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întregul nostru popor a sărbătorit ziua de 1 Mai
sub semnul hotăririi ferme de a îndeplini exemplar
prevederile cincinalului, de a înfăptui neabătut
politica partidului de construcție socialistă,
de pace și colaborare cu toate națiunile lumii
„FOCUL CONTINUU" AL HĂRNICIEI Șl ENTUZIASMULUI
In zilele de 1 și 2 mai, in întreprinderi
unde sărbătoarea muncii a fost cinstită
prin muncă
Pe tot cuprinsul țării, Ziua muncii ți a solidarității internaționale
a celor ce muncesc a fost sărbătorită in condițiile uriașului avint
creator al întregului nostru popor, angajat cu toate forțele in înde
plinirea planului pe acest an hotăritor al actualului cincinal, in trans
punerea in viață a mărețelor obiective ale Congresului al Xll-lea al
partidului, sub semnul hotăririi de a înfăptui neabătut intreaga politică
□ partidului de construcție socialistă, de pace și colaborare cu toate
națiunile lumii.
In acest flux continuu al activității creatoare se inscriu și faptele
de muncă ale colectivelor din metalurgie, energetică, chimie, industria
materialelor de construcții și din alte domenii de activitate, care in
aceste zile s-au aflat la datorie, înscriind noi și remarcabile realizări
in producția de bunuri materiale a țării.
Prezenți in zilele de 1 și 2 mai in citeva din aceste întreprinderi
pe care ne-am obișnuit să le numim cu „foc continuu", acolo unde
pulsul viu al muncii nu incetează nici o clipă, corespondenții „Scinteii"
au transmis ieri vești despre noi realizări care poartă semnătura clasei
noastre muncitoare.

ENERGETICIENII:
în întrecere cu timpul
și cu miliardele de
kilowați-oră
Ieri. 2 mai, de la camera de co
manda a Hidrocentralei Porțile de
Fier I, corespondentul nostru Vir
gil Tătaru ne-a comunicat :
— Urmărim cu atenție datele ce se
schimbă in fiecare fracțiune de se
cundă pe aparatul de înregistrare a
energiei electrice si ne dăm seama
că turbinele funcționează normal,
pulsind noi luceferi de lumină in
sistemul energetic national. Dealt
fel, în preajma zilei de 1 Mai. co
lectivul hidrocentralei Porțile de
Fier I a raportat realizarea inte
grală a prevederilor de plan din ac
tualul cincinal. Pină la sfîrșitul
anului, la Porțile de Fier I se vor
produce peste prevederi mai bine de
4 miliarde kWh energie electrică,
ceea ce înseamnă o cantitate de
aproape 4 ori mai mare decit în
treaga producție de energie a tării
din anul 1938. In zilele de 1 și 2
mai. harnicii energeticieni de aici
au produs peste plan 8 milioane
kWh, o producție record.
Și acum, un scurt popas pe Sebeș
tn sus, pe valea Frumoasei, unde
cu citeva zile înainte de 1 Mai. la
hidrocentrala Gilceag a fost pusă
in funcțiune cea de-a doua turbină.
Neîntreruptă a fost, vreme de mai
mulți ani. hărnicia constructorilor
și montorilor care au înăltat prima
cetate de lumină pe riul Sebeș.
Fără răgaz este acum și veghea

electricienilor și mecanicilor, a celor
care aii asigurat in zilele de 1 și
2 mai. la solicitarea dispecerului
energetic national, functionarea ire
proșabilă a celor două turbine ale
.hidrocentralei.
— Pină ieri — i-a declarat ingi
nerul loan Ronceă corespondentu
lui nostru Ștefan Dinică — hidro
centrala Gîlceag a pulsat in arterele
energetice ale țării aproape 5 mi
lioane kilowați-oră energie electrică.

Mîndria patriotică de a fi prezenți
in aceste zile de sărbătoare la pos
turile lor de muncă îi caracterizea
ză pe toți energeticienii de aici.
Pentru ei, ca și pentru con
structori, Gîlceagul a însemnat un
examen absolvit cu dăruire și
răspundere muncitorească. în anii
ce vin. Gilceagului i se vor alătura
noi surse de lumină de pe riul
Sebeș — la Sugag, Săsciori. Petrești. Viitoare hidrocentrale de
nestinse energii pentru viitoarele
sărbători ale muncii noastre.

METALURGIȘTII:
Un numitor comun
cu greutate — sute
de tone de oțel și fontă
peste plan
în primele două zile din luna mai
s-au aflat la datorie și siderurgiștii
hunedoreni. Ieri, 2 mai. pe platfor
ma Oțelăriei Siemens Martin II —
secție fruntașă a marelui combinat
hungdorean. unde s-au elaborat
suplimentar, pină la 1 Mai. aproa
pe 9 000 tone de oțel — formația de
lucru condusă de Nicolae Deac se
pregătea să încheie primul schimb
al zilei. Șeful echipei urmărea la
pupitrele de comandă ale agregateior'miștiările rapide, dar precise,
ale otelariior Mircea Corolea. Petru

Rusu, loan Popa si Fănel Goanță.
într-un moment de răgaz, el i-a
spus corespondentului nostru Sabin
Cerbu :
— Odată cu sporirea producției de
otel, ne preocupăm intens de îm
bunătățirea calității metalului și
diminuarea consumurilor materiale,
prin
creșterea
răspunderii
in
muncă a fiecărui otelar.
Folosind din plin timpul de lucru
și utilajele din dotare, siderurgiștii
hunedoreni au depășit in fiecare
schimb prevederile de plan, livrînd
suplimentar 143 tona cocs. 180 tone
fontă. 500 tone oleici 525 tone la
minate.
La rindul lor, oțelarii de la cea
mai veche vatră metalurgică a tă
rii — Reșița — au adăugat. în zi
lele de 1 și 2 mai, realizărilor ob
ținute în aoest an, alte 200 tone de
oțel peste prevederile planului. Așa
cum remarca inginerul Mihai Gross,
la toate cuptoarele s-au obtinut
șarje cu durată mai scurtă de
elaborare și cu un tonai sporit.
S-au evidential, pentru hărnicia și
conștiinciozitatea
muncitorească,
topitorii conduși de Vasile Iușan,
Dumitru Girtoi, Predrag Rachici,
Dumitru Măciucă, Ion Leiniger.
După cum ne informează cores
pondentul nostru Nicolae Cătană,
nici furnaliștii nu s-au lăsat mai
prejos. Dimpotrivă. Ei au realizat
in zilele dp 1 d«2 njaf o. producție
record. Colectivele conduse de Sa
bin Vesa. lori Păsat, Ștefan Drotleff
și Petru Troca, sub conducerea
maiștrilor Aurel Lubimirescu și
Ladislau Kaparnyai, au realizat
200 tone fontă peste plan.

CHIMIȘTII:
Producția suplimentară
— expresie
a responsabilității
muncitorești

In întreprinderea „23 August" din Capitală, clocotul muncii nu o în
cetat în zilele de 1 ți 2 mai. La turnătoriile de fontă și oțel, în secțiile de
tratament termic, cazangerie, asamblări sudate, motoare 1, locomotive, con
strucții sudate Ziua Muncii a fost sărbătorită prin muncă. In fotografie :
echipa de turnători-formatori condusă de Ion Chionic

De la Combinatul petrochimic
Borzești,
corespondentul
nostru
Gheorghe Baltă transmite că Ziua
Muncii a fost cinstită de colectivul
de aici cu o realizare de prestigiu :
atingerea cu mult înainte de termen
a parametrilor proiectați la fabrica
de cauciuc pokizoprenic. Cu nu
mai cîteva zile m urmă, aici a fost
pusă in funcțiune o instalație spe
cială de producere a materiei pri
me de bază pentru fabricarea cau-

Petre POPA
Viorel SALAGEAN
(Continuare in pag. a Il-a)

2 MAI —ZIUA TINERETULUI
• •

In graiul scump al muncii
al dragostei de țară și partid
5

„VOM învăța, vom munci, vom acționa in spirit
REVOLUȚIONAR PENTRU EDIFICAREA PREZENTULUI Șl VII
TORULUI COMUNIST AL PATRIEI" - acesta este legămîntul
tinerei generații în fața partidului, a secretarului său general.
2 Mai — Ziua tineretului. O zi a
tinereții și o zi a tării, mîndră de
tinerii ei, preocupată statornic să le
asigure un viitor fericit, luminos, un
viitor demn de prezentul socialist pe
care îl trăiește astăzi. Peste cîteva
zile. Forumul tinerei generații, întru
nind Congresul al XI-lea al U.T.C.,
Conferința a XII-a a U.A.S.C.R. și
cea de-a IV-a Conferință a Organiza
ției Pionierilor, se va constitui in
tr-un amplu cadru politic în care vor
fi dezbătute răspunderile tinerilor în
fața partidului și a țării, răspunderile
tineretului față de propria sa virstă,
o virstă a muncii avîntate. a înaltei
competențe, a elanurilor creatoare.
Acum, de Ziua tineretului, ca și la 5
mai. cind își va deschide lucrările
Forumul tinerei generații, cei ce r>
prezintă viitorul națiunii noastre
cialiste se angajează în fata lui să înfăptuiască, împr»>'
tregul popor, marile oti
te in Programul P •"
hotărîri ale Cong

Un poem d
și împlinhi socialiste
Stadionul Republicii din Capitală,
împodobit sărbătorește, a devenit o
imensă scenă de la a cărei rampă se
„recită" un tulburător poem în ima
gini. De ziua lor, tinerii bucureșteni
au organizat un grandios spectacol. De
fapt, o manifestare politică, culturalartistică și sportivă prin al cărei con
ținut și-au propus sâ redea — cu aju
torul poeziei, al muzicii, al dansului
tematic, al gimnasticii artistice —
bucuria unei vieți libere și fericite,
într-o țară liberă și fericită, odată cu
expresia deplinei recunoștințe pentru
■grija nestrămutată ce le-o poartă
partidul, secretarul său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. în tribunele
arhipline sînt prezenți peste 30 000 de
tineri din întreprinderi. de pe șan
tiere. din institute de cercetări și
proiectări, din instituții de cultură și
artă, elevi și studenți, militari. Se
află în tribune, ca invitați de onoare
ai tinerilor, tovarășii Constantin Dăscălescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al
P.C.R., Gheorghe Pană, membru al
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R.,
primarul general al Capitalei. Ilie
Rădulescu. secretar al C.C. al P.C.R.,
Constantin Olteanu, ministrul apără
rii naționale, reprezentanți ai Consi
liului Național pentru Educație Fizi

că și Sport. Participă, de asemenea,
membri ai Secretariatului Comitetu
lui Central al Uniunii Tineretului
Comunist, ai Biroului Comitetului
Executiv al Consiliului Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din
România și ai Biroului Consiliului
Național al Organizației Pionierilor.
Cuvlntul de deschidere a festi
vității este rostit de către tova
rășul Pantelimon Găvănescu,, primsecretar al C.C. al U.T.C., ministru
pentru problemele tineretului. „Vă
rog să-mi îngăduiți — a spus vorbi
torul — să exprim $1 cu acest prilej,
in numele Uniunii Tineretului Co-

munist. Uniunii Asociației Studenți
lor Comuniști din România și Orga
nizației Pionierilor, al tuturor tineri
lor și copiilor, cele mai vii mulțumiri
conducerii partidului, tovarășului
Nicolae Ceaușescu, pentru tot ceea ce
face pentru ca tinăra generație să
crească și să se afirme plenar in
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și Înaintarea Româ
niei spre comunism".
într-o atmosferă entuziastă, d«
înălțător patriotism, ca semn al dra
gostei și recunoștinței nețărmurite, al
încrederii și atașamentului profund
pe care întregul tineret le nutrește
față de secretarul general al parti
dului. al angajăriț sale ferme de a
acționa neabătut pentru înfăptuirea
sarcinilor ce ii revin, a fost adoptat
textul unei telegrame adresate tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU.

„Vă raportăm, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că
‘ tinerii patriei, români, maghiari, germani și de alte naționalități, intimi cu noi și importante succese Forumul tinerei generații, acționînd cu
une și dăruire pentru realizarea exemplară a obiectivelor și sarcinilor
ornice ale acestui an, pentru pregătirea în cele mai bune condiții a
■ activități în cincinalul viitor, în „deceniul științei, tehnicii, calității ți
ai".
exprimăm și cu acest prilej sentimentele noastre de profundă min»
_ patriotică și .daptinp-adeyune a .tineretului față de contribuția perma
nentă pe care o aduceți ca militant de frunte Ol rrtișcării comuniste și mun
citorești internaționale, personalitate proeminentă a vieții politice mondiale,
in lupta pentru cauza socialismului, păcii, prieteniei și colaborării intre po
poare.
De Ziua tineretului, in pragul Congresului al Xl-lea al U.T.C., Confe
rinței a XII-a a U.A.S.C.R. și celei de-a IV-a Conferințe a Organizației
Pionierilor, dînd expresie sentimentelor fierbinți care animă ființa tuturor
tinerilor și copiilor patriei - muncitori, țărani, intelectuali, elevi, studenți ți
militari - fără deosebire de naționalitate, ne angajăm solemn în fața dum
neavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim
și să acționăm cu intreaga noastră abnegație, dăruire și pricepere, să facem
totul pentru a fi întotdeauna în primele rînduri ale luptei și muncii revolu
ționare a poporului, răspunzînd astfel condițiilor minunate de muncă și
viață, de formare și afirmare ce ne sint create, aducindu-ne întreaga con
tribuție la înfăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al Xll-lea al parti
dului, pentru înaintarea fermă, neabătută a României pe drumul socialis
mului și comunismului".
Pe covorul de iarbă sînt bro
date însemne-simbol : „Ceaușescu
— P.C.R. !“ ; „Ceaușescu — pace !“ ;
„Ceaușescu și poporul, tineretul —
viitorul !“. Cuvinte dragi inimilor
noastre, cuvinte înscrise din arcuiri
de trupuri tinere, în timp ce întreg
stadionul este inundat de acordurile
însuflețitorului marș „Pui de lei". în
cepe tabloul muzical-coregrafic „Ti
nerețe, zbor înaripat". Se rostesc ver
suri înflăcărate :

„Suim înaltul culmilor semețe
înaripați de-un dor fremătător.
O tinerețe fără bătrinete
Trăiește țara in drum spre viitor''.
Imaginile care ilustrează aceste
versuri redau freamătul tării, al vas-

Reportaj de

Florlca DINU1ESCU
și Adrian VASILESCU

cu sprijinul corespondenților
„Scinteii"

