosmos 
15.30; 18; 20.15).

(orele

PĂCALĂ: Flacăra (orele 15,M;
19).

DARLING LILI: Arta (orele
14.30; 17.15; 20).

CERUL E CU NOI : Vitan (orele

PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoală. 16.30 Emisiune 

tn limba maghiară. 19,00 Sintem 
oameni obișnuiți. 19,20 — 1001 de 
seri. 19,30 Telejurnal. 20,00 Colocvii 
contemporane. 20.30 Voci de pri
măvară. 20.50 Colegii noștri de ge
nerație. 21,15 Roman-foileton. For
syte Saga. Episodul XIX. ..înapoi 
nu poți da“. 22,10 — 24 de ore.

PROGRAMUL H
17,00 Telex. 17,05 Țara mea. mîn- 

dria mea — spectacol de cîntece 
și dansuri. 17.30 București, orașul 
tradițiilor muncitorești. 17,45 Film 
artistic. ,,Fifi înaripatul" — o pro
ducție a studiourilor < franceze cu 
Philippe Avron, Mireille Negre. 
19.05 Publicitate. 19.10 Album co
ral. 19,20 — 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 20.00 Film serial pentru co
pii. Daktari (reluare). 20,25 Biblio
teca pentru toți. 21.25 Telex. 21,30 
Răspundere muncitorească. 21,50 
Tribuna tinerilor soliști.

Opera Română: SEARĂ DE 
LIEDURI ROMANEȘTI — ora 19; 
Teatrul de Comedie: JOCUL DRA
GOSTEI ȘI AL ÎNTÎMPLĂRII — 
ora 19,30; Teatrul ,.C. Tânase" 
(Sala Victoria): UITE CÂ NU TAC
— ora 19.30: Circul ,.București": 
CIRCUL PE GHEAȚĂ — Ansam
blul Circului Mare din Moscova
— ora 19,30.

MOSCOVA
Tradiționala demonstrație de 

1 Mai a oamenilor muncii din 
Moscova s-a desfășurat anul a- 
cesta sub semnul unor realizări 
remarcabile dobindite în primul 
trimestru al anului.

Prin fața tribunei centrale a 
Mausoleului „V. I. Lenin" din 
Piața Roșie, unde se aflau Leo
nid Brejnev, Nikolai Podgornîi, 
Alexei Kosîghin, alți conducă
tori de partid și de stat sovie
tici, s-au succedat în coloane 
neîntrerupte reprezentanți ai 
colectivelor industriale, șantie
relor de construcții, instituțiilor 
de învățămînt și științifice, pre
cum și reprezentanți ai mișcă
rii sportive din capitala sovie
tică.

Manifestări sărbătorești au 
avut loc și în alte orașe ale 
Uniunii Sovietice.

SOFIA
Cu prilejul zilei de 1 Mai. la 

Sofia a avut loc o mare mani
festație a oamenilor muncii. In 
tribuna din fața Mausoleului 
„Gheorghi Dimitrov" au luat loc 
conducătorii de partid și de stat 
ai Republicii Populare Bulga
ria, in frunte cu Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B.. 
președintele Consiliului de Stat 
al R.P.B.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai a 
prilejuit manifestarea hotăririi 
oamenilor muncii din Sofia de a 
îndeplini cu cinste angajamen
tele asumate pentru realizarea 
în termen a sarcinilor celui 
de-al șaptelea cincinal.

Manifestații asemănătoare au 
avut, loc și in orașele centre de 
județ din R.P. Bulgaria.

BUDAPESTA
în piața Gheorghe Doja din 

Budapesta a avut loc tradițio
nala demonstrație de 1 Mai.

Prin fața tribunelor oficiale, 
unde au luat loc Janos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., și alți conducători de 
partid și de stat, au trecut oa
meni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile din Buda
pesta.

Manifestările sărbătorești din 
Budapesta și alte localități au 
durat pînă seara tîrjdu.

VARȘOVIA
De 1 Mai. prin fața tribunei 

din Piața Palatului Științei și 
Culturii, din capitala R.P. Po
lone, au trecut sute de mii de 
varșovieni. reprezentanți ai 
marilor colective industriale, ai 
tuturor oamenilor muncii, ai 
tineretului studios. In tribună 
s-au aflat Edward Gierek. Piotr, 
Jaroszewicz. Henrik Jablon
ski, alți conducători de partid 
și de stat. Luind cuvintul. Ed
ward Gierek. prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P., a transmis fe
licitări oamenilor muncii polo
nezi pentru succesele obținute 
pe calea înfăptuirii hotăririlor 
celui de-al VH-lea Congres al 
P.M.U.P.

Manifestații prilejuite de săr
bătoarea internațională a oame
nilor muncii au avut loc și in 
alte orașe poloneze.

PRAGA
Sărbătoarea internațională a 

muncii a fost marcată la Praga 
printr-o demonstrație a popu
lației capitalei. In tribuna ofi
cială au luat loc conducătorii 
de partid și de stat cehoslovaci.

La mitingul care a precedat 
demonstrația a vorbit Gustav 
Husak. secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia. 
El a adresat calde felicitări cla
sei muncitoare, țărănimii coo
peratiste. intelectualității, între
gului popor cehoslovac pentru 
succesele obținute în cinstea zi
lei de 1 Mai și le-a urat noi rea
lizări in munca de îndeplinire 
a hotăririlor recentului congres 
al P.C. din Cehoslovacia.

Demonstrații dedicate sărbăto
rii internaționale a muncii au 
avut loc, de asemenea, la Bra
tislava — capitala R.S. Slovace 
și in toate centrele de regiuni 
ale Cehoslovaciei.

BERLIN
Ziua de 1 Mai s-a desfășurat 

în R. D. Germană sub semnul 
întimpinării celui de-al IX-lea 
Congres al P.S.U.G. în tribuna 
oficială din piața Marx-Engels, 
unde s-a desfășurat parada mili
tară urmată de demonstrația 
oamenilor muncii, se aflau Erich 
Honecker, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G.. și alți conducători 
de partid, și de stat ai R.D.G.

Coloanele colectivelor din 
întreprinderile și instituțiile ber- 
îineze s-au perindat prin fața 
tribunelor, purtind panouri și 
pancarte ce ilustrau rezultatele 
obținute în diverse sfere de ac
tivitate.
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• PROF. IOAN URSU, pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, a 
avut întrevederi, la Washington, 
cu dr. Guyford Stever, directo
rul Fundației Naționale de Ști
ințe a S.U.A., și cu Frederick 
Irving, asistent al secretarului 
de stat pentru problemele ocea- 
nografice și colaborării interna
ționale in domeniile științei, teh
nologiei și mediului înconjură
tor.

în cursul întrevederilor, s-a 
procedat la o trecere in revistă 
a evoluției pozitive din ultimii 
ani a relațiilor pe tărim știin
țific dintre România și Statele 
Unite, exprimîndu-se dorința 
dezvoltării și amplificării lor, in 
conformitate cu posibilitățile 
existente și cu prevederile acor
durilor interguvernamentale.

Turneul lui H. Kissinger 
în Africa

• SECRETARUL DE STAT 
al S.U.A., Henry Kissinger, și-a 
încheiat duminică vizita în Se
negal, plecînd spre Nairobi, ul
tima etapă a turneului său în 
cîteva state din Africa. La Da
kar, el a conferit cu președinte
le Leopold Sedar Senghor in le

PEKIN
Un milion de cetățeni ai 

Pekinului au participat Ia ma
nifestările sărbătorești care au 
avut loc la 1 Mai pe principa
lele străzi și în marile parcuri 
din Pekin și care s-au caracte
rizat prin unitate militantă și 
optimism revoluționar. La ma
nifestări au participat conducă-' 
tori de partid și de stat ai 
R.P. Chineze.

Bogatele programe de cîntece 
și dansuri au fost prezentate 
pînă seara tîrziu, cînd s-au în
cheiat cu focuri de artificii.

Manifestări sărbătorești au a- 
vut loc și in alte localități ale 
R.P. Chineze.