(Continuare in pag. a Ii-a)
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Un act simbolic al unității
în aceste «ile. gindurile mă noartă înapoi, cu decenii în urmă, spre
perioada in care sărbătorirea Zilei
Muncii era un prilej de manifestare
a voinței de eliberare a proletaria
tului. Firește, lozincile sub care se
desfășurau manifestațiile munci
torești se schimbau, în funcție de
principalele obiective ale luptei re
voluționare în perioada respectivă,
dar exista un fir roșu care trecea
prin toate. Aceasta era ideea săr
bătoririi lui 1 Mai ca zi de luptă
pentru unitatea muncitorimii, a tu
turor forțelor de
mocratice.
pro
gresiste. ca o con
diție esențială a
victoriei luptei re
voluționare pen
tru libertate, pace,
progres social.
Din contactul direct cu muncitorii
in anii grei ai regimului burghezomoșieresc, cind partidul comunist
era nevoit să acționeze în ilegali
tate, am putut constata puternicul
ecou în mase al chemărilor parti
dului la unitatea de acțiune a cla
sei muncitoare, a maselor largi
populare, in vederea apărării inte
reselor vitale ale poporului român.
Forța unității muncitorești s-a ma
nifestat cu vigoare în eroicele lupte
revoluționare din 1929—1933 ; în
realizarea in 1935 a acordului de
front popular dintre Blocul Demo
cratic, Frontul Plugarilor, Partidul
Socialist, la care avea să adere
ulterior, Madosz-ul ; în victoria candidaților comuni ai forțelor demo
cratice in alegerile parlamentare
parțiale din 1936 ; in puternicele
manifestații antifasciste din 31 mai
1936 sau în marea demonstrație
antifascistă și antirăzboinică de la
1 Mai 1939.
Experiența dobindită în toți acești
ani avea să fie larg fructificată in

perioada dictaturii fasciste și a
războiului, cind imperativul major
al eliberării țării de sub jugul fas
cist, al redobindirii independenței,
al salvării a insăși existenței națio
nale a creat un larg cimp de raliere
a tuturor forțelor democratice, pa
triotice. în pofida terorii crunte
dezlănțuite de regimul antonescian
și de ocupanții hitleriști. Partidul
Comunist Român, acționînd ca ex
ponent al aspirațiilor celor mai
largi și mai diverse categorii so
ciale, s-a dovedit forța politică in

turile sociale, toate partidele și or
ganizațiile, indiferent de culoare
politică, credință religioasă și apar
tenență socială, întregul popor
român... la luptă hotărită pentru :
Pace imediată ! Răsturnarea guver
nului Antonescu 1 Formarea unui
guvern național din reprezentanții
tuturor forțelor antihitleriste 1 Izgo
nirea armatelor hitleriste, sabotarea
și distrugerea mașinii de război
germane...".
în perspectiva istorică, apar lim
pede profundele urmări pe care
le-a avut făurirea
Frontului
Unic
Muncitoresc asu
pra ansamblului
evoluției ulterioa
re a procesului
revoluționar
în
tara noastră. Uni
tă, clasa muncitoare și-a putut indeplini cu succes rolul ca forța cea
mai înaintată și mai dinamică a
luptei de eliberare națională și so
cială. Crearea Frontului Unic Mun
citoresc a determinat, totodată, fi
nalizarea alianțelor preconizate de
comuniști, ralierea in jurul clasei
muncitoare unite a tuturor forțelor
și grupărilor interesate în răstur
narea dictaturii fasciste. Astfel s-a
ajuns, în iunie 1944, pe baza plat
formei Frontului Unic Muncitoresc,
la încheierea acordului de colabo
rare a celor două partide muncito
rești cu Partidul Național Țărănesc
și Partidul Național Liberal, in ve
derea creării Blocului Național
Democratic — clasa muncitoare

REMEMORIND O ZI DE 1 MAI
măsură să realizeze în jurul său
această unitate, întruchipată in vas
ta coaliție antihitleristă ce' a cu
prins practic intreaga națiune. Iar
nucleul acestei coaliții l-a constituit
unitatea clasei muncitoare, unitatea
dintre comuniști și social-democrati.
îmi amintesc cu cîtă bucurie am
primit noi, activiștii partidului din
ilegalitate, muncitorii, toți luptă
torii patrioți, antifasciști realizarea
Frontului Unic Muncitoresc, ca ur
mare a acordului încheiat de P.C.R.
și P.S.D. în aprilie 1944. Și a avut
pentru noi valoare de simbol fap
tul că această mare victorie a uni
tății muncitorești a fost anunțată
prin Manifestul publicat la 1 Mai
1944. Trecute din mină în mină, cu
prețul libertății și al vieții, exem
plarele primului Manifest al Fron
tului Unic Muncitoresc, difuzate la
1 Mai 1944, îmbărbătau inimile,
sporeau speranțele, încrederea :
„Muncitorimea organizată, unită de
la comuniști pină la social-democrați, cheamă... toate clasele și Pă

Omagiu adus de tineret partidului, conducătorului iubit al poporului nostru
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Dumitru SIMULESCU

membru de partid cu stagiu
din ilegalitate

(Continuare in pag. a Il-a)
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în ziarul de azi:

La ctitoria unei lumi mai drepte
Istoria să nu ne-o scrie nime
căci scrisă e de noi din străvechime
Și nu ne-aduse nici un vint de-afară
ci stăm în vatra noastră milenară.
Nu cerem de la nime dezlegare
cum să ne-arăm străbunele ogoare,
din care holde izbucnesc mănoase
și-n care-s amfore, săgeți și oase.
N-au nimănuia de plătit chiria
românii, că trăiesc în România,
nici cei ce se-nfrățesc cu ei, olaltă, —
maghiari, germani, pe-aceeași vatră caldă I
Toți la un loc, noi însemnăm : Poporul.
A noastră-i truda și-i al nostru sporul.
Aici am stat și-n veacuri vom râmine
sub glorioase flamure române
ce-și flutură culorile curate
de omenie și de libertate I

Lumina lor departe, azi, in zare
se vede licărind ca o chemare
ca neam cu neam alături să se-adune
sâ-nceapă evul unei lumi mai bune
in care foamete sâ nu mai fie,
nici jug, nici cotropiri, nici silnicie,
nici globul impârțit cu nedreptate
în națiuni sărace și bogate.
Ci om cu om și țară lingă țară
sâ intre-n marea horă planetară,
ca pacea sâ-nflorească-ntreg pămintul
și sâ-i săpăm războiului mormintul.
Acesta este gindul omeniei
rostit in mai de glasul României
cu demnitatea faptei înțelepte
la ctitoria unei lumi mai drepte I
Victor TULBURE
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• Semănatul s-a
încheiat în alte
trei județe

• Cronica lunii aprilie - internă
și internațională

• Adevăruri des
pre „drepturile
omului*' în lu
mea capitalului
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Amfora de la
Ipotești

(Urmare din pag. I)
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loan Botez, mozaicar in stațiur
nea Singeorz-Băi, are o pasiune:
florile.
Pină aici, nimic deosebit. Cui
nii-i plac florile? Numai că loan
Botez a demonstrat că toate flo
rile care cresc la cimpie pot să
„urce" și la munte, aclimatizindu-le cu multă iscusință și răb
dare. Ba, i-a indemnat și pe
alții și i-a ajutat, astfel că in
prezent numeroși, localnici au
devenit nu numai iubitori, ci și
cultivatori de flori.
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In timpul unor săpături
a fost descoperită, ■ in ime
diata vecinătate a casei me
moriale „Mihai Eminescu" din
Ipotești, această amforă datină
din secolul al II-lea al erei
noastre. Reconstituită cu,migală,
amfora, a fost expusă chiar' in
casa memorială a ‘„Liiceafaru
lui" poeziei românești. Muzeo
grafii au avut inspirata idee de
a alătura amforei citeva strofe
din cunoscuta poezie eminescia
nă „Rugăciunea. unui dac".

Puiul năzdrăvan
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Înainte de a citi următoa
rele rinduri, ce credeți că repre
zintă această imagine ? Pentru
a vă ajuta, să vi spunem că
este u:i amuzament al naturii.
In realitate, acest pui năzdră
van nu e decit un... bostan cres
cut la cooperativa agricolă din
Osica de Sus. județul Olt. Văzindu-l că seamănă atit dz mult
cu o pasăre, cooperatorii i-au
adăugat
ceea
ce-i
lipsea:
picioarele.
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In comuna Cămărzana. județul Satu Mare, se află un tei in
virstă de circa 7 secole. $i-a petrecut copilăria pe vremea lui
Mircea cel Bătrin și Stefan cel
Mare, adolescenta sub Mihai Vi
teazul și tinerețea pe vremea lui
Horia, Cloșca și Crișan. Cincișase oameni voinici abia dacă
ii cuprind cu brațele trunchiul. Crengile i-au ere cut
drept, vertical, pornind direct
din trunchi, care este de multă
vreme scorburos. Un motiv in
plus pentru ca forurile in drept
să pună sub ocroti, e:i legii cest
valoros monument al naturii.
Rubrică realizată de P. PETRE
corespondenții „Scînteii
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tutui șantier de muncă și creație care
este România contemporană.
Tablourile se succed intr-un ritm
alert, tineresc. Parcă toate florile acestei primăveri au fost adunate pe
stadionul Republicii, la sărbătoarea
tinereții. O tinerețe ce se știe, ce se
simte mereu ocrotită, mereu îndem
nată la cutezanță de către întregul
popor, de către partid, de către se
cretarul
său general,
tovarășul
Nicolae Ceaușescu :
„Intilul dintre fiii României
SI cel mai drag erou dintre eroi
Ne dă temeiul faptei și mindriei
Mereu in frunte-l știm, mereu cu noi".
Ce va fi mîine? Cum va arăta pa
tria noastră în anul 1990 sau în anul
2000? Cum vom munci și cum vom
trăi In viitor? — sînt întrebări fi
rești pentru tineri și care primesc,
în societatea noastră, răspunsuri
exacte. Sînt preocupări ale tinerilor
pe care ei le-au transpus, in cadrul
acestui grandios spectacol, in su
gestive tablouri muzical-coregrafice.
Secvențe cum sînt „Anotimpul tine
reții", „Ni-i munca temelia împli
nirii", „Partidul, Ceaușescu. Româ
nia". la realizarea cărora participă
mit de tineri, muncitori, elevi si studenți. militari, subliniază adevărul că
azi. pentru tineret, viitorul are sem
nificații profunde. Astăzi tinerii —
„Români, maghiari, germani / în
graiul scump al muncii pentru tară"
— știu că viitorul nu este ceva pre
destinat ; că el trebuie construit ; că
ei. în primul rind. muncind. învătînd. cercetînd. trebuie să fie — și
sînt! — adevărat! ziditori ai prezen
tului și viitorului patriei.

Elanul virstei
își spune cuvlntul
2 Mai — o zi bogată in evenimen
te. O zi care pentru primul se
cretar al Comitetului municipal Bucu
rești al U.T.C.. Dinu Drăgan. a
început în zori.
— Numeroși tineri din Capitală îsi
sărbătoresc ziua prin muncă. Am
ținut să fiu. la ora primului schimb,
la întreprinderea „23 August". Aici,
ca și la I.M.G.B.. ca și la „Vulcan",
unităti cu foc continuu, au fost ini
tiate acțiuni uteciste in sprijinul pro
ducției. Au fost organizate „șarje ale
tineretului", acțiuni de economisire a
energiei, a materialelor, a combusti
bilului. Uteciștii din toate aceste
întreprinderi au declarat ziua de 2
Mai — „Zi de recorduri in pro
ducție".
— S-a lucrat și în alte unități ?
— Pe șantierele construcții 'r de
locuințe. Pe aceste șantiere s.
'f
prezenți in această zi numer
neri. muncitori. elevi, stude
cadrul unor ample acțiuni d
patriotică.
— Ce acțiuni educative au
' ganizate? Și prin ce s-au
ele ?
— în primul rind aș dr
liniez că a fost „foc'c
toate Instituțiile cultural-‘ărtisii„„
tineretului : in case de Cultură. în
cluburi, la bazele în aer liber ale
studenților și elevilor. Au fost orga
nizate spectacole politice și cultural-

artistice. acțiuni distractive. Seara,
tinerii au fost invitați la carnaval. în
Parcul Tineretului și in Parcul He
răstrău au avut loc manifestări de
amploare, la care au participat mii
și mii de tineri. Din program nu au
lipsit nici excursiile. Mi; . de tineri
au vizitat, prin B.T.T., ' Cpstineștii,
Valea Prahovei. Valea Oltului.

zootehnice, pretutindeni unde hărni
cia miinilor și entuziasmul tineresc
pot da un ajutor eficient.

Pe șantierele muncii
patriotice

Și in această zi, studenții bucureșteni au fost prezenți ne șantierele
muncii patriotice. Unii dintre ei —
Ia construcția de locuințe. Mai exact:
Vers și cîntec pionieresc
la blocul 832 din Drumul Taberei.
în peisajul sărbătoresc, manifestă Alții — la amenajarea stadionului
rile celor foarte tineri — pionierii si „Politehnica". Gospodarii căminelor
șoimii patriei — au adus o notă apar au continuat acțiunea de înfrumuse
te. de voioșie și exuberantă. Cu țare și îngrijire a spatiilor verzi, de
cravatele roșii cu tricolor fluturind întreținere a parcelelor cultivate cu
în vîntul primăvăratic, copiii și-au legume.
dat intilnire la monumentele si locu
După-amiază. veselia si buna dis
rile Istorice de la Mărășești si Cărei, poziție și-au dat întîlnire la Com
Alba iulia și Vaslui, Călugăreni și plexul cultural-sportiv Lacul Tei și
Suceava, din alte numeroase locali la Casa de cultură a studenților din
tăți. pentru a cinsti, prin vers și Calea Plevnei. Aproape 1 000 de stucintec patriotic, tradițiile de luptă denti s-au aflat, in această zi. in ex
eroică ale poporului si partidu cursii la munte, pe litoral, pe alte
lui. La vetrele cu foc continuu, pio numeroase ■ trasee turistice. Un grup
nierii. elevii și-au întimpinat cu flori, de studenți de la Politehnică au por
la ieșirea din schimb, părinții si fra nit intr-o expediție turistică.
ții mai mari.
Gaudeamus igitur. cunoscutul cin
Serbările primăverii au adus, pe tec studențesc, a fost o prezentă ac
cuprinzătoarea scenă a celei de-a tivă la sărbătoarea Zilei tineretului.
IlI-a ediții a Festivalului național
„Cintarea României", formații artis
Imn tinereții patriei
tice școlare și soliști laureati la edi
în întreaga tară. în unitățile cu
țiile anterioare. Multi dintre aceștia
și-au dat concursul si în cadrul feeric foc continuu, tinerii au organizat
al carnavalurilor pionierilor și elevi schimburi de onoare, recorduri în
lor. în București, mii de copii și ti producție, ștafete ale calității. Pe
neri au petrecut ore plăcute la „Car cele șase șantiere naționale ale tine
navalul primăverii"; organizat in in retului. ca si în cadrul > multor șan
cinta Complexului cultural-soortiv tiere județene și locale au fost ini
„Cutezătorii". Competițiile „Dacia- tiate numeroase acțiuni de muncă
dei“ au programat si ele animate ’în patriotică.
De la un capăt la celălalt a! tării,
treceri intre cei mai tineri sportivi.
Mii de elevi s-au aflat in drumeții in orașe. în sate, tinerii au organizat
și excursii în zone pitorești, pe trasee spectacole cultural-sportive, serbări,
reprezentative pentru înnoirile socia acțiuni distractive.
liste ale patriei.
în județul Dîmbovița, școala gene
Si în această zi de sărbătoare, pio rală din Priboiu a găzduit o seară de
nierii și elevii. îndeosebi cei din me poezie intitulată „Cintăm frumuse
diul rural, au participat cu tragere țile țării". Au participat 150 de iubi
de inimă la muncă. Mulți dintre ci tori ai poeziei patriotice. în munici
au lucrat, alături de părinți, in gră piul Tirgoviste. în cele cinci orașe
dini de legume. în livezi, la ferme ale județului, in comunele Nucet. Ră-

cari, Voinești, Glodeni, Moroeni, Va
lea Mare și Costeștii din Vale, mii și
mii de tineri s-au aflat pe terenurile
de sport, unde s-au întrecut pentru
ciștigarea „Cupei 2 Mai" la fotbal,
handbal, volei si tenis. 200 de ama
tori de drumeție și-au petrecut ziua
în Munții Bucegi. Au avut loc. de
asemenea, carnavaluri ale tineretului
în municipiul Tirgoviste si in orașele
Moreni. Pucioasa. Găesti. Fieni și
Titu.
La Reșița, tinerii au participat la
o gamă largă de manifestări : con
cursul „Dansați cu noi", medalioane
literare, spectacole. întreceri sportive.
Ziua s-a încheiat cu un frumos car
naval al tineretului. Dealtfel, in nu
meroase alte orașe, la Vaslui, la
Miercurea Ciuc, la Iași, la Cluj-Napoca, la Sibiu, la Buzău, la Timișoara,
la Craiova, tinerii au fost invitați să
participe la atractive carnavaluri,
manifestări unde au domnit voia
bună, tinerețea, exuberanta.
Ziua de 2 Mai a fost marcată, In
numeroase localități ale patriei, de
acțiuni cu un pronunțat caracter edu
cativ. La Slatina, de pildă, in pă
durea Streharet. s-a desfășurat spec
tacolul muzical-coregrafic „Imn tine
reții patriei". La statuia Victoriei din
Parcul Central al orașului Constanta,
tinerii, în colaborare cu pionierii, au
prezentat un frumos spectacol de
poezie, muzică și dans, la care si-au
adus contribuția peste 600 de inter
prets O entuziastă arenă a tinereții a
devenit, in această zi. si stațiunea de
odihnă a tineretului de la Costinesti.
unde au venit la odihnă peste 800 de
tineri din organizațiile U.T.C. ale
municipiului București si din județul
Vrancea. La Cluj-Napoca, în încheie
rea celei de-a 15-a ediții a festivalu
lui „Primăvara studențească", peste
80 de formații și 45 de interpreți in
dividuali și-au dat întîlnire în cadrul
unui impresionant spectacol folcloric.
...O zi de muncă, de educație co
munistă. de exuberantă tinerească a
fost in toate orașele si toate satele
tării ZIUA TINERETULUI.