HANOI
în cinstea zilei de 1 Mal, la 

Hanoi a avut loc un mare mi
ting la care au participat pre
ședintele Ton Duc Thang. Le 
Duan. prim-secretar al C.C. al 
Partidului Celor ce Muncesc din 
Vietnam, Truong Chinh. pre
ședintele Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, primul 
ministru Fam Van Dong și alți 
conducători de partid și -de stat.

Mitinguri și alte manifestări 
sărbătorești au avut loc și in 
alte localități ale R.D. Vietnam.

SAIGON
La Saigon — orașul Ho Și 

Min a avut loc un mare miting 
popular, consacrat sărbătoririi 
zilei de 1 Mai și aniversării 
unui an de la eliberarea com
pletă a sudului.

în tribuna oficială au luat loc 
Pham Hung, membru al Birou
lui Politic, secretar al Comite
tului din Vietnamul de Sud al 
Partidului Celor ce Muncesc 
din Vietnam. Nguyen Huu- 
Tho, președintele Prezidiului 
C.C. al F.N.E., președintele 
Consiliului Consultativ al G.R.P. 
al R.V.S.. Huynh Than Phat, 
președintele G.R.P., alți condu
cători de partid și de stat din 
Vietnamul de Sud.

Manifestări festive au avut 
loc și in alte localități din Viet
namul de Sud.

TIRANA
Demonstrația oamenilor mun

cii care a avut loc in ziua de 
1 Mai la Tirana a prilejuit tre
cerea in revistă a realizărilor 
obținute în diferite sectoare ale 
economiei. în tribună s-au aflat 
Enver Hodja, prim-secretar al 
C.C. al Partidului Muncii din Al
bania, alți conducători de partid 
și de stat albanezi. La mitingul 
care a precedat demonstrația a 
luat cuvintul Hekuran Is ai, 
membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.M.A.

PHENIAN
Oamenii muncii din Phenian 

au participat la festivitățile or
ganizate cu ocazia zilei de 1 Mai 
in centrul de recreere de la 
Rungra-Do. Cu acest prilej a 
avut loc un spectacol festiv, la 
care au asistat mii de cetățeni 
ai capitalei R.P.D. Coreene. îm
preună cu numeroși oaspeți de 
peste hotare.

Luind cuvintul cu acest prilej, 
Kim Guk Hun. președintele 
Comitetului Central al Federa
ției Generală a Sindicatelor din 
Coreea, a dat glas entuziasmu
lui cu care poporul coreean, 
strins unit în jurul Partidului 
Muncii din Coreea și al condu
cătorului său, tovarășul Kim Ir 
Sen. construiește societatea so
cialistă și luptă pentru reunifi- 
carea pașnică a patriei sale.

HAVANA
Ziua de 1 Mai a fost marcată 

în Cuba printr-un mare miting 
ai oamenilor muncii organizat 
in Piața Revoluției din capitală, 
la care au participat Fidel Cas
tro. prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar, alți 
conducători de partid și de stat.

Roberto Veiga Gonzales, se
cretar general al Centralei Oa
menilor Muncii din Cuba, a 
rostit o cuvîntare in care a tre
cut în revistă succesele obținute 
de oamenii muncii in anul celei 
de-a 20-a aniversări a debarcă
rii de pe Granma. Vorbitorul a 
subliniat hotârirea poporului cu
banez de a îndeplini rezoluțiile 
primului Congres al P.C. din 
Cuba. în continuare a avut loc 
demonstrația oamenilor muncii.

ULAN BATOR
La Ulan Bator a avut loc un 

mare miting consacrat zilei de 
1 Mai. Luind cuvintul, L. Luv- 
sangombo. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. 
Mongole, a vorbit despre impor
tanța sărbătorii internaționale a 
oamenilor muncii și despre lup
ta poporului mongol pentru edi
ficarea socialismului in Mon
golia.

gătură cu unele aspecte ale si
tuației de pe continentul afri
can. Intr-o conferință de presă, 
secretarul de stat al S.U.A. a 
declarat că in capitala kenyană 
va participa la deschiderea lu
crărilor celei de-a IV-a reuniuni 
a U.N.C.T.A.D.. unde va expune 
punctul de vedere american cu 
privire la importanța continuării 
dialogului dintre țările in curs 
de dezvoltare și statele indus
trializate.