Tineretul, asemenea întregului popor, își exprimă o năzuință fierbinte : PACE

luat cu asalt marile
parcuri și grădini ale Ca
pitalei, cifre record înregistrindu-se in parcurile
Herăstrău și Tineretului,
ca și in pădurile Băneasa,
Cernica. Pustnicul, Mogoșoaia, Snagov. Mii și mii
de artiști profesioniști și
amatori au prezentat bo
gate programe culturalartistice.

„1 Mai" Ploiești, Uzina de
autoturisme Pitești și din
alte mari citadele ale in
dustriei noastre. Chimiștii și constructorii de uti
laj chimic vilceni și-au
dat întilnire în satele de
vacanță pe care și le-au
amenajat pe malul Oltu
lui, la Dăești și Fedeleșoiu. Muncitorii de la
Combinatul de articole

Manifestări cultural-artistice și educative,
serbări cimpenești, drumeții în zonele de
odihnă și agrement, întreceri sportive
Zeci de mii de oameni
ai muncii își petrec aceste
zile în stațiunile montane,
iar primii 10 000 de oas
peți sosiți pe litoral au
inaugurat, de fapt. în ziua
de 1 Mai, sezonul estival
pe țărmul însorit al Mării
Negre. Pe frumoasele văi
ale Prahovei și Oltului,
ale Tîrnavclor și Trotușului, ale Mureșului și Ar
geșului s-a înregistrat cel
mai inalt indice al trafi
cului rutier din acest an.
La Poiana Brașov, la Călimănești și Govora, co
respondenții noștri au întîlnit, printre miile de
excursioniști, grupuri de
muncitori de la uzinele
„23 August" si „Republi
ca" din București, de la
„Electroputere" Craiova,

o Bietul Ioanide : PATRIA — 9;
1/2; 16; 19, CULTURAL — 9; 12;
16; 19, GRIVITA — 9; U2.16; 15.3*0;
19.
• Aventură In Arabia : LUCEA
FĂRUL — 9; 11.15; 13,39: 15,45; 18;
20,15, BUCUREȘTI — 9; 11,15 î 13.30;
15,45; 18; 20,15.
• Tinăra soție : CENTRAL — 9:
11,15: 18.30: 15,45: 18 ; 20.15.
• Proba de microfon : SCALA —
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15. VIC
TORIA — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18:
20.15, FEROVIAR — 9; 11.15; 13.30;
15,4'5; 18; 20.15.
o Nu-mi furați copilul : FESTI
VAL — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18:
20.16, MELODIA — 9: 1*1.15; 13,30;
15,45: 18; 20,15.
O Ultima noapte de dragoste :
STUDIO — 10; 13; 16: 19. TOMIS
— 9: 11.45; 14.30: 17.15 : 20.
o Blestemul pămintului, blestemul
iubirii : CAPITOL - 10; 14; 18,
FAVORIT — 9,15; 16.30: 18.
• Căluțul cocoșat — 9; 10,45: 12,30;
14, Siberiada — 15.30; 19 : DOINA.
• Duios Anastasia trecea : TIM
PURI NOI — 15; 17,16; 19,30. GIU-

Manea. Lucrăm din plin cu toate
capacitățile. Numai in ziua de 1 Mai
am produs în plus 400 tone ciment,
ciucului poliizoprenic. renuntîndu-se
200 tone var și 2 km tuburi din
complet Ia import.
azbociment.
Pentru ca toate instalațiile să
funcționeze în condiții ireproșabile,
• în întrecere cu cimentiștii de la
au fost organizate echipe speciale
Fieni. cei din Turda continuă să
care să asigure asistenta tehnică in
folosească din plin fiecare oră.
fiecare zi de lucru. Panoul intrecerii
toate cele trei schimburi. Si prin
munca harnică a colectivului de la
de la Combinatul de lianți si mate
riale refractare din Turda a consem
această fabrică s-au realizat, pină
nat realizarea, peste prevederile
la sflrșitul zilei de 1 Mai. 15 tone de
planului pe primele patru luni ale
cauciuc peste prevederile planului,
anului, a 8 325 tone ciment. 1 765 tone
care s-au adăugat Ia cele circa 1 000
calcar, 2 600 tone ipsos. 34 tone că
tone realizate în plus de la începu
rămizi refractare.
tul anului. Un calcul simplu arată
că din această cantitate pot fi fa
Zilele dă 1 și 2 mai au fost și
bricate anvelope suficiente pentru
mai rodnice, realizîndu-se peste
a echipa 4 000 de autocamioane.
prevederile planului 300 tone de ci
ment. 200 tone clincher si 50 tone
Zorii zilei de 1 Mai i-au găsit și
var. Lingă cuptoarele de clincher,
pe chimiștii din Slobozia la dato
rie, raportînd că pe primele patru * corespondentul nostru, Al. Mureșan,
i-a întîlnit pe muncitorii Vasile Ilea
luni ale anului au livrat suplimen
și Szabo Gavril, care i-au spus
tar la export îngrășăminte chimice
că
prin munca comună, a munci
în valoare de aproape 8 milioane
torilor români, maghiari si de alte
lei-valută. în zilele de 1 și 2 mai
naționalități din această mare uni
au fost expediate in Algeria, R. P.
tate a industriei clujene, se cimen
Chineză, R.A. Egipt, India, Anglia,
tează tot mai mult prietenia lor trai
Siria și S.U.A. alte 3 600 tone de
nică, înfrățirea in muncă și in idea
produse chimice.
luri.
O parte din producția de ci
Pe directorul combinatului. In
ment
a combinatului se exportă în
ginerul Valeriu Platon, corespon
diferite țări din Europa. Asia și
dentul nostru Mihai Vișoiu l-a gă
Africa, întruchipind rodul hărniciei
sit ieri la pupitrul de comandă,
muncitorilor noștri, mesajul lor
veghind ca instalațiile să funcțio
de prietenie, colaborare si solida
neze la parametrii proiectați. îm
ritate militantă cu clasa muncitoa
preună cu secretarul comitetului
re. cu forțele progresiste, democra
de partid, tovarășa Elena Deliu,
tice. din țările respective.
corespondentul nostru a trecut pe la
mai multe locuri de muncă. La
fabrica de amoniac, „fabrica fabri
cilor" — cum o denumesc munci
torii de aici, ea asigurind ma
terie primă celorlalte sectoare
— la pupitrele de comandă se
aflau operatorul Constantin Minoiu. secretarul organizației U.T.C..
maiștrii Carol Laib și Gheoro „geografie44
ghe Chivu, subinginerul Stefan
a
relațiilor
economice
Drăgan și inginera Elena Micu.
care, împreună cu secretarul orga
externe
ale
României
nizației de partid și maistrul
Gheorghe Chivu, urmăreau buna
Din portul Constanta corespon
funcționare a instalațiilor. Rezul
dentul nostru. George Mlhăescu,
tate foarte bune au înscris de 1 Mai
transmite că. in zilele de 1 si 2 mai,
și operatorii Constantin Stefănoiu. 1 peste 80 de nave românești si sub
Teodora Mitea. Marian Taclit. con
diferite pavilioane străine, aflate la
duși de maistrul Ion Enache. la fa
încărcare sau descărcare, alcătuiesc
brica de acid azotic.
o adevărată „geografie" a relațiilor
în cele două zile, chimiștii din
comerciale și de cooperare econo
acest combinat au realizat. peste
mică pe care România le întreține
sarcinile de plan. 150 tone amoniac,
cu cele peste 140 de țări ale lumii.
100 tone uree. 160 tone azotat de
Nava românească „Simeria". de
amoniu și alte produse.
exemplu. încarcă laminate 'produse
la Galati pentru țările nordice. ia.’.'
Si pe platformele Combinatului
„Dolj" își face... plinul cu instala
chimic „Azomureș" din Tîrgu Mu
ții industriale românești pentru
reș, zilele de 1 și 2 mai au fost
Siria. Din navele „București" și
sărbătorite în haine de lucru.
„Năsăud" se descarcă mărfuri ge
Șeful de tură Vasile Lăzăroaie, de
nerale sosite din R.P. Chineză.
la secția amoniac III, i-a declarat
R.P.D. Coreeană și Japonia. în
corespondentului nostru, Gheorghe
portul nou.
din mineralierele
Giurgiu : „Muncim cu însuflețire,
„Tîrgu Lăpuș" și „Bumbești" se
conștienti de importanta deosebită
descarcă fosfați aduși din Maroc,
pe care anul 1980 o are pentru în
făptuirea cincinalului. Noi. chimiștii,
iar din „Breaza" — minereu de fier
din Brazilia. în ziua de 1 Mai. nava
la fel ca toți muncitorii tării,
trăim din plin semnificația sărbăto
„Călimănești" a luat calea apelor
rii muncii, pe care am cinstit-o așa
spre cinci țări africane. încărcată
cum se cuvine, muncitorește, livrind
cu tractoare și mașini agricole, in
suplimentar economiei naționale
timp ce „Drăgășani" a plecat spre
cantități însemnate de îngrășăminte
R.A. Egipt cu ciment produs la
complexe".
Medgidia.
— Ca de obicei, ziua de 1 Mai
a fost sărbătorită in portul Con
stanța prin muncă — ne spune co
mandantul unic al portului, tovară
șul contraamiral Nicolae Hirjeu.
Șantierelor țării —
In primele două zile ale acestei
luni au fost operate in medie, zil
mai multe materiale
nic. aproape 80 000 de tone de
de construcții
mărfuri solide, fată de media de
70 000 de tone realizată de la
Deținători pentru a treia oară
începutul anului și pină în prezent.
consecutiv ai Steagului roșu de
Ca urmare, zilnic au intrat la în
unitate fruntașă pe ramură pen
cărcat și descărcat cite 10 nave de
tru rezultatele bune obținute in
diferite tonaje, muncitorii portuari
1979. oamenii muncii de la Combi
fiind permanent la datorie pentru
natul de lianți și azbociment din
a-și îndeplini în mod exemplar sar
Fieni au încheiat primele patru
cinile de plan și angajamentele
luni ale acestui an cu realizări în
asumate.
semnate. Producînd peste preve
★
deri 70 000 tone ciment. 6 500 tone
var. 60 km tuburi și 45 000 mp plăci
Sint fapte care ilustrează preg
din azbociment, ei și-au depășit de
nant elanul revoluționar al oa
pe acum angajamentul asumat pe
menilor muncii, hotărirea lor de
1980 la producția fizică.
a munci fără preget pentru re
— Zilele de 1 și 2 mai au fost
alizarea planului pe acest an
pentru colectivul nostru zile de
decisiv al actualului cincinal,
muncă spornică — i-a spus ieri
pentru înaintarea fermă a pa
după-amiază directorul combinatu
triei noastre pe drumul progre
lui. inginerul Gheorghe Dragomir.
sului și civilizației socialiste.
corespondentului nostru Gheorghe
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Oamenii muncii au sărbătorit
ziua de 1 Mai cu bucurie și optimism

cinema

Inițiată și condusă de Parti
adepti și in rindul populației ger
dul Comunist Român, mișcarea de
mane din tara noastră, participînd la
rezistentă antifascistă din tara noas
stringerea de fonduri pentru Ajuto
tră a cuprins, alături de patrioti ro
rul roșu, iar mai tirziu la activită
mâni, numeroși luptători aparținind
țile Apărării patriotice. Ei au conti
nuat să acționeze cu curaj și abnega
naționalităților conlocuitoare. Români,
maghiari, germani, evrei, sîrbi au
ție și după instaurarea dictaturii fas
ciste în România și intrarea trupelor
luptat umăr la umăr — așa cum de
germane în tară. în pofida amenință
secole trăiau și munceau pe pămîntul
rilor și încercărilor de intimidare ale
românesc — împotrivindu-se dictatu
hitleriștilor. în cursul anului 1943,
rii militaro-fasciste si Germaniei na
Gestapoul a încercat să-l aresteze pe
ziste, jertfindu-și adesea viata pen
Jakob Schmelzer, dar solidaritatea
tru eliberarea patriei. în lungul șir al
activă a populației românești, ca și a
acestor eroi se află înscris si numele
patriotilor de alte naționalități a de
militantului antifascist german Jakob
terminat eliberarea lui.
Schmelzer, de la a cărui naștere s-au
După victoria revoluției de elibe
împlinit zilele acestea o sută de ani.
rare națională și
A văzut lumina
zilei în comuna
socială. antifas
Frumușeni, jude
cistă si antiimpețul Arad, într-o 100 de ani de la nașterea rialistă din august
1944, la 13 sep
familie de țărani
militantului antifascist
tembrie 1944, uni
săraci. De la 11
tăti
militare horani a fost nevoit
Jakob Schmelzer
thyste si hitlerissă se angajeze
argat la un țăran
te au reușit să
înstărit ; a lucrat
ocupe vremelnic
apoi ca ucenic intr-un atelier. Ca și
orașul Arad si împrejurimile. în
mulți alți lucrători care nu-și găseau
a doua jumătate a lunii septem
brie 1944, trupele române și so
pe atunci locuri de muncă, Jakob
vietice au alungat insă din părțile
Schmelzer a părăsit plaiurile natale,
Aradului pe invadatori. în retragerea
căutind de lucru peste hotare. A alor, hitleriștii și horthyștii au comis
juns în Germania și a fost angajat
numeroase masacre, cărora le-au că
într-o mare uzjnă din Berlin. Actiozut victime un mare număr de pa
nind în aripa de stingă a Partidului
triot!. în ziua de 20 septembrie 1944
Social-Democrat, a participat activ
au
fost executați de către militari
la acțiunile revoluționare ale mun
hitleriști Jakob si Johann Schmelzer,
citorimii germane din anii 1918—1923,
cadavrele lor fiind aruncate pe cîmp.
fiind ales, pentru însușirile sale de
Locuitorii din Sînnicolau Mic au ri
militant, membru al Consiliului mu
dicat cu pietate rămășițele trupești
nicipal al Beri inului.
ale celor doi eroi si le-au înhumat tn
După instaurarba în Germania a
cimitirul satului. Statul român socia
dictaturii naziste. Jakob Schmelzer,
list
a ridicat un impunător monu
ca și mii de alti muncitori constienti,
ment în cinstea lui Jakob și Johann
s-a încadrat în rindurile rezistentei
Schmelzer în cimitirul de la Sinniantifasciste ilegale, ceea ce i-a atras
colau Mic, iar o stradă din Arad
arestarea și după o perioadă de de
poartă numele lor.
tențiune în lagărul de concentrare
nazist de la Oranienburg, expulzarea
Jertfa lui Jakob și Johann Schmel
din Germania, sub pretext că este
zer. în zorii vremurilor noi pe care
cetățean străin.
le trăia poporul român, n-a fost za
Jakob Schmelzer s-a întors in pa
darnică. Sub soarele libertății, al so
trie și s-a stabilit la Sînnicolau Mic
cialismului. in România se edifică o
în anul 1935. Peste doi ani i s-a ală
lume nouă, în care toti cetățenii,
turat și fiul său Johann, care a reușit
indiferent de naționalitate, sînt fii
să părăsească clandestin iadul hitleegali ai patriei comune, făurindu-i,
rist. Atît Jakob, cit si Johann Schmel
prin munca lor avintată, prezentul
zer au desfășurat o vie activitate po
demn, viitorul strălucit
litică antihitleri-stă. punînd în eviden
Conf. unlv. dr.
ță falsitatea sloganurilor cu care pro
William MARIN
paganda nazistă încerca să-și cîștige

„Focul continuu44
al hărniciei și entuziasmului

------------------ ÎN ÎNTREAGA ȚARĂ -------------- —

O zi însorită, plină de
căldură și lumină a fost
Ziua întiiului de Mai 1980,
sărbătoarea primăverii și
a muncii, a solidarității
celor ce muncesc de pre
tutindeni.
O zi care i-a găsit, ca
întotdeauna, la datorie pe
oamenii muncii din acele
sectoare in care activita
tea nu încetează nicioda
tă — în cetățile de foc ale
siderurgiei și la instalații
le chimiei și petrochimiei,
în fața pupitrelor de co
mandă
veghind
buna
funcționare a agregatelorenergetice sau asigurind
pulsul nervurilor vitale
ale transporturilor fero
viare, aeronautice, flu
viale, maritirhe si rutiere.
O zi care a adunat mi
lioane și milioane de oa
meni, bărbați și femei, ti
neri și virstnici, elevi și
studenți, in locurile tra
diționale de sărbătorire a
zilei de 1 Mai. la „iarbă
verde" sau in jurul estra
delor special amenajate
pentru spectacole cultural-artistice in cadrul Fes
tivalului național „Cin
tarea României", la mari
serbări cimpenești, in
drumeții organizate in
cele mai pitorești zone tu
ristice și de agrement a’e
țării sau oe stadioane. în
ample întreceri sportive
in cadrul „Daciadei".
Din zorii zilei de 1 Mai
și pină seara tirziu, sute
de mii de bucureșteni au

Pentru libertatea patriei comune

tehnice din cauciuc, în
treprinderile de textile și
stofe din Pitești călătoresc
în aceste zile cu autoca
rul în ținutul de un pito
resc aparte al Maramu
reșului. Peste 30 000 de
oameni ai muncii — ro
mâni, germani, maghiari
și de alte naționalități —
și-au dat intilnire. ca de
obicei, în ziua de Armin
deni, în frumoasa pădure
„Dumbrava Sibiului". La
rindul lor, numeroase
muncitoare de la între
prinderea de tricotaje
„Someșul" din Cluj-Napoca, unitate fruntașă pe ra
mură, care în jurul zilei
de 1 Mai a îndeplinit și
sarcinile planului cinci
nal, au plecat în drumeție
în stațiunea Borsec, în

LEȘTI — 9; 11; 13.15: 15 30: 17.45;
20.
• Bizonul alb : EXCELSIOR — 9;
11.15; 13.30: 15.46: 18 ; 20.15. FLA
MURA — 9; 11; 13.15; 15,30: 17,45;
20.
© Un frate formidabil : DRUMUL
sării — 16: 18: 20
0 Castele de gheață : GLORIA —
9: 11,15; 13.30: 15,45: 18: 20.15. AU
RORA — 9; 11.15: 13.30: 15.45: 18;
20i, EFORIE — 9; 11,15; 13,30: 15,45;
18; 20.15.
a Mijlocaș la deschidere : PA
CEA - 15.30: 17.30; 19.30.
• Mizerabilii î BUZEȘTI — 10:
12,15; 14.30; 16,45: 19.15.
• Tentația : POPULAR — 15,30;
17,3*0: 19.30.
O Mitul Fedorei : FLOREASCA —
9; 11.30; 14; 16,30: 19,15.
0 Naufragiul : DACIA — 9: 11.15:
13.30; 16.4'5? 18; 20.15. MIORIȚA 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18: 20.
0 Sălbaticul : BUCEGI — 15.30;
17.30: 19.30.
q întoarcerea lui Vodă Lăpușneanu : COSMOS - 15.30: 19. ARTA
— 9: 12: 16: 19.
• Sezonul
de catifea :
PRO
GRESUL — 16: 18: 20.
O Zizania : LIRA — 15,30: 18; 20,
COTROCENI — 15; 17 15: 19 30.
0 Safari Express : MUNCA — 14;
16; 18; 20.

I

timp ce mii de muncitori
tirgovișteni, cu familiile
lor. au petrecut în pădu
rea Priseaca îp compania
celor mai bune formații
artistice de amatori din
întreprinderile,
institu
țiile și școlile municipiu
lui.
Bogatele programe pre
zentate în cadrul mani
festărilor cultural-artistice au relevat bucuria
muncii pașnice și con
structive a poporului nos
tru. dragostea fierbinte
față de patrie și partid,
sentimentele de solidari
tate militantă cu clasa
muncitoare de pretutin
deni, cu toate forțele re
voluționare, progresiste și
democratice in lupta pen
tru pace, pentru o lume
mai dreaptă și mai bună
pe planeta noastră.
Pe întreg cuprinsul pa
triei, oamenii ipuncii au
sărbătorit Ziua Muncii cu
bucurie și optimism, cu
satisfacția pentru succe
sele obținute în ampla
întrecere socialistă cu
care au cinstit această zi,
cu hotărirea nestrămuta
tă de a face totul pentru
înfăptuirea politicii parti
dului de dezvoltare și în
florire continuă a patriei,
cu convingerea fermă că
tot ceea ce se realizează
în țara noastră este desti
nat omului, ridicării con
tinue a calității vieții
întregului popor.

teatre
a Teatrul Național (sala mică) :
Romulus cel Mare — 10; Viața
unei femei — 19.30; (sala Atelier):
Idolul și Ion Anapoda — 15,30:
Fanteziile lui Fariatiev — 20.
• Teatrul de operetă : Cîntecele
mele — 19,30.
a Teatrul „Lucia - Sturdza Bulandra44 (sala Schitu Măgureanu):
Gin-Rummy — 15; Mobilă și du
rere — 19,30; (sala Grădina Icoa
nei) : Infidelitate conjugală — 15:
Interviu — 19.30.
a Teatrul Mic : Nu sînt Turnul
Eiffel — 19,30.
O Teatrul de comedie : Cinema
— 19.30.
a Teatrul „Noltara"
(sala Magheru) : Idioata — 10: Coriolan —
19,30; (sala Studio) : Inele, cercei,
beteală — 10.30; Cinci romane de
amor — 19.
a Teatrul Giulești (sala Majes
tic) : Totul în grădină — 19,30;
(sala Giulești) : Hotel „Zodia ge
menilor44 — 19,30.
O Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase“ (sala Savoy) : De la Cără
buș la Savoy — 19.30; (sala Vic
toria) : Idolul femeilor — 19,30.

Un act simbolic
al unității
(Urmare din pag. I)
unită devenind astfel axul in jurul
căruia s-a făurit frontul unic na
țional antihitlerist care a înglobat,
alături de forțele patriotice, arma
ta, partidele politice burgheze, pre
cum și monarhia. Aceasta a con
stituit factorul decisiv in asigurarea
victoriei insurecției naționale din
august 1944, a revoluției de elibe
rare națională și socială.
Paralel cu efectele sale pe plan
național, crearea Frontului Uhic
Muncitoresc in România s-a în
scris ca un aport semnificativ al
mișcării muncitorești din țara noas
tră la realizarea unității de acțiune
a proletariatului și a forțelor de
mocratice din lumea întreagă in
lupta împotriva fascismului, ca o
expresie a sentimentelor de solida
ritate internațională ale clasei mun
citoare, ale mișcării noastre mun
citorești.
După eliberarea tării, prin struc
turile sale organizatorice proprii,
Frontul Unic Muncitoresc a repre
zentat principala formă de colabo
rare a celor două partide munci
torești, colaborare ce a dus, cum
se știe, la unificarea lor și crearea
partidului unic al clasei muncitoa
re ; în jurul Frontului Unic Mun
citoresc, al partidului unic munci
toresc s-au raliat toate forțele de
mocratice, progresiste in lupta pen
tru cucerirea puterii și transfor
marea revoluționară a societății
românești.
Este pentru mine, ca vechi mili
tant al partidului, un temei de pro
fundă satisfacție și îndreptățită
mindrie patriotică faptul că îmbo
gățind mereu și ridicînd pe o treap
tă superioară tradițiile îndelungate
ale mișcării noastre muncitorești
de luptă pentru unitate. Partidul
Comunist Român, sub conducerea
înțeleaptă, clarvăzătoare, a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, imbină
indisolubil activitatea desfășurată
pe plan national pentru unirea și
mobilizarea întregului popor In
opera de edificare a noii orinduiri
cu eforturile pentru dezvoltarea co
laborării pe plan internațional cu
partidele comuniste și muncitorești,
cu partidele socialiste și socialdemocrate, cu alte partide, cu toa
te forțele democratice, progresiste.
Verificate de istorie ca un uriaș
izvor de forță, solidaritatea și coo
perarea forțelor progresiste ale
contemporaneității se dovedesc cu
atit mai necesare in prezent, cind
escaladarea cursei înarmărilor, noi
manifestări ale politicii de forță,
apariția unor noi conflicte creează
grave amenințări la adresa destin
derii și a păcii. Am ferma convin
gere că prin eforturile sale perse
verente pentru întărirea solidari
tății internaționale, Partidul Comu
nist Român slujește nu numai in
teresele vitale ale poporului român,
dar și cauza generală a securității
și destinderii, a apărării dreptului
fundamental al popoarelor — drep
tul la pace, la viață.

PORTUL

CONSTANȚA:

CIMENTIȘTII:

SCINTEIA — simbătă 3 mai 1980

„Vom acționa neabătut, stuns uniți
în jurul partidului, al secretarului
său general, pentru înfăptuirea
istoricelor hotărlri ale Congresului
al XII-lea al P. C. B."
Telegrame adresate, cu prilejul
zilei de 1 Mai, C. C. al P. C. R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu
Cu prilejul zilei de 1 Mai, sărbă
toarea muncii și a solidarității inter
naționale, în orașele de reședință ale
unor județe au avut loc adunări fes
tive, in cadrul cărora au fost adop
tate telegrame adresate C.C. al
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu,
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii
Socialiste România. Au adresat, de
asemenea, telegrame comitetele de
partid dintr-un număr de județe,
unde, datorită activității intense care
se desfășoară în agricultură, nu s-au
organizat adunări festive.
In telegrame sînt exprimate, în
numele comuniștilor, al tuturor oame
nilor muncii din țara noastră —
români, maghiari, germani și de alte
naționalități —
sentimente
de
nemărginită dragoste și profundă
recunoștință față de partid, față de
secretarul său general, pentru uriașa
operă de continuă înălțare a Româ
niei pe culmile progresului și civili
zației socialiste și comuniste, pentru
creșterea prestigiului international si
contribuției ei la soluționarea marilor
probleme ale omenirii in interesul
tuturor popoarelor, la triumful cau
zei păcii, colaborării și progresului
omenirii.
Raportîndu-se despre realizările
obținute în cinstei zilei de 1 Mai de
către oamenii muncii din patria
noastră, realizări care asigură mersul
victorios al României libere și inde
pendente pe calea făuririi societății
socialiste multilateral dezvoltate, in
telegrame se subliniază că toate
aceste succese sînt legate organic de
numele și activitatea secretarului
general al partidului, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, exponent strălucit
al celor mai alese virtuți ale națiunii,
care, prin magistrale soluții origi
nale inițiate pentru continua întărire
a unității poporului în jurul parti
dului, pentru asigurarea participării
active a tuturor oamenilor muncii la
conducerea societății, a adus o con
tribuție inestimabilă la accelerarea
procesului de dezvoltare și moderni

zare economico-socială a tării, la
împlinirea celor mai inalte aspirații
de dreptate socială, libertate și o viată
mai bună a celor ce trăiesc și mun
cesc pe pămîntul patriei noastre.
O înaltă prețuire și considerație
se acordă prodigioasei activități pe
care tovarășul Nicolae Ceaușescu,
personalitate proeminentă a lumii
contemporane, o desfășoară pentru
promovarea politicii externe a parti
dului și statului nostru, activitate ce
constituie un pilduitor exemplu in
lupta națiunilor pentru demnitate
și dreptate socialăi, pentru unitatea
tuturor forțelor
progresiste
în
ampla bătălie pentru salvgardarea
drepturilor sacre ale popoarelor, pen
tru pace și colaborare, pentru o
lume mai bună și mai dreaptă.
Subliniindu-se că in acest început
de mai, cînd poporul român cin
stește evenimente cu adinei rezo
nanțe evocatoare în conștiința întregii
națiuni — împlinirea a 90 de ani de
la sărbătoriffea primului 1 Mai in
România, a 59 de ani de la crearea
Partidului Comunist Român, a 103
ani de la dobindirea independenței
de stat și a 35 de ani de la victoria
asupra Germaniei fasciste — în tele
grame se exprimă adeziunea fierbinte
a milioane de oameni ai muncii de
pe întreg cuprinsul țării la politica
internă și externă a partidului și
statului nostru, precum și angaja
mentul de a acționa neabătut, strîns
uniți în jurul partidului, al secreta
rului său general, pentru îndeplini
rea exemplară a istoricelor hotărîri
ale Congresului al XII-lea al parti
dului, pentru transpunerea în viață
a Programului luminos de făurire a
societății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spre
comunism.
Au mai adresat telegrame, cu pri
lejul zilei de 1 Mai, unele comite
te municipale și orășenești de partid,
ministere și instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești, cadre de
conducere din armată, reprezentanți
ai cultelor.
(Agerpres)

Semănatul s-a încheiat
în alte trei județe
Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu
Oamenii muncii din agricultura a încă trei județe ale tării s-au adaugat.
vineri, celor care au raportat pînă acum că au încheiat însămînțările de
primăvară.
pe întreaga suprafață pla
IALOMIȚA. în telegrama a- rumbului
nificată. în prezent toate forțele sînt
dresată Comitetului Central al Parti
mobilizate pentru efectuarea, la ter
dului Comunist Român, tovarășului
menele stabilite și în aceleași condi
Nicolae Ceaușescu, de comitetul ju
ții de bună calitate, a celorlalte lu
dețean de partid, se spune :
crări agricole.
Oamenii muncii din agricultura
GORJ. Oamenii muncii de pe
lalomițeană, mecanizatori și membri
cooperatori, tehnicieni și ingineri, vă
ogoarele
județului nostru raportează
raportează dumneavoastră, stimate
Comitetului Central al Partidului
tovarășe secretar general, că. sub
Comunist Român, dumneavoastră
conducerea comuniștilor, muncind
personal, iubite și stimate tovarășe
așa cum ne-ați sfătuit și îndrumat
Nicolae
Ceaușescu, încheierea semă
permanent, au reușit, cu toate con
natului porumbului la data de 2 mai
dițiile grele din această primăvară,
1980, se subliniază în telegrama co
să încheie semănatul la principalele
mitetului județean de partid.
culturi prevăzute în plan.
Mobilizați de organele si organiza
Făcînd din noapte zi. mobilizînd
țiile de partid, acționînd cu energie
întreaga suflare a satelor, tineri și
și entuziasm în spiritul prețioaselor
vîrstnici, femei și bărbați, lucrătorii
indicații și însuflețitoarelor indemogoarelor și-au organizat mai bine
nuri pe care le-ați adresat tuturor
munca, reușind ca. paralel cu însălucrătorilor din agricultura patriei,
mințările, să execute mari lucrări
mecanizatorii, cooperatorii, specialiș
pentru eliminarea apelor de pe su
tii și ceilalți oameni ai muncii de pe
prafețele pe care bălteau, erbicidaogoarele gorjene au lucrat fără pre
rea culturilor de toamnă, asigurarea
get reușind să încheie semănatul po
răsadurilor, irigarea grădinilor de
rumbului pe cele 68 500 ha si erbicizarzavat și sint pregătiți ca. imediat
darea a 27 000 ha păioase. în
ce timpul va impune, să se treacă la
prezent, toate forțele materiale
întreținerea culturilor și recoltarea
și umane sînt mobilizate pentru în
furajelor.
treținerea culturilor și realizarea
din zootehnie, legumi
NEAMȚ. Muncind cu însufleți programelor
cultura, pomicultură și viticultură.
re pentru înfăptuirea indicațiilor
în telegrame se exprimă hotărîrea
date de dumneavoastră, stimate to
țărănimii muncitoare din cele trei
varășe secretar general. în vederea
județe de a munci cu abnegație și
executării grabnice și în condiții de
dăruire pentru desfășurarea in bune
cea mai bună calitate a lucrărilor
condiții a tuturor lucrărilor, in ve
din actuala campanie agricolă de
derea obținerii unor producții tot
primăvară — se spune în telegrama
mai mari și creșterii contribuției sale
comitetului județean de partid — vă
Ia efortul general de ridicare a pa
raportăm că oamenii muncii de pe
triei noastre pe noi culmi ale pro
ogoarele județului nostru au termi
gresului și civilizației.
nat lucrările de însămințare a po