Centenarul răscoalei 
bulgare

• DUMINICA, in localitatea 
Panaghiuriste, din județul Pa- 
zargik, R. P. Bulgaria, a fost 
sărbătorit centenarul răscoalei 
bulgare din aprilie 1’876 împo
triva jugului otoman. La mani
festare au participat Todor Jiv
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B., președintele Consiliului 
de Stat al R.P.B., și ceilalți con
ducători de partid și de stat, un 
numeros public.. Despre însem
nătatea răscoalei din 1876 în 
viața poporului bulgar a vorbit 
Anghel Balevski, președintele 
Academiei bulgare de științe.

în aceeași zi, tovarășul Todor 
Jivkov a inaugurat monumentul

BELGRAD
In ziua de 1 Mai, în diferite 

localități din R.S.F. Iugoslavia 
au avut loc serbări populare, iar 
acolo unde în perioada antebe
lică s-au desfășurat acțiuni de 
luptă muncitorești, iar in timpul 
războiului bătălii în cadrul lup
tei de eliberare, au fost organi
zate întilniri ale participanților 
la aceste evenimente istorice cu 
tineretul. Din ordinul coman
dantului suprem al armatei, ma
reșalul Iosip Broz Tito, șeful 
statului iugoslav, in capitala ță
rii.. Belgrad, precum și in capi
talele republicilor și provinciilor 
constituente ale R.S.F. Iugosla
via au fost trase salve de tun.

PARIS
La chemarea marilor centrale 

sindicale franceze — Confedera
ția Generală a Muncii și Confe
derația Franceză Democratică 
a Muncii — zeci de mii de lo
cuitori ai Parisului au partici
pat, simbătă. la o demonstrație 
care a inceput în Piața Basti- 
liei, ramificîndu-se pe marile 
bulevarde ale orașului. Partici- 
panții și-au reafirmat hotărirea 
de a lupta în apărarea interese
lor vitale ale oamenilor muncii.

Demonstrații de 1 Mai au 
fost organizate, de asemenea, 
in toate marile orașe ale țării.

LONDRA
Demonstrații și mitinguri de 

1 Mai au avut loc simbătă la 
Londra. Manchester. Liverpool, 
Glasgow și in numeroase alte 
orașe ale Marii Britanii.

Mii de londonezi au participat 
la marșul de 1 Mai din centrul 
capitalei, care s-a încheiat prin 
tradiționalul miting din Hyde 
Park. La miting au luat cuvintul 
reprezentanți a: marilor sindi
cate. ai Partidului comunist, ai 
Partidului laburist, ai altor for
mațiuni politice, care au evi
dențiat necesitatea strîngerii 
rindurilor oamenilor muncii in 
lupta împotriva monopolurilor, 
pentru o viață mai bună.

ROMA
Milioane de italieni au ieșit, 

simbătă. pe străzile orașelor, 
pentru a demonstra cu ocazia 
zilei de 1 Mai. La Roma, co
loane de locuitori ai capitalei și 
ai provinciei Lazio s-au Îndrep
tat spre piața centrală a orașu
lui. unde a avut loc un mare mi
ting al oamenilor muncii.

La Milano, aproximativ 300 000 
de persoane au participat la o 
amplă manifestație unitară an
tifascistă. care a reunit comu
niști, socialiști, democrat-creș- 
tini si reprezentanți ai altor for
mațiuni politice de stingă. La 
mitingul din Piața Domului a 
luat cuvintul Luciano Lama, se
cretar general al Confederației 
Generale Italiene a Muncii, care 
s-a pronunțat pentru o nouă 
politică economică, rod al con
sultărilor cu oamenii muncii.

LISABONA
Cu prilejul Zilei internațio

nale a celor ce muncesc, pe sta
dionul „1 Mai" din Lisabona a 
avut loc, simbătă. un mare mi- | 
ting popular, organizat in co- ! 
mun de Confederația generală i 
a muncitorilor din Portugalia ! 
(„întârsindicala") și de sindica- ; 
tele independentă. Au luat parte 
zeci de mii de persoane, care 
s-au pronunțat pentru apărarea 
noii Constituții împotriva reac- 
țiunii, pentru unitatea stingii.