PE OGOARE-RITM INTENS DE LUCRU
Ziua de 1 mai a fost folosită cu spor de către lucrătorii ogoarelor la
semănat, la pregătirea terenurilor in vederea insămințării și la erbicidarea
păioaselor de toamnă. Astfel, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agri
culturii și Industriei Alimentare, pină in seara de joi au fost insămințate
în unitățile agricole de stat și cooperatiste din întreaga țară aproape
5 233 000 ha, din care cu porumb 2 962 000 ha. Alături de județele care au
raportat terminarea însămințărilor la principalele culturi, lucrările se află
în stadiu avansat și in alte județe ale țării. în legătură cu modul in care s-a
lucrat in ultimele două zile, corespondenții noștri din citeva județe transmit ;
5 500 hectare cît reprezintă ritmul zil
ARGEȘ. în zilele de 1 și 2 mai,
nic stabilit, s-au realizat peste
cei 3 000 de mecanizatori ai Argeșu
10 000 hectare. Pină acum, suprafața
lui. insotiti de cooperatori, s-au aflat
totală insămintată cu această cultură
la datorie ; ei au insămîntat cu
a ajuns la 70 138 hectare (82 la sută
porumb 12 000 hectare, viteza zilnică
din cea planificată). Incepînd de
fiind cu 1 000 hectare mai mare decit
azi. mijloacele mecanice din unitățile
cea planificată. Pînă acum au în
care încheie semănatul sînt dirijate
cheiat această lucrare consiliile agro
in consiliile din zona premontană.
industriale Slobozia. Curtea de Ar
(Gh. Giurgiu).
geș, Domnești. Merișani si Stîlneni,
OLT. Oamenii muncii din agri
utilajele de aici fiind trimise imediat
în consiliile Costești, Birla. Topolocultura județului Olt au sărbătorit
veni și Stolnici, unde sînt de însăzilele de 1 și 2 mai prin muncă. în
mintat suprafețe mai mari. (Gh.
aceste zile, alte unităti agricole de
Cîrstea).
Stat și cooperatiste din consiliile
agroindustriale Stoenești. Rusănești.
BOTOȘANI. Zile de muncă
Radomirești. Caracal, Găneasa si
rodnică la semănat și în județul
altele au încheiat insămîntarea po
Botoșani. în prima zi a acestei luni
rumbului. Pînă aseară, porumbul a
s-au insămîntat 19 170 hectare, iar in
fost insămîntat pe mai bine de 90 Ia
a doua — 19 400 hectare, depăsinsută din suprafețele prevăzute. (Emidu-se viteza planificată. Pînă vineri
lian Rouă).
seara, suprafețele însămintate au
SATU MARE. în cursul zilei
ajuns la 190 570 hectare, din cele
201 600 hectare prevăzute. Organele
de 1 mai s-au insămîntat peste 8 800
agricole de aici apreciază că însăminhectare, cifră care ridică proporția
țarea ultimelor hectare se va înche
insămintărilor. pe ansamblul județu
ia in cursul după-amiezii de azi. (S.
lui Satu Mare, la 75 la sută. Cea mai
Ailenei).
mare parte din suprafață revine po
rumbului ; în ziua de 1 mai au fost
MUREȘ. în toate unitățile agri
însămintate 8 450 hectare, iar la
cole din județul Mureș, zilele de 1 si
2 mai — alte 8 500 hectare. (Octav
2 mai au constituit zile record la
Grumeza).
semănatul porumbului. Fată de
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Trăsătura dominantă a vieții socialpolitice a tării în luna aprilie a con
stituit-o însuflețirea cu care întregul
popor. în spiritul vechilor tradiții re
voluționare ale clasei noastre munci
toare. a intimpinat 1 MAI. Ziua
muncii, a solidarității Internationale
a celor ce muncesc, impetuosul avînt
in muncă pentru infâptuirea politicii
partidului, a hotârîrilor istorice ale
Congresului al XII-lea.
Amplele manifestări prilejuite de
sărbătorjrea zilei de 1 Mai in Capi
tală și in întreaga tară au culminat
cu MAREA ADUNARE CE A
AVUT EOC ÎN CAPITALA. IN
PREZENȚA SECRETARULUI GE
NERAL AL PARTIDULUI. TO
VARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU,
impresionant prilej de reafirmare a
vocației muncii și solidarității inter
naționale militante a poporului ro
mân. Prin întreaga lor desfășurare,
prin chemările însuflețite adresate
cu acest prilej, manifestările consa
crate sărbătoririi întiiului de Mai
s-au constituit într-o expresie vie a
sentimentelor patriotismului socialist
ce-i animă pe oamenii muncii, pe
toți fiii tării, fără deosebire de na
ționalitate. a idealurilor de solidari
tate internațională, a hotărîrii între
gului nostru popor ca. sub condu
cerea partidului, a tovarășului Nicolae
Ceaușescu. să transpună în viată
mărețul program de înflorire a
patriei adoptat de Congresul al
XII-lea. să-și sporească aportul la
creșterea forței și prestigiului socia
lismului în lume, la întărirea solida
rității internaționale, la unirea tot
mai strînsă a forțelor democratice,
progresiste de pretutindeni, pentru
asigurarea pe planeta noastră a unei
vieți libere, independente a tuturor
popoarelor, pentru dezvoltarea cola
borării lor pe baza respectului deplin
al independentei naționale, al drep
tului sacru al fiecăruia de a trăi
liber, de sine stătător, pentru destin
dere și pace.
Puternic marcată de prezenta to
varășului Nicolae Ceaușescu in mij
locul unor colective muncitorești din
Capitală și din tară, de largul ecou
al indicațiilor și îndrumărilor date
cu acest prilej, această perioadă a
dat expresie, o dată mai mult —
prin realizările de prestigiu înscrise
pe panoul de onoare al întrecerii so
cialiste — maturității politice. înal
tului nivel de conștiință revoluționa
ră al clasei noastre muncitoare, însu
flețită de convingerea că succesele
obținute în dezvoltarea economicosocială a patriei socialiste constituie,
totodată, o contribuție concretă la
întărirea forțelor progresului si păcii
din lumea întreagă, la creșterea pres
tigiului si puterii de atracție a so
cialismului în lume.
Semnificativ in această privință
este faptul că. paralel cu îndepli
nirea de pe acum a cincinalului
într-un șir de mari întreprinderi si
devansarea intrării in funcțiune a
unor importante capacități de pro
ducție. s-au obtinut rezultate nota
bile în înnoirea și modernizarea pro
ducției, perfecționarea proceselor
tehnologice de fabricație, creșterea
productivității muncii, economisirea
resurselor
materiale,
micșorarea
cheltuielilor de producție.
în atmosfera de efervescentă ca
racteristică întimpinării zilei de
1 Mai, s-a vădit, o dată mai mult,
puternica influentă dinamizatoare a
stilului de muncă profund democratic
propriu secretarului general al parti
dului. al cărui cabinet de lucru 11
constituie tara întreagă — întreprin
derile industriale, unitățile agricole,
instituțiile, unde se sfătuiește cu oa
menii. le cere părerea, stabilește, pe
baza consultării acestora, cele mai
potrivite direcții de acțiune.
VIZITELE DE LUCRU ALE TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

In capitala și

în județele

ILFOV. IALOMIȚA. BRAȘOV, COVASNA au prilejuit analiza exi
gentă. minuțioasă, la fata locu
lui. a modului în care se înfăptu
iesc hotăririle Congresului al XII-lea,
programele de dezvoltare si moder
nizare a diferitelor ramuri ale eco
nomiei naționale, analiză soldată cu
indicații și măsuri de mare însem
nătate.
Retine atentia ampla sferă de cu
prindere a dialogului de lucru des
fășurat cu acest prilej, care a în
globat aspecte dintre cele mai variate
de care depinde realizarea unei cali

tv
10,00
10,20

11.35
12,00
13,00
16.40

17,00
18.35

PROGRAMUL 1
Muzică de promenadă
Film artistic: „Serenadă
pentru
etajul XII“. O producție a Casei
de filme Unu. Cu: Toma Caraglu. Ileana Stana Ionescu, Octa
vian Cotescu, Mihai Mereuță, Dra
ga Olteanu-Matel.
Muzică populară Instrumentală
Concert
educativ. Din cartea de
aur, a muzicii popoarelor (I)
Mozaic
cultural-artistic-sportly
Aprilie 1980. Cronica evenimente
lor politice
Rugbi:
Selecționata
cluburilor
bucureștene — Leinster Branch —
Irlanda. Transmisiune directă
Copiii din 1980. Ediție specială de
dicată Conferinței Naționale a Or
ganizației Pionierilor și Șoimilor
Patriei.

tăți noi in domeniul economic, ce
rință esențială în actuala etapă. Este
vorba de asimilarea unor noi pro
duse de înaltă tehnicitate. îndeosebi
în domeniul producției de motoare
de mare capacitate si putere. în pri
mul rind motoare diesel, în vederea
transpunerii cît mai grabnice in
practică a Programului national de
dieselizare a transportului, urmărindu-se nu numai asigurarea econo
miei naționale cu aceste produse de
deosebită complexitate, dar si redu
cerea consumurilor de combustibil,
de îmbunătățirea programului de
modernizare și perfecționare a siste
mei de mașini agricole. în concor
dantă cu necesitățile creșterii gra
dului de mecanizare a lucrărilor
agricole ; de extinderea lucrărilor de
îmbunătățiri funciare în vederea re
cuperării integrale a suprafețelor
agricole afectate de exces de umidi
tate.
Se cuvine menționat că. și cu acest
prilej, din multitudinea problemelor
abordate s-au desprins concluzii cu
valabilitate largă, pe ansamblul eco
nomiei naționale, privind necesitatea
reducerii substanțiale a consumurilor
materiale, folosirea intensivă a su-

tipizarea construcțiilor si a materia
lelor de construcții, ieftinirea con
strucțiilor odată cu îmbunătățirea
funcționalității acestora, urmînd ca
în viitor începerea de investiții să
fie aprobată numai In funcție de ne
cesitățile reale ale economiei și în
condițiile în care este asigurată des
facerea producției.
Consecventa cu care partidul nos
tru acționează pentru ferma transpu
nere în viată a orientării trasate de
Congresul al XII-lea privind ridi
carea eficientei si realizarea unei noi
calități în întreaga economie si-a
găsit expresie concludentă si în im
portantele hotărîri adoptate la ȘE
DINȚA COMITETULUI POLITIC
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R.
Din nou a fost subliniată cu acest
prilej. în lumina concluziilor secreta
rului general al partidului la recenta
consfătuire de lucru de la C.C. al
P.C.R.. necesitatea intensificării efor
turilor pentru reducerea consumuri
lor materiale în toate sectoarele eco
nomiei naționale, pentru recuperarea
si refolosirea materiilor prime si ma
terialelor, în scopul de a asigura
realizarea producției planificate cu
minimum de • cheltuieli materiale, fi

ganizatiile U.T.C. — asa cum a cerut
tovarășul Nicolae Ceaușescu — ca la
ei acasă, să afle în organizația re
voluționară de tineret o veritabilă
scoală de educație comunistă, patrio
tică.
La sate. în pofida unor dificultăți
pricinuite de starea vremii, s-a mun
cit intens si cu spor pentru efec
tuarea celei mai importante dintre
lucrările agricole din CAMPANIA
DE PRIMĂVARA — semănatul.
Numeroase județe ale tării, ca ur
mare a mobilizării tuturor forțelor de
muncă, a bunei organizări a activită
ții, au încheiat însămînțările atît la
porumb, cît și la alte culturi. Odată
cu terminarea grabnică a insămintă
rilor in toate județele, este necesară
efectuarea in cele mai bune condiții
a lucrărilor de intreținere a cultu
rilor, ca o condiție esențială în ve
derea obținerii unei recolte bogate în
acest an.

prafetelor si capacităților de produc
ție, valorificarea superioară a resur
selor energetice naturale, ridicarea
parametrilor calitativi ai producției,
reducerea importurilor de utilaje si
mașini, automatizarea și electronizarea proceselor de producție — as
pecte care trebuie să polarizeze preo
cupările tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii, indiferent de profir
lui specific al activității desfășurate.
O însemnătate deosebită a avut
analizarea. în cadrul unei aprofun
date discuții desfășurate la Com
plexul expozitional din Piața Scinteii cu specialiști din unităti de
cercetare și proiectare tehnologică,
centrale industriale și întreprinderi,
a măsurilor întreprinse si soluțiilor
propuse pentru creșterea eficientei
în activitatea de investiții si constructii-montaj. Atentia acordată de
partid acestei probleme se datoreste
faptului că realizarea în cincinalul
viitor a unui volum de investiții su
perior întregului volum efectuat între
anii 1951—1975 impune generalizarea
unor soluții constructive superioare,
mecanizarea într-o proporție sporită
a lucrărilor de constructii-montai.
Tocmai de aceea, examinînd îndea
proape soluțiile propuse, tovarășul
Nicolae Ceausescu a stabilit măsuri
concrete menite să asigure redu
cerea în continuare a consumurilor
la diferite materiale de construcție,
îndeosebi ciment, metal și energie,
folosirea cu rezultate superioare a
resurselor materiale, realizarea in
vestițiilor în condiții de maximă efi
cientă.
Grija pentru finalizarea acțiunilor
Initiate și-a găsit reflectare în faptul
că. in spiritul indicațiilor date cu
acest prilej, specialiștii din inștitutii
de proiectare și unităti de cercetare
în domeniul construcțiilor, partici
pant! la CONSFĂTUIREA DE LU
CRU DE LA C.C. AL P.C.R.. au pre
zentat noi soluții privind mai buna
organizare a muncii, gospodărirea cu
eficientă superioară a resurselor ma
teriale și energetice, pregătirea te
meinică a investițiilor.
în condițiile aplicării noului meca
nism economic, ale afirmării autoconducerii muncitorești și autogestiunii financiare, dobîndesc o valoare
orientativă de prim ordin cerințele
subliniate în încheierea consfătuirii
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pri
vind introducerea unei mai mari or
dini și discipline în activitatea de
construcții, trecerea fără intîrziere la

nanciare și de forță de muncă,
valorificînd la maximum poten
țialul de care dispunem. în același
context, se cuvine relevată importanta
sarcinii ca. punîndu-se capăt tendin
ței extinderii activității de investiții
pe un front prea larg, să se asigure
concentrarea forțelor pentru termi
narea grabnică a obiectivelor aflate
în construcție și planificate să pro
ducă în acest an.
De o deosebită însemnătate pentru
destinul școlii românești sînt măsu
rile stabilite de Comitetul Politic
Executiv privind cifrele de școlari
zare pentru viitorul an școlar si uni
versitar. analizarea posibilității unei
mai rationale profilări. în funcție de
cerințele vieții economi co-sociale, a
unor categorii de licee, lichidarea
manifestărilor de formalism în efec
tuarea practicii elevilor si stu
denților.
Totodată, așa cum s-a subliniat în
ședința Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R.. in spiritul hotăririlor adoptate va trebui ca organiza
țiile de partid să acorde o atentie
sporită discuțiilor individuale și
adunărilor de concluzii, în vederea
pregătirii acțiunii de preschimbare a
documentelor de partid.
Cronica lunii aprilie consemnează,
prin ÎNCHEIEREA ADUNĂRILOR
ȘI CONFERINȚELOR DE DARE DE
SEAMA ȘI ALEGERI ALE ORGA
NIZAȚIILOR U.T.C., sfirsitul unei
etape importante în pregătirea înal
tului Forum al tinerei generații —
Congresul al XI-lea al Uniunii Tine
retului Comunist. Conferința a Xll-a
a U.A.S.C.R. si cea de-a IV-â Confe
rință Națională a Organizației Pio
nierilor. ale căror lucrări se vor
deschide luni. Desfășurate într-un
climat de fermă angajare si respon
sabilitate revoluționară, conferințele
organizațiilor județene ale U.T.C.
au prilejuit, ne baza analizei exi
gente a activității politice, organiza
torice și educative a organizațiilor de
tineret, adoptarea unui ansamblu de
măsuri menite să determine îmbună
tățirea calitativă a acesteia. Este
vorba în esență de creșterea aportu
lui tinerei generații la îndeplinirea
sarcinilor' trasate de Congresul al
XII-lea al P.C.R.. intensificarea mun
cii de educare comunistă a tineretu
lui. promovarea unui stil de muncă
eficient. debarasat de orice mani
festări de formalism si festivism.
astfel incit tinerii să se simtă în or-

implicatii pentru politica de destin
dere. pentru pacea si securitatea în
tregii lumi. Deosebit de grav este
faptul că aceste evoluții negative se
desfășoară pe fundalul intensificării
cursei înarmărilor, al sporirii capaci
tății distructive a arsenalelor mili
tare. ceea ce constituie o serioasă
primejdie pentru toate statele si po
poarele. pentru însăși civilizația
umană.
întreaga desfășurare a vieții Inter
nationale a pus astfel o dată mai
mult in fata popoarelor si statelor
lumii cerința imperioasă de a se ac
ționa cu toată hotărîrea pentru de
pășirea situației actuale, pentru solu
tionarea gravelor probleme cu care
este confruntată omenirea, pentru
reluarea și continuarea procesului de
destindere. Așa cum sublinia recent
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în con
dițiile actuale nu există sarcină mai
importantă, de mai mare răspundere
decit aceea de a se face totul pentru
a împiedica înrăutățirea in conti
nuare a situației internaționale, a
determina reluarea și consolidarea
cursului spre destindere, pentru asi
gurarea păcii și securității in în
treaga lume.
înfăptuirea acestor obiective impu
ne unirea eforturilor tuturor forțelor
social-politice democratice și progre
siste de pretutindeni — partidelor
comuniste și muncitorești, partidelor
socialiste si social-democratice. miș
cărilor de eliberare națională, parti
delor progresiste din țările în curs
de cțezvoltare. diverselor organizații
obștești, de tineret si femei, grupări
lor politice cu caracter laie sau reli
gios. mișcărilor pacifiste — care sînt
vital interesate în apărarea păcii, a
dreptului fundamental al omului,
dreptul la viată. în promovarea unei
politici de înțelegere si colaborare
între popoare. Tocmai în acest spirit,
subliniind necesitatea abordării cu
înaltă răspundere a multiplelor pro
bleme care se află în prezent în fata
omenirii și a căilor de depășire a
situației de încordare existente, scri
soarea Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român adresată
Comitetului Central al Partidului
Muncitoresc Unit Polonez a eviden
țiat cu putere imperativul unității, al
întăririi solidarității si colaborării pe
plan national si international dintre
partidele comuniste si muncitorești,
dintre toate forțele democratice si
progresiste, ca factor hotărîtor al

19,00 Telejurnal J
19,25 Pe ogoare — zile de muncă pen
tru plinea țării
19.35 Teleenciclopedla
20,15 Șlagăre dansate
20.45 Film artistic: „Un om tn loden".
O producție
a Casei de
filme
Unu. Cu: Victor Rebengiuc, Ovidiu luUu Moldovan,
Constantin
Diplan, George
Constantin, Mir
cea Albulescu, Tănase
Cazlmlr,
Sanda Toma, Draga Olteanu-Matei.
Florina
Luican,
Gheorghe
Visu, Andrei Finți.
22,00 Studioul varietăților
22.45 Telejurnal
PROGRAMUL 2
17,00 Cintece și jocuri populare
17.35 Arena curajului. Program de circ.
18.35 Muzică ușoară
19,00 Telejurnal.
19,25 Romanțe
19.45 Pe urmele Mioriței
20,00 Muzică de jaz
20.35 Cascada Putnel. Film artistic
20,55 Maeștrii artei Interpretative
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CAMPIONII ’80 AI CROSULUI
TINERETULUI ȘI PIONIERILOR
în cadrul manifestărilor consacrate
întimpinării Forumului tineretului —
Congresul al XI-lea al U.T.C., Con
ferința a Xll-a a U.A.S.C.R. și cea
de-a IV-a Conferință Națională a Or
ganizației Pionierilor — pe stadionul
Republicii din Capitală s-au desfășu
rat vineri finalele pe tară ale „Cro
sului pionierilor" si ale „Crosului ti
neretului". competiții de mare am
ploare. desfășurate sub egida „Daciadei". Finalele au fost încadrate în
grandiosul și aplaudatul spectacol
găzduit ieri de cunoscuta arenă bucureșteană cu prilejul „Zilei tineretu
lui".
Finalele, viu disputate, au fost do
minate de reprezentanții municipiu
lui București, învingători în 7 din cele
10 curse. In proba rezervată băieților
(peste 19 ani), desfășurată pe distan
ta de 3000 m. a ieșit învingător bucureșteanul Iorgu Lemnaru, de la în
treprinderea „Eiectroaparataj". urmat
de Gheorghe Bunea (Hunedoara) și
loan Torj (Cluj). în cursa similară
feminină (1 000 m), victoria a revenit
Măriei Teodorescu (București), pe
locurile următoare situindu-se Sabi

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4,
5 și 6 mai. In țară : Vreme răcoroasă,
cu cerul temporar noros. Vor cădea
averse locale de ploaie, Însoțite de

na Perețeanu (Olt) și Cecilia Bucur
(Dîmbovița).
Iată celelalte rezultate : categ.
11—12 ani fete (500 m): 1. Tudorița
Chidu (Ialomița) ; 2. Camelia Jianu
(București) ; 3. Doina Florian (Sălaj);
categ. 11—12 ani băieți (500 m) :
1. Nicolae Stepanian (București) ; 2.
Marius Borza (Cluj) ; 3. Dan Diaconescu (Gorj) ; categ. 13—14 ani
fete (600 m): 1. Corina Căprărescu
(București) ; 2. Daniela Bretan (Ti
miș) ; 3. Doina Mihorean (Suceava) ;
categ. 13—14 ani băieți (800 m) :
1. Bogdan Nicula (București); 2. Vasile Marcu (Ialomița) ; 3. Adrian Lu
pan (Maramureș) ; categ. 15—16 ani
fete (800 m) : 1. Daniela Bedreagă
(București) ; 2. Valentina Avădanii
(Bacău) ; 3. Lenuța Boltașu (Hune
doara) ; categ. 15—16 ani băieți
(1 000 m) : 1. Dorel Marian (Alba) ;
2. Gheorghe Băznea (Olt) ; 3. Con
stantin Anastasia (București) ; categ.
17—19 ani fete (1 000 m) : 1. Paula
Ilie (București) ; 2. Maricica Drăgan
(București) ; 3. Rozica Petru (Dolj) ;
categ. 17—19 ani băieți (1 500 m) :
1. Petre Barbu (Timiș) ; 2. Constantin
Boariu (Sibiu) ; 3. Dumitru Iordache
(București).
descărcări electrice. Izolat, tn zona de
luroasă din nord se va semnala șl
lapoviță. Vint slab pînă la moderat, cu
intensificări locale. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 2 si 12 gra
de, mai scăzute tn estul Transilvaniei,
iar maximele vor ti cuprinse intre tO și
ie grade, local mal ridicate. Izolat, In
regiunile sudice se va produce brumă.

★

Retrospectiva evenimentelor lunii
care s-a încheiat pune în evidentă
faptul că în viata internațională au
continuat să se mențină factorii care
au dus în-ultimul timp la accentuarea
puternică a încordării, cu profunde

realizării de acțiuni eficiente pe li
nia dezarmării, securității si păcii.
Sub semnul acestui imperativ s-au
desfășurat în diferite țări ale lumii
si pregătirile pentru aniversarea mo
mentului jubiliar : împlinirea a 90 de
ani de la sărbătorirea pentru prima
dată a zilei de 1 Mai — ziua solida
rității și frăției celor ce muncesc de
pretutindeni.
în concordantă cu întreaga sa po
litică externă de înaltă responsabili
tate fată de interesele poporului ro
mân și ale tuturor celorlalte popoare,
fată de destinele păcii si securității
internaționale. România socialistă a
desfășurat și in această lună o in
tensă și bogată activitate. în multi
plele contacte și intilniri pe care to
varășul Nicolae Ceaușescu le-a avut
cu reprezentanți de seamă ai unor
țări socialiste, cu conducători ai unor
partide comuniste și muncitorești, so
cialiste și social-democrate. cu perso
nalități marcante ale vieții politice,
economice si sociale din diferite tari
ale lumii, problemele păcii si destin
derii au ocupat un loc primordial.
Secretarul general al partidului a re
levat. în toate aceste prilejuri, im
portanta mobilizării opiniei politice,
a popoarelor in lupta pentru redu
cerea cheltuielilor de înarmare si
realizarea dezarmării, pentru solutio
narea ne cale politică, prin tratative,
a litigiilor dintre state si a stărilor
conflictuale din diferite zone ale
lumii, excluzindu-se cu desăvîrsire
folosirea forței sau amenințarea cu
forța. Activitatea neobosită desfă
șurată de președintele republicii in
slujba idealurilor înaintate ale ome
nirii contemporane se bucură, asa
cum bine este cunoscut, de înaltă
prețuire pe toate meridianele, o nouă
expresie în acest sens reprezentînd-o
conferirea
tovarășului
Nicolae
Ceaușescu a Diplomei de cetățean
de onoare al orașului Bari, împreună
cu simbolul orașului. „Caravela de
argint" și medalia de aur ..Aldo
Moro“.
O deosebită importantă capătă în
actualele împrejurări internaționale
reuniunea general-europeană pro
gramată să aibă loc in toamna acestui an la Madrid. în acest sens,
in cadrul sesiunii de primăvară a
Uniunii interparlamentare, ca și al
reuniunii Comisiei Economice O.N.U.
pentru Europa, cu prilejul numeroa
selor intilniri și contacte diplomati
ce desfășurate între țările continen
tului nostru, una din ideile dominan
te a constituit-o sublinierea necesi
tății intensificării elorturilor pentru
o temeinică pregătire a reuniunii,
astfel incit aceasta să dea un nou
impuls colaborării în Europa și in
mod concret să ducă la măsuri prac
tice de dezangajare militară și dez
armare. fără de care nu pot fi
concepute pacea și securitatea pe
continentul nostru, ca și in general
în lume.
Cu deosebită satisfacție si căldură
a salutat poporul nostru un eveni
ment deosebit al vieții internaționa
le — apariția pe harta lumii a nou
lui stat independent si suveran Zim
babwe. cu care România a stabilit
încă din prima zi relații diplomati
ce. Strălucită încununare a luptei șl
eroismului cu care poporul Zimbabwe
a luptat împotriva dominației colo
niale și inechităților rasiale, procla
marea Republicii Zimbabwe ilustrea
ză o dată mai mult că în epoca ac
tuală nu există forță capabilă să îm
piedice aspirațiile popoarelor de a-și
cuceri libertatea si independenta, că
un popor hotărît să facă orice sa
crificiu pentru apărarea acestor
drepturi sacre si care se bucură de
solidaritatea
forțelor
progresiste
mondiale, este de neînvins.
Evenimentele atît de complexe pe
trecute pe arena internațională în
spațiul acestei luni vin să ateste din
nou cu putere justețea politicii ex
terne. principiale și constructive,
promovate neabătut de partidul și
statul nostrii, voința neclintită a
României socialiste, a întregului po
por de a acționa ferm pentru în
făptuirea mărețului program elabo
rat de Congresul al XII-lea. pentru
triumful idealurilor de pace, secu
ritate și înțelegere între toate po
poarele lumii.

Tudor OLARU
Radu BOGDAN

LISTA
libretelor de economii cu dobîndă și cîșHguri în autoturisme, emise de unitățile C.E.C. din
municipiul București, ieșite ciștigătoare cu cîte un autoturism .Dacia 1300", la tragerea la sorți
pentru trimestrul 1 1980
Nr.
cri.

Numărul
libretului
de jecunomii

Nr.
crt.

Numărul
libretului
de economii

Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

760-1-144340
761-208-62202
760-1-119321
760-1-124694
731-111-26937
766-1-56068
760-206-17288
760-1-84229
759-1-295827
763-139-41747
760-207-41790
731-103-42157
759-1-359419
762-1-44289
731-103-54021
731-103-72684
731-111-23511
737-113-14383
760-201-25997
760-202-34863
760-206-14293
760-207-31773
761-205-20351
761-205-56253
761-205-73706
761-208-52486
761-208-75900
765-1-30318
765-1-47284
762-1-14322
762-1-59191
762-1-75538
762-201-44081
762-202-14156
762-202-33140
762-207-33484
762-210-17953
762-210-44250
766-1-24921
766-1-57196
734-103-29751
734-103-74695
734-103-97707
734-103-112142
763-1-39033
763-139-6012
763-139-38149
763-139-54542
763-202-6238
764-1-40726
764-1-59538
764-203-23605
764-208-18277
764-208-42190
764-209-17296
759-1-23493
759-1-120311
759-1-170132
759-1-209431

60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

759-1-239845
759-1-265582
759-1-287445
759-1-307036
759-1-323468
759-1-338754
759-1-352276
759-346-75
738-103-30910
759-207-19981
759-207-47703
759-207-63242
760-1-63518
760-1-96309
760-1-118967
760-1-135729
760-208-13030
760-209-22614
760-209-40469
760-1-64032
731-103-43758
731-103-67440
731-111-8827
737-110-1935
760-201-16532
760-202-23304
760-202-47679
760-207-22953
760-207-42663
761-205-47533
761-205-68530
761-208-37102
761-208-69945
765-1-19948
765-1-42539
761-201-13649
762-1-50515
762-1-71002
762-201-35940
762-202-2569
762-202-27831
762-207-23079
762 207-45258
762-210-38508
762-213-5617
766-1-50881
766-201-15768
734-103-62653
734-103-90944
734-103-108010
763-1-30354
763-1-50279
763-139-30195
763-139-49883
763-201-16777
764-1-29462
764-1-54309
764-203-16003

118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
1.39.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
17?
173.
174.
175.
176.

Numărul
libretului
de economii

764-206-17565
764-208-36308
764-209-11341
738-102-7193
759-1-96169
759-1-155536
759-1-196938
759-1-229709
759-1-256902
759-1-280396
759-1-300578
759-1-318072
759-1-333605
759-1-347901
759-1-359999
738-103-9840
738-112-111
759-207-40013
759-207-58680
760-1-46709
760-1-86787
760-1-112059
760-1-130359
760-1-144313
760-209-11369
760-209-35583
760-1-130248
731-103-16920
731-103-56888
731-103-74142
731-111-26301
737-113-16594
760-201-28081
760-202-38018
760-206-21533
760-207-34136
761-205-28160
761-205-58824
761-205-75225
761-208-56445
761-208-77809
765-1-32938
733-109-959
762-1-24726
762-1-61799
762-201-12603
762-201-46216
762-202-17209
762-202-34745
762-207-36207
762-210-22744
762-210-45987
766-1-31554
766-1-59008
734-103-37276
734-103-78181
734-103-99671
763-1-2617
763-1-41536

Nr.
crt.

Numărul
libretului
de economii

Nr.
crt.