Au luat cuvintul reprezentanți 
ai conducerii sindicatelor, care 
și-au exprimat sprijinul în fa
voarea realizării unității tuturor 
oamenilor muncii.

încheierea reuniunii de la Viena 
a Consiliului 0. HI. U. 0.1.

La Viena s-au încheiat lucră
rile celei de-a X-a reuniuni a 
Consiliului Organizației Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.). în luă
rile lor de cuvint. participanții 
la reuniune au cerut transpu
nerea în practică a prevederilor 
„Declarației și Planului de ac
țiune de la Lima", adoptate de 
cea de-a doua Conferință gene
rală a O.N.U.D.I.. precum și 
realizarea unei noi ordini eco
nomice internaționale in dome
niul colaborării industriale.

Adoptarea „Declarației și 
Planului de acțiune de la Lima" 
reflectă hotârirea statelor în 
curs de dezvoltare de a stabili 
o nouă ordine economică inter
națională, a spus reprezentan
tul Kuweitului. Noul sistem 
economic mondial, a arătat el, 
trebuie să fie adaptat la noile 
realități politice, deoarece, în 
prezent, țările in curs de dez
voltare sint confruntate cu fap
tul că există relații economice 

închinat răsculaților din aprilie, 
înălțat pe una din colinele din 
apropierea orășelului Panaghiu
riste — fosta „capitală", a răs
coalei — și a aprins făclia care 
va arde aici veșnic în memoria 
celor căzuți pentru libertatea 
patriei lor.

„Săptâmînă 
românească" 
la Ratingen

în orașul vest-german Ra
tingen a avut loc deschiderea 
oficială a „Săptămînii româ
nești". manifestare menită a 
face mai bine cunoscute rea
lizările României socialiste 
in toate domeniile de activi
tate. Sint prezentate expozi
ția foto-documentară „Aspec
te din România", o expoziție 
de pictură pe sticlă și o 
expoziție cu vînzare de pro
duse românești.

Cu prilejul deschiderii ofi
ciale. ambasadorul român 
Ion Morega și primarul ora
șului, Ernest Dietrich, au re
levat importanța acestei ma-, 
nifestări pentru dezvoltarea, 
in continuare, a relațiilor 
bilaterale.

• ÎN CAPITALA Republicii 
Ghana s-a deschis expoziția 
„Cultura și arta in România". Cu

BRAZZAVILLE

Convorbiri româno-tongoleze
Primire la președintele Marien N’Gouabi

Marien N’Gouabi, președintele 
C.C. al Partidului Congolez al 
Muncii, președintele Republicii 
Populare Congo, a primit pe to
varășul Vasile Patilineț, mem
bru supleant al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul economiei fo
restiere și materialelor de con
strucții. Cu acest prilej, oaspe
tele a transmis un mesaj de 
prietenie din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Mulțumind, 
conducătorul partidului și sta
tului congolez a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cordial salut, îm
preună cu sentimentele sale de 
prietenie și stimă.

în convorbirea care a avut 
loc au fost abordate aspecte ale 
cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre cele două țări.

★
Ministrul român a fost, de 

asemenea, primit de Louis Syl
vain Goma, membru al Statu
lui Major Special Revoluționar, 
șeful guvernului R. P. Congo.

Parlamentul italian a fost dizolvat
Președintele Italiei, Giovanni 

Leone, a anunțat, dizolvarea ce
lor două Camere ale Parlamen
tului și organizarea de alegeri 
anticipate. In felul acesta, șeful 
statului a pus capăt celei de-a 
6-a legislaturi de la sfirșitul ce
lui de-al II-lea război mondial. 
Decizia sa a intervenit după ce 
primul ministru Aldo Moro a 
prezentat demisia cabinetului 
său minoritar creștin-democrat.