Numărul
libretului
de economii

177.
763-139-12301
226.
762-1-21665
178.
763-139-40642
227.
762-1-60919
179.
763-139-55971
228.
762-201-8882
180.
763-202-9928
229.
762-201-45507
181.
764-1-43689
230.
762-202-16218
182.
764-1-61234
231.
762-202-34214
183.
764-203-25344
232.
762-207-35283
184.
764-208-22399
233.
762-210-21221
185.
764-208-43888
234.
762-210-45390
186.
764-209-18984
235.
766-1-29482
187.
759-1-42238
236.
766-1-58421
188.
759-1-127168
237.
734-103-34964
759-1-174721
189.
238.
734-103-76984
190.
759-1-213378
239.
734-103-98995
759-1-242837
191.
240.
762-301-1257
192.
759-1-268339
241.
763-1-40627
193.
759-1-289912
242.
763-139-10302
759-1-309215
194.
243.
763-139-39876
759-1-325293
195.
244.
763-139-55512
759-1-340413
196.
245.
763-202-8961
759-1-353795
197.
246.
764-1-42798
764-202-7750
198.
247.
764-1-60672
19?.
738-103-35757
248.
764-203-24791
759-207-24452
200.
249.
764-208-21131
759-207-50039
201.
250.
764-208-43323
759-207-64577
202.
251.
764-209-18435
760-1-68571
203.
252.
759-1-36822
760-1-99366
204.
253.
759-1-125203
760-1-121239
205.
254.
759-1-172862
760-1-137471
206.
255.
759-1-212032
760-208-16473
207.
256.
759-1-241821’
760-209-25501
208.
257.
759-1-267379
760-209-41862
209.
258.
759-1-289037
731-103-13037
210.
259.
759-1-308379
731-103-55924
211.
260.
759-1-324635
731-103-73664
212.
261.
759-1-339823
731-111-25457
213.
262.
759-1-353300
737-113-15882
214.
263,
764-202-5809
760-201-27424
215.
264.
738-103-34166
760-202-37008
216.
265.
759-207-23021
760-206-19268
217.
266.
759-207-49247
760-207-33290
218.
267.
759-207-64136
761-205-25730
760-1-66869
219.
268.
761-205-57997
220.
269.
760-1-98307
761-205-74733
221.
270.
760-1-120502
761-208-55212
271.
760-1-136889
222.
761-208-77152
223.
272.
760-208-15428
765-1-32068
224.
273.
760-209-24534
732-110-179
225.
274.
760-209-41419
Titularilor libretelor de economii cu dobîndă și cîstiguri în autoturisme emise de
unitățile C.E.C. din tară li s-au acordat printr-o tragere Ia sorti separată, care a avut loc
in ziua de 28 aprilie a.c.. 1 305 autoturisme
Dacia 1300. Lista oficială a libretelor ieșite
ciștigătoare la această tragere la sorti s-a publicat in presa centrală

fY

o

Kț O J

S. ...'

J

t
t

O

II

O 0^
P•
i

Ic •

O

IV
G

O

&

OȘȘ:

*t

y■

-<• 1

■3?|

Lă

1 MAI PESTE HOTARE
MOSCOVA. în Piața Roșie din
Moscova a avut loc tradiționala de
monstrație de 1 Mai a oamenilor
muncii din întreprinderile si organi
zațiile economice din capitala sovie
tică. Prin fata tribunei centrale a
Mausoleului „V. I. Lenin", unde se
aflau tovarășii Leonid Brejnev,
Aleksei Kosîghin, alți conducători de
partid și de stat sovietici, au trecut
aproximativ 200 000 de reprezentanți
ai colectivelor de muncă din între
prinderi și organizații economice, in
stituții de cultură, știință si artă, prezentind in mod sugestiv o suită de
realizări obținute în cinstea acestei
sărbători.
în tribunele rezervate oaspeților de
peste hotare se aflau și membrii
delegației Consiliului Central al
Uniunii Generale a Sindicatelor din
Romania, condusă de Floarea Bucur,
membru al Comitetului Executiv al
Consiliului Central al U.G.S.R.
Demonstrații ale oamenilor muncii
sovietici au avut loc în toate capitalele republicilor unionale si în alte
principale orașe ale U.R.S.S.

SOFIA. în Piața 9 Septembrie a
avut loc manifestația oamenilor
muncii din capitala Bulgariei consa
crată zilei de 1 Mai. De la tribuna
Mausoleului lui Gheorghi Dimitrov,
manifestanții au fost salutați de To
dor Jivkov, prim-secretar al C.C. al
P.C.B., președintele Consiliului de
Stat, de alți conducători de partid
și de stat. Pe pancartele purtate de
demonstranți erau înscrise succesele
obținute de oamenii muncii bulgari
în realizarea sarcinilor de plan.
BUDAPESTA. Reprezentanții lo
cuitorilor capitalei ungare au parti
cipat la o demonstrație prileiuită de
sărbătorirea zilei de 1 Mai. în tribu
na centrală din Piața parăzilor, din
Budapesta se aflau Jănos Kădâr,
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.. alți
conducători de partid si de stat
maghiari.
Manifestații sărbătorești si serbări
populare s-au desfășurat pe întreg te
ritoriul R.P. Ungare.

HAVANA. Cu ocazia zilei de 1 Mai,
!n Piața Revoluției din Havana a
avut loc un miting al locuitorilor ca
pitalei cubaneze. La miting a luat
cuvîntul Fidel Castro, prim-secretar
al C.C. al P.C. din Cuba, președintele
Consiliului de Stat și al Consiliului
de Miniștri ale Republicii Cuba.
HARARE. Pentru prima oară în
Istoria sa. poporul Zimbabwe a săr
bătorit ziua de 1 Mai în legalitate.
Guvernul celui mai tînăr stat inde
pendent de pe continentul african a
decretat ziua de 1 Mai, sărbătoarea
internațională a celor ce muncesc de
pretutindeni, ca sărbătoare populară.
La Harare și în principalele orașe
ale țării au fost organizate adunări
de masă ale muncitorilor si țărani
lor. au fost deschise expoziții consa• erate luptei forțelor patriotice pentru
libertate și independentă. Sărbătoarea
muncii s-a desfășurat sub semnul
unității tuturor patrioților. al solidari
tății cu toate forțele progresiste din
lume.

LUSAKA. într-o ciivlntare rostită
la un miting organizat la Lusaka cu
prilejul zilei de 1 Mai. președintele
Zambiei, Kenneth Kaunda, a relevat
importanța refacerii economiei țării,
după daunele provocate de agresiu
nile întreprinse de forțele regimului
sud-african anul trecut asupra țării
sale. Șeful statului zambian și-a ex
primat speranța că va fi realizat te
lul propus de a se asigura din pro
ducția internă necesarul consumului
de produse agricole de bază si a ce
rut poporului să-și sporească efortu
rile productive intr-un spirit de uni-

BELGRAD. Sărbătorirea zilei de
1 Mai în Iugoslavia a fost marcată
de proclamația adresată popoarelor
și naționalităților iugoslave în care
se exprimă hotărîrea de a „păstra și
a avansa pe calea societății socialiste
de auto.conducere".
Toate manifestările desfășurate în
Iugoslavia — relevă agenția Taniug
— au reprezentat o ocazie de expri
mare a hotărîrii oamenilor muncii de
a acționa pentru dezvoltarea economico-socială a tării. La Belgrad și in
alte localități iugoslave au avut loc
serbări ale oamenilor muncii.
PRAGA. O importantă demonstra
ție a oamenilor muncii s-a desfășurat
în capitala R.S. Cehoslovace. în tribu
na oficială din Praga au luat loc con
ducători de partid și de stat. Cu acest
prilej, Gustav. Husak, secretar gene
ral al C.C. al P.C.C., președintele
R.S. Cehoslovace, a rostit o cuvîntare
în care a evidențiat succesele obți
nute de întregul popor* în anii celui
de-al 6-lea cincinal, preocupările
R.S. Cehoslovace pentru întărirea
păcii și securității.
ULAN BATOR. Cu prilejul zilei
de 1 Mai, în Piața Suhe-Bator din
capitala R.P. Mongole a avut loc un
miting urmat de o demonstrație a
oamenilor muncii. în tribuna centrală
se aflau Jumjaaghiin Tedenbal,
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M.,
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular al R.P. Mongole, alti con
ducători de partid si de stat.

MAPUTO. în cadrul unui miting
organizat la Maputo cu prilejul zilei
de 1 Mai. președintele Mozambicului.
Samora Machel, s-a referit la o serie
de probleme de ordin economic ale
țării. Vorbitorul a făcut apel către
clasa muncitoare, către toti oamenii
muncii să-și întărească eforturile
pentru realizarea obiectivelor econo
mice planificate. Șeful statului mozambican a condamnat acțiunile
autorităților sud-africane de submi
nare a economiei Mozambicului.

VIENTIANE. în capitala R.D.P.
Laos, ziua de 1 Mai a fost marcată
printr-un miting de masă. Demon
strații sărbătorești s-au desfășurat,
cu același prilej, în toate provinciile
țării.
PARIS. Peste 100 000 de persoane
au participat la demonstrațiile orga
nizate la Paris, în cinstea zilei de 1
Mai, pronunțîndu-se pentru îmbună
tățirea condițiilor lor de muncă și de
■ viață, pentru asigurarea participării
egale a tuturor membrilor societății
Ia viața politică și economică a țării.
Acțiuni similare au avut loc în ma
joritatea marilor orașe ale Franței.
COPENHAGA. Dificultățile eco
nomice. necesitatea luptei pentru re
luarea și consolidarea procesului des
tinderii. pentru transpunerea în prac
tica vieții internaționale a princi
piilor coexistentei pașnice — au con
stituit temele esențiale ale discursu
rilor rostite în Danemarca. în cadrul
mitingurilor și demonstrațiilor orga
nizate cu prilejul zilei de 1 Mai. Tre
buie să fim pe deplin constienti de
riscurile unui război pe care le com
portă actuala agravare a situației in
ternaționale — a menționat. în acest
sens, în cursul manifestației organi
zate la Copenhaga, primul ministru
danez. Anker Joergensen. lansînd un
apel pentru intensificarea eforturilor
consacrate edificării unei atmosfere
de destindere și pace.

TIRANA. La Tirana a avut loc
tradiționala manifestație consacrată
sărbătoririi zilei de 1 Mai. în tribuna
centrală din capitala Albaniei s-au
aflat Enver Hodja, alți conducători
de partid și de stat.

BEIJING. Peste 11 000 de oameni
aî muncii din capitala Republicii
Populare Chineze au participat la un
miting organizat în marele Palat al
Poporului din Beijing pentru sărbăto
rirea zilei de 1 Mai. Au asistat Hua
Guofeng. președintele C.C. al P.C.
Chinez, premierul Consiliului de Stat
al R.P. Chineze, alți conducători de
partid si de stat, fruntași din toate
sectoarele de activitate ale capitalei.
Adunări festive similare au avut
loc și in celelalte orașe ale Chinei.

VARȘOVIA. La Varșovia. împodobiță sărbătorește, a avut loc manifes
tația consacrată zilei de 1 Mai. Defi
larea oamenilor muncii prin fața
tribunei centrale din capitala Polo
niei a fost precedată de o cuvîntare
a lui Edward Gierek, prim-secretar
al C.C. al P.M.U.P.. care a felicitat
întregul popor pentru succesele obți
nute în muncă, a subliniat eforturile
Poloniei depuse în direcția menține
rii păcii și securității.
Demonstrații de 1 Mal au fost or
ganizate și in alte orașe poloneze.
MADRID. Sărbătorirea zilei oame
nilor muncii a avut loc în mai multe
orașe spaniole cu participarea a mii
de muncitori. La Madrid, în cadrul
demonstrației organizate de partide
le de stingă, s-a cerut reducerea in
flației și revizuirea politicii economi
ce a guvernului. O mare manifesta
ție muncitorească a avut loc. de ase
menea, la Barcelona.

VIENA. într-o cuvîntare rostită cu
ocazia zilei de 1 Mai, cancelarul
Austriei, Bruno Kreisky, a arătat că
lumea trăiește în prezent un mo
ment de „mare și serioasă încorda
re politică". El a arătat, în acest con
text. că trebuie continuat procesul
destinderii, că este necesară accele
rarea dezarmării și că principiile de
pace și înțelegere trebuie respectate.
LISABONA. Zeci de mii de oa
meni ai muncii din Portugalia au or
ganizat. la Lisabona și in alte orașe
ale țării, mari mitinguri si de
monstrații In cinstea Zilei internațio
nale a celor ce muncesc. Demonstran
ții au cerut îmbunătățirea condițiilor
lor de muncă și de viată. în zonele
rurale, aceste acțiuni s-au desfășurat
sub lozinca respectării reformei agra
re. pentru a se pune capăt retrocedă
rii terenurilor agricole către foștii lor
proprietari.

BONN. Măsuri eficace în lupta
împotriva creșterii șomajului. îmbu
nătățirea condițiilor de viată ale celor
ce muncesc — au reprezentat cuvîn
tul de ordine sub care s-au desfășu
rat. în diferite orașe ale Republicii
Federale Germania, manifestațiile
organizate in cinstea zilei de 1 Mai.
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l-a primit pe ambasadorul

Pagină specială apărută în ziarul grec „Allaghi”

României

lor de prietenie și colaborare cu toa
te țările lumii, fără nici o excepție".
Ziarul prezintă poziția țării noastre
în principalele probleme internațio
nale. subliniind că „președintele
Nicolae Ceaușescu acționează neobo
sit pentru instaurarea unei păci du
rabile în regiunea balcanică, a Mă
rii Mediterane, a Europei și in în
treaga lume".
în încheiere ziarul subliniază : „Po
porul român nutrește o dragoste
nețărmurită fată de președintele
Ceaușescu. întreaga dragoste si în
credere cu care oamenii muncii în
conjoară partidul se manifestă în
modul cel mai evident pentru cel mai
stimat și mai iubit fiu al poporului
român, conducătorul încercat in fo
cul luptelor grele, care este Nicolae
Ceaușescu".

Amplu articol publicat în cotidianul kuweitian „Al Qabas”

-AGENȚIILE DE PRESĂ

pe scurt
....

CU PRILEJUL ANIVERSARII A 60 DE ANI DE LA CREAREA
P. C. DIN SPANIA, la Madrid a avut loc simpozionul „Frontul popular
și mișcarea comunistă", orgahizat de Fundația națională de cercetări mar
xiste, la care au participat și cercetători din alte țări. Cu acest prilej
Alexandru Lemneanu, șef de catedră la Academia „Ștefan Gheorghiu", a
prezentat comunicarea : „Contextul internațional al perioadei 1933—1939 Și
solidaritatea mișcării muncitorești din România cu lupta pentru crearea
unui front popular in Spania".

CONVORBIRI CHINO-PAKISTANEZE. Președintele Pakistanului,
generalul Mohammad Zia-Ul-Haq,
a sosit la Beijing, într-o vizită ofi
cială, la invitația guvernului chinez.
După cum menționează agenția
China Nouă, convorbirile chinopakistaneze se vor axa asupra relațiilor bilaterale și a unor impor
tante probleme internaționale
interes comun.

Președintele Mexicului

Șl AL PROGRESULUI”

KUWEIT 2 (Agerpres). — Coti
dianul kuweitian de largă circulație
„AL QABAS" a publicat un amplu
articol privind aspecte actuale ale
• politicii externe românești. Articolul
prezintă poziția constructivă si con
secventă a României față de criza
din Orientul Mijlociu în centrul că
reia se situează, problema palestinia
nă, contribuția țării noastre la iden
tificarea căilor concrete de instaura
re a unei păci juste și durabile în
regiune. în acest cadru, sînt eviden
țiate eforturile și inițiativele perso
nale
ale
președintelui
Nicolae
Ceaușescu, frecventele contacte de
lucru efectuate cu factorii de con
ducere ai tuturor părților interesate.
Se fac largi referiri la relațiile ță
rii noastre cu Organizația pentru Eliberarea Palestinei, relevîndu-se fap. tul că reprezentanta permanentă a
O.E.P. la București a fost prima de

ROMA. în Italia, ziua de 1 Mai
a fost celebrată, în majoritatea ora
șelor tării, prin ample mitinguri si
demonstrații, la care au participat
sute de mii de persoane. Manifestanții au cerut respectarea dreptului la
muncă și adoptarea unor măsuri efi
ciente pentru soluționarea probleme
lor majore — economice, sociale si
politice — cu care este confruntată
Italia.

1
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O POLITICĂ EXTERNĂ CONSTRUCTIVĂ, DINAMICĂ

CAIRO. într-o cuvîntare rostită
la El Arish, cu prilejul zilei de 1 Mai.
președintele Egiptului. Anwar El
Sadat, a trecut în revistă o serie de
succese obținute de poporul egiptean
pe plan economic, in ultimii ani. Tot
odată, șeful statului egiptean a făcut
apel la ordine și disciplină, pentru
realizarea obiectivelor economice ale
etapei următoare.
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PROMOTOR AL PĂCII

ATENA 2 (Agerpres). — Sub ti
tlul „NICOLAE CEAUȘESCU —
PROMOTOR AL PĂCII ȘI AL PRO
GRESULUI", ziarul grec „ALLAGHI"
a publicat o pagină specială în care
sint prezentate pe larg realizările ob
ținute de poporul român in diferite
sectoare de activitate, subliniindurse
concepțiile
novatoare,
activitatea
neobosită și gindirea politică revo
luționară a conducătorului partidului
și statului român : „O deosebită atenție — scrie ziarul — a acordat pre
ședintele Nicolae Ceaușescu dezvol
tării democrației, a. unei democrații
care să ofere tuturor cetățenilor ță
rii posibilitatea de a-și pune in va
loare capacitățile creatoare, de a-și
manifesta liber talentele și persona
litatea".
„în centrul politicii sale externe,
România situează dezvoltarea relații-

HANOI. La Hanoi s-a desfășurat o‘
adunare solemnă consacrată Zilei in
ternaționale a celor ce muncesc si
celei de-a V-a aniversări a eliberă
rii sudului tării. Au luat parte Le
Duan, secretar general al C.C. al
P.C.V., alți conducători de partid si
de stat.
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•BERLIN. Pe principala magistrală
din capitala R.D. Germane. Aleea
Karl Marx, a avut loc tradiționala
demonstrație de 1 Mai a oamenilor
muncii din R.D.G. în tribuna oficială
se aflau Erich Honecker, secretar ge
neral al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., alti
conducători de partid și de stat ai
R.D. Germane.
Demonstrații Si spectacole festive
dedicate zilei de 1 Mai au avut loc in
toate orașele R.D. Germane.