Așa cum s-a anunțat, in 
cursul zilei de simbătă președin
tele Italiei a avut consultări 
cu secretarul politic al P.D.C., 
Benigno Zaccagnini, secretarul 
general al P.C.I., Enrico Berlin- 
guer. secretarul general al Parti
dului Republican, Oddo Biasini, 
cu președinții Camerei Deputa- 
ților și Senatului și cu liderii 
altor formațiuni politice.

Decretul de dizolvare a Parla
mentului a fost contrasemnat de

Lupte violente la Beirut
începînd de simbătă după- 

amiază, la Beirut luptele se des
fășoară cu o deosebită violență, 
subliniază agențiile de presă. 
Escaladarea violenței este pusă 
pe seama amînării, de către 
Parlament, a datei pentru ale
gerea noului șef al statului. 
Ciocniri armate înverșunate au 
fost semnalate in centrul comer
cial al capitalei, în zona portu
lui și în suburbii.. De asemenea, 
luptele au fost reluate in. zona 
muntoasă și în provincia Bekaa, 
în cursul acestor confruntări, 
alte . 100 de persoane și-au pier
dut viața, iar numărul răniților 
depășește cifra de 250. La Bei
rut a avut loc o reuniune a Co-

acest prilej, ansamblul folcloric 
„Cununa Carpaților" a prezentat 
la Accra un spectacol.

• ÎNTR-UN INTERVIU acor
dat agenției Prensa Latina, mi
nistrul relațiilor externe al Gu- 
.yanei, Frederick Wills, a. subli
niat . că țara sa se pronunță în 
favoarea stabilirii unei‘noi or
dini economice internaționale și 
crearea de instituții-care să per
mită colaborarea intre state ba
zată pe respectarea principiului 
egalității. Construirea unei noi 
societăți în Guyana,, a declarat 
el, presupune dezvoltarea solida
rității cu țările progresiste ale 
lumii și a cooperării mutuale cu 
statele vecine.

• IN ORAȘUL PAKISTANEZ 
Peșhawar a fost deschisă o ex
poziție de fotografii privind rea
lizările obținute de poporul ro
mân în domeniile economic, so
cial și cultural-artistic.

Expoziția a fost organizată de 
consiliul de artă „Abasin" din 
Peshawar în colaborare cu Con
siliul Național al Artelor din 
Pakistan. La deschidere a luat 
cuvintul Abdul Razik Khan, mi
nistrul alimentației, industriei 
forestiere și organelor locale din 
guvernul provincial.
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La primiri au participat Ma
rius Mouambenga, ministrul 
economiei rurale, precum și 
Gheorghe Stoica, ambasadorul 
României la Brazzaville.

Protocol 
româno-centrafrican
La încheierea lucrărilor celei 

de-a 5-a sesiuni a Comisiei 
mixte de cooperare economică și. 
tehnică româno-centrafricane, 
Vasile Patilineț, ministrul eco
nomiei forestiere și materialelor 
de construcții, și Henri Maidou, 
ministru de stat însărcinat cu 
educația națională și reforma e- 
ducativă, au semnat un protocol 
in care s-au stabilit obiectivele 
dezvoltării și diversificării in 
continuare a cooperării in dife
rite domenii ale economiei.

Semnarea protocolului a avut 
loc în prezența președintelui 
Jean Bedel Bokassa și a mem
brilor guvernului centrafrican.

primul ministru, Aldo Moro, 
care, la încheierea întrevederii 
cu Giovanni Leone, a declarat 
câ ii va convoca luni pe mem
brii guvernului demisionar pen
tru a fixa data alegerilor gene
rale.

• PESTE 80 DE DEPUTAȚI 
britanici au semnat o moțiune 
in care cer guvernului de la 
Londra deschiderea unei „an
chete publice și aprofundate" 
asupra scandalului privind plă
țile ilegale efectuate de compa- 

; nia petrolieră „British Petro
leum" către o serie de politicieni 
italieni.

Parlamentul britanic „trebuie 
să condamne afacerile de mită", 
a subliniat deputatul laburist 
John Prescott.

mitetului militar superior care 
a analizat deteriorarea situației 
și a insistat să fie luate măsuri 
imediate pentru aplanarea con
flictului.

Pe de altă parte, principalii 
candidați lâ funcția supremă în 
stat au avut numeroase consul
tări cu personalități politice li
baneze.

TINERETUL LUMII

Constituirea Uniunii 
Tineretului Socialist 

Polonez
La Varșovia a avut loc 

Congresul de constituire a 
Uniunii Tineretului Socialist 
Polonez, la care au participat 
2 000 de delegați și care a ales 
organele de conducere ale 
uniunii și a stabilit sarcinile 
tineretului în construirea so
cietății socialiste dezvoltate 
în Polonia. Congresul consti
tutiv a fost precedat de con
gresele naționale ale Uniunii 
Tineretului Socialist, Uniu
nii Tineretului Socialist de 
la Sate, precum și de Con
ferința activului Uniunii Ti
neretului Socialist din For
țele Armate, care s-au pro
nunțat pentru crearea unei 
organizații unice a tineretului 
muncitor de la orașe și sate 
— Uniunea Tineretului So
cialist Polonez.

Tot la Varșovia a avut loc 
Congresul tineretului polo
nez, la care au participat 
delegații la congresul consti
tutiv al Uniunii Tineretului 
Socialist Polonez, precum și 
delegați ai Uniunii Socia
liste a Studenților și Uniunii 
Harțerilor.

La congres au luat cuvintul 
Edward Gierek, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P.

Congresul tineretului a tra
sat direcțiile principale ale 
activității tineretului pen
tru realizarea Programului
P.M.U.P.

La congresele tineretului 
polonez a participat din țara 
noastră o delegație a U.T.C., 
condusă de Ion Sasu, secre
tar al C.C. al U.T.C., preșe
dintele Consiliului U.A.S.C.R.

• COORDONAREA DEMO
CRATICĂ. ce reunește cvasito- 
talitatea formațiunilor politice de 
opoziție din Spania, a reafir
mat, intr-un comunicat,, că 
„singura cale pașnică de reali
zare a democrației rezidă în 
transferul suveranității către 
poporul spaniol".

S-a găsit testamentul 
lui Howard Hughes
• UN TRIBUNAL DIN NE

VADA a anunțat că a fost des
coperit . testamentul miliardaru
lui american Howard Hughes, 
decedat de curîrid, despre care 
se credea, la un moment dat, că 
nu a lăsat nici un act prin care 
să stabilească atribuirea uriașei 
sale averi, estimată la 1,5—2,5 
miliarde dolari. După efectuarea 
unei expertize grafologice, s-a 
confirmat că documentul este 
autentic.

In același plic cu testamentul 
se afla și manuscrisul unui în
ceput de roman, conținînd apro
ximativ 100 de pagini scrise de 
mina defunctului om de afaceri 
și cineast american.
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• ÎN CADRUL unei ample 
razii inițiate simbătă, poliția din 
Republica Irlanda a descoperit 
importante depozite de arme, la 
două ferme din apropierea Du
blinului. Potrivit informațiilor 
furnizate de autoritățile britani
ce, aceste depozite erau folosite 
pentru organizarea de atentate 
teroriste pe teritoriul Irlandei de 
Nord de către membrii organi
zației extremiste catolice Ar
mata Republicană Irlandeză 
(I.R.A.).

bazate pe raporturi politice ine
chitabile.

La rîndul său. reprezentantul 
Nigeriei a relevat că dezvoltarea 
relațiilor economice nu trebuie 
să aducă atingere suveranității 
și independenței țărilor in curs 
de dezvoltare, principiilor drep
tului internațional.

La reuniune a fost dezbătută, 
în conformitate cu rezoluția ce
lei de-a Vil-a sesiuni extraor
dinare a Adunării Generale a
O.N.U., problema stabilirii unui 
sistem de consultații în dome
niul industrial.

Consiliul a adoptat o rezolu
ție propusă de „Grupul celor 
77? cu privire la suveranitatea 
permanentă a țărilor în curs de 
dezvoltare asupra resurselor lor 
naturale și industrializării. A 
fost, de asemenea, adoptat un 
proiect de document referitor la 
stabilirea unui fond de. dezvol
tare industrială al Națipnilor U- 
nite, ce va fi supus spre apro
bare Adunării Generale.

40 362