NICOSIA. Zeci de mii de persoane au luat parte la mitingurile și
demonstrațiile de 1 Mai de la Nico
sia și din alte orașe ale Ciprului.
Aceste manifestări s-au desfășurat
sub. lozinca unității poporului pentru
o reglementare justă a' Problemei ci*
priote. pentru unitatea, suveranitatea
și integritatea teritorială a tării. Re
prezentanții celor ce muncesc și-au
reafirmat hotărîrea de a lupta pen
tru pace și destindere internațională.
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România in lume

PHENIAN. Ziua de 1 Mai a fost
sărbătorită în capitala R.P.D. Coreene.
Phenian, prin mari serbări populare
desfășurate în parcurile si grădinile
publice ale orașului, la care au luat
parte, alături de oamenii muncii,
conducători de partid și de stat, reprezentanți ai organizațiilor sindi
cale. în deschiderea festivităților care
au marcat sărbătoarea. Kim Bong
Ju, președintele C.C. al Federației
Generale a Sindicatelor din Coreea, a
rostit o cuvîntare, în care a adresat
un cald salut clasei muncitoare co
reene și oamenilor muncii din în
treaga lume.

RABAT. Cu ocazia zilei de 1 Mai,
ministrul marocan al muncii. Arsalane El Jadidi, a rostit o cuvîntare
televizată. în care a adus omagiu
clasei muncitoare marocane pentru
eforturile depuse pe calea promovă
rii dezvoltării economice a tării si a
chemat la sporirea eforturilor în
această direcție. în cursul zilei de
I Mai au avut loc numeroase ma
nifestări ale oamenilor muncii în
marile centre urbane ale tării.
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DUPĂ EȘECUL REUNIUNII LA
NIVEL ÎNALT A C.E.E.. Președin
tele Comitetului organizațiilor pro
fesionale agricole din Piața comună
(C.O.P.A.), C. Heereman, și-a ex
primat, vineri, la Bruxelles, „pro
funda sa deziluzie și via preocu
pare". ca urmare a eșecului înre
gistrat la sfirșitul săptăminii tre
cute, la Luxemburg, de reuniunea

acest gen deschisă într-o țară socia
listă.
Ziarul prezintă politica României
îndreptată spre întărirea păcii și
securității internaționale prin măsuri
practice de dezangajare militară și
sporirea încrederii, pentru a se face
pași în direcția desființării blocurilor
militare.
Se evidențiază aportul și acțiuni
le României la cauza lichidării sub
dezvoltării și instaurării noii ordini
economice internaționale, pe baza
concepției, de largă audientă mondia
lă, a președintelui Nicolae Ceaușcscu
în aceste probleme, colaborarea strînsă pe care o promovează România
cu țările „Grupului celor 77“. prin
tre care Kuweitul și celelalte țări
arabe. în acest context, este subli
niată dorința României de a dezvol
ta și lărgi pe multiple planuri re
lațiile cu țările din zona Golfului, in
primul rind cu statul Kuweit.

CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager
pres). — Jose Lopez Portillo, președintele.Statelor Unite Mexicane, l-a
primit pe Dumitru C. Mihail, amba
sadorul României în Mexic, in legă
tură cu încheierea misiunii sale in
această țară.
Cu acest prilej s-a subliniat satis
facția pentru evoluția ascendentă a
relațiilor
româno-mexicane, care,
după vizita în Mexic a tovarășului
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, au căpă
tat un impuls in toate domeniile de
activitate.
Președintele Mexicului a transmis
președintelui Nicolae Ceaușescu un
salut cordial, împreună cu cele mai
bune urări de sănătate și fericire
personală, de noi succese in activ
tatea sa neobosită pusă in slujba țâr.
a păcii, destinderii, prieteniei și co
laborării între toate popoarele lumii.
El a relevat personalitatea șefului
statului nostru, exprimind stima și
admirația sa față de modul strălucit
în care șeful statului român conduce
destinele poporului său, promovează
politica' constructivă de pace și înțe
legere între națiuni.

Cărți românești donate

’

Academiei de Științe Sociale

a R.P. Chineze
BEIJING 2 (Agerpres). — In cadrul
acțiunilor dedicate celei de-a 2050-a
aniversări a constituirii primului stat
dac centralizat si independent. Amba
sada țării noastre la Beijing a donat
Academiei de Științe Sociale a
R. P. Chineze un set de cărți româ
nești editate in limba română si ‘n
limbi de circulație internațională. Se
tul cuprinde opere ale tovarășului
Nicolae Ceaușescu, lucrări privind
istoria poporului român, studii eco
nomice, lucrări în domeniul juridic.

n

la nivel înalt a C.E.E. Acest eșec,-a
spus el, „compromite nu numai po
litica agricolă comună, dar si dez
voltarea C.E.E. ca atare".

C.C. AL P. C. DIN CUBA A IIOTARÎT CONVOCAREA, în luna de
cembrie a acestui an, a celui de-al
II-lea Congres al P. C. din Cuba,
anunță agenția Prensa Latina. Co
misia pregătitoare a forumului co
muniștilor cubanezi este prezidată
de Fidel Castro Ruz, prim-secretar
al C.C. al P. C. din Cuba.

COPENHAGA 2 (Agerpres). — La
2 mai s-au deschis la Aarhus lucră
rile Conferinței Partidului Socialist
Popular din Danemarca.
La conferință participă delegați din
partea organizațiilor partidului, invi
tați. precum și reprezentanți ai unor
partide comuniste, socialiste, ai unor
organizații progresiste si demo
cratice.
Partidul Comunist Român este reprezentat la Conferința P.S.P. din
Danemarca de tovarășul Leonte
Răutu, membru al Comitetului Poli
tic Executiv jil C.C. al P.C.R.
în prima zi. Gert Petersen, pre
ședintele Partidului Socialist Popu
lar, a prezentat raportul asupra acti
vității desfășurate de - partid de la
ultima conferință.

REFERENDUM IN NEPAL. Peste
7 milioane de cetățeni cu drept de
vot au fost chemați vineri la urne,
în Nepal, pentru a se pronunța, în
cadrul unui referendum national,
asupra viitoarei structuri politice a
țării. Votanții au de optat pentru
sau împotriva revenirii la sistemul
parlamentar pluripartit (activita
tea partidelor politice a fost inter
zisă timp de 21 de ani). Rezultatele
acestui scrutin vor putea fi cunos
cute peste o săptămînă.

americano-nipon

CONDIȚIA TINERETULUI - sub semnul neimplinirii, al incertitudinii viitorului
In procesul de agravare a fenomenelor crizei din țârile capitaliste, tînăra generație
este una din categoriile sociale cele mai puternic afectate. Lipsa perspectivelor de
realizare în viața socială, șomajul care cuprinde pături tot mai largi ale tineretului, nesi
guranța traiului cotidian, absența idealurilor fac ca existența unui mare număr de tineri
din Occident să se desfășoare sub semnuTfrustrării, al debusolării morale, incertitudinii
și neîncrederii în viitor.

Fiecare al treilea șomer
• Din cei 18 mili
oane de șomeri din ță
rile capitaliste dezvol
tate. peste o treime
sint tineri, din care
peste 2 milioane în ță
rile Pieței comune.
Cu toate că in ansam
blul populației din ță
rile C.E.E. tineretul
are o pondere de 17 la
sută, el reprezintă 40
la sută din numărul
șomerilor. Șomajul lo
vește in fiecare al ze
celea om al muncii
care nu a împlinit incă
24 de ani.
• Potrivit Biroului
Internațional al Mun
cii. în FRANȚA nu
mărul tinerilor care
au o .slujbă a scăzut
anul trecut cu 2 la
sută, în JAPONIA cu
3,7 la sută, în SUEDIA
cu 1.8 la sută, în FIN
LANDA cu peste 11 la
sută. Ponderea șoma
jului juvenil în an
samblul celor fără de

lucru a crescut de la
3,1 la 3,5 la sută în Ja
ponia, de la 8 la 9 la
sută în NOUA ZEELANDĂ, de la 9 la 10

Imagine ă

un tînăr
la sută în ȚĂRILE
EUROPEI OCCIDEN
TALE și de la 12,8 la
14.5 la sută
NADA.

dezolării.

Povara taxelor
școlare
Povara taxelor școlare, in
special în învătămintul superior,
este tbt mai greu resimțită de
tineri

• în S.U.A., taxele de acces
în învătămintul superior au
crescut în ultimii 5 ani cu 40 la
sută. La cunoscuta universi
tate Harvard (Massachusetts),
cheltuielile necesare unui stu
dent intr-un an de studii se ri
dică la 8 140 dolari.
• în urmă cu un an, taxele
universitare din BELGIA au
crescut cu 100 la sută.

la vîrsta tuturor speranțelor

„Exploatare mai intensă, salarii
mai reduse"
„Multe firme practică, pe o scară
tot mai largă, exploatarea muncii
tinerilor, chiar și a celor foarte ti
neri, pentru că aceasta este o sur
să de profituri tot mai substanțiale
— scrie cotidianul londonez „MOR
NING STAR“. Pentru o muncă mai
intensă tinerii primesc un salariu
mai mic. în Marea Britanie, ca și
in Franța, în Italia și in S.U.A. sau

Jrfponia, tinerii sînt angajați doar
«parțial» ; sub pretext că ar fi ne
voie de ei să presteze munci spo
radic, nu li se întocmesc formele
legale pentru încadrare. Aceasta dăposibilitate patronilor să le plătească salarii mult mai mici, evitind totodată plățile pentru asigurări sociale".

• în JAPONIA, taxele șco
lare s-au majorat în 1978 cu
39,4 la sută pentru învătămintul
de stat și cu 18 la sută pentru
cel particular (acesta din urmă
fiind însă de 10—20 ori mai
scump decît cel de stat !). Chel
tuielile de studii universitare
s-au dublat în ultimii 5 ani.

Diplomele
universitare
„pașapoarte
către nicăieri"
• „Șomajul în rîndurile tine
retului și ale proaspeților absol
venți universitari este o proble
mă gravă și persistentă pe tot
cuprinsul Europei occidentale",
relevă agenția Associated Press.
Dacă în țările C.E.E., de pildă,
rata șomajului trece de șase la
sută, rata „șomajului cu diplo
mă" este mai ridicată : in
OLANDA — 8 la sută. în MA
REA BRITANIE — 16 la sută,
în alte țări de două-trei ori mai
mare decît rata generală. Minis
terul Muncii din S.U.A aprecia
că unul din patru absolvenți care
vor obține slujba pină în 1985
va trebui să accepte locuri de
muncă ocupate de obicei de oa
meni fără diplomă universitară.

• Potrivit unui studiu al Or
ganizației pentru cooperare și
dezvoltare economică (O.E.C.D.),
care grupează principalele țări
ale lumii capitaliste, scepticis
mul tinerilor privind învățămîntul superior s-a întărit în ultimii
ani, deoarece șomajul afectează
în măsură tot mai mare și pe cei
cu „diplome". La rindul ei, Or
ganizația Internațională a Mun
cii definea diploma universitară
un „pașaport către nicăieri".

Victime ale „morții albe"
Numeroși tineri,
dezamăgiți de societa
tea de consum și lip
siți de orizont iau ca
lea „fericirii chimice",
a consumului de droguri, fenomen ce inregistrează creșteri alarmante. Conform date-

lor statistice publicate
de revista italiană
,,OGGI“, anual circa
6 000 de vieți tinere
din țările occidentale
cad răpuse de „moar
tea albă". Tinerii toxi
comani aparțin tutu
ror claselor sociale.

cei mai multi prove
nind din rindul șome
rilor. Revista sublinia
ză că tinerii consuma
tori de droguri sînt
candidați siguri la cri
minalitate.
violentă,
vandalism, acte anti
sociale.

Energie,

acțiune,

combativitate
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WASHINGTON 2 (Agerpres). —
Primul ministru japonez. Masa
yoshi Ohira. și-a încheiat vizita ofi
cială întreprinsă la Washington, in
cursul căreia a avut convorbiri cu
președintele Statelor Unite, Jimmy
Carter.
După cum s-a anunțat oficial la
Washington, problemele examinate
cu acest prilej s-au referit, cu prio
ritate, la cooperarea dintre cele două
țări, in special in domeniul econo
mic. în acest sens, se menționează
că ambele părți au subliniat necesi
tatea reducerii consumului petrolier
in statele industrializate occidentale
și a adoptării unor măsuri eficiente
de conservare a energiei. La sfirșitul
convorbirilor, intre S.U.A. și Japonia
a fost incheiat un acord de cooperare
științifică.

din Londra
21 de persoane, între care
șeful misiunii, au lost luate
ca ostatici • Mesaj al ministrului de externe britanic
adresat guvernului de Ja Tehe ran
Demonstrație a tineretului vest-german sub lozinca : „Vrem ca
mai fie «uzine de șomeri»"

Cind nemulțumirile devin protest social
Tot mai mulți, tineri reacționează la realitățile sociale ale lumii ca
pitaliste, se revoltă împotriva lor, dorind o schimbare a acestora. Revista
„U.S. NEWS AND WORLD REPORT" semnala : „în America a apărut
o nouă generație de tineri a căror nemulțumire față de persistența unor
probleme economice și sociale nesoluționate îmbracă multiple forme de
protest".
Constatarea publicației americane se bazează pe un șir de fapte incontestabile. Variate acțiuni ale tinerilor, în S.U.A., ca și în alte țări occidentale, sînt îndreptate împotriva sistemului educațional vetust, a reducerii alocațiilor destinate invățămintului, a discriminării la angajarea
in muncă, pentru respectarea drepturilor economice și sociale ale tine
retului.
în același timp, tineretul, care In toate războaiele a dat cel mai greu
tribut de singe, se manifestă ca una din forțele sociale cele mai active
în lupta mondială pentru pace. în cadrul unor ample acțiuni de masă
— mitinguri, demonstrații, marșuri ale păcii — tinerii își ridică glasul
împotriva cursei înarmărilor și a consecinței ei nefaste, pentru lichidarea
focarelor de conflict și reglementarea diferendelor dintre state pe căi
politice, prin tratative, pentru edificarea unei securități trainice în Eu
ropa și in lume, pentru măsuri concrete de dezarmare și in primul rintl
de dezarmare nucleară. Mai mult ca oricind, astăzi, cind orizontul politic
este întunecat de nori grei, se impun mobilizarea energiilor tuturor ti
nerilor, acțiunea lor combativă în eforturile generale pentru salvgardarea
păcii, reluarea cursului spre destindere, făurirea unei lumi fără arme și
fără războaie, a unei lumi a păcii, prieteniei și colaborării intre toate
popoarele.

LONDRA 2 (Agerpres). — Agenția
Reuter a informat că un comando
înarmat, format din trei persoane, a
pătruns cu forța în clădirea Ambasa
dei Iranului din Londra, luînd ca
ostatici pe polițistul britanic aflat de
pază, precum si 20 de persoane ce
se găseau în incinta ambasadei. între
care șeful misiunii si alti diplomati.
Acțiunea de la Londra a fost re
vendicată într-un comunicat dat pu
blicității la Beirut de trei grupări di
ferite : „Organizația politică a po
porului arab", „Mișcarea populară
arabă" și „Mișcarea luptătorilor po
porului arab".
Ministrul de externe britanic a tri
mis un mesaj guvernului iranian, in*
formîndu-1 că Marea Britanie este
hotărită să rezolve grabnic inciden
tul și pe cît posibil fără victime.
Potrivit unei știri transmise de
agenția France Presse. la Teheran a
fost confirmat atacul de la Ambasada
iraniană din Londra. Postul de
radio Teheran, citind un comunicat
al studenților islamici, a anuntat că
„luarea de ostatici la Ambasada ira
niană de la Londra va complica
soarta americanilor deținuți în Iran".
între politia britanică si membrii
comandoului sînt în curs de desfășu
rare negocieri, precizează agențiile
de presă.
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