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în întreaga țară, cu însuflețire, optimism și voie bună

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI 
sub semnul unității și coeziunii poporului 

in jurul partidului, al hotaririi de muncă 

entuziastă pentru prosperitatea patriei 

socialiste, pentru victoria cauzei păcii 

și libertății in intreaga lume

„E tinerețea noastră partidului datoare, partidul, tinerește, îl urmăm!“
2 Mai, „Ziua tineretului" - marcata printr-un bogat program 

de manifestări cultural-educative

Ziua de 1 Mai, sărbătoare a muncii, a solidarității Internaționale a 
tuturor celor ce muncesc, o zi de care se leagă vechi tradiții de luptă 
revoluționară a muncitorimii române și a partidului ei comunist, a fost pe 
tot cuprinsul țării un prilej de manifestare plenară a sentimentelor sărbă
torești pentru toate marile împliniri din societatea socialistă obținute prin 
munca avintată a întregului popor condus de partid.

Acum, cu doar o săptămină înainte de cea de a 60-a aniversare a 
Partidului Comunist Român, armindeni-ul muncitoresc a prilejuit o puternicâ 
expresie a unitâții oamenilor muncii in jurul partidului, a dobindit și sem
nificația unui inalt și fierbinte mesaj de atașament fațâ de lupta revolu
ționară a comuniștilor români sub a câror conducere clasa muncitoare și 
întregul popor au înfăptuit revoluția și au transformat din temelii socie

tatea românească, pe drumul însorit al libertăți}, demnității și progresului, 
al făuririi unei civilizații materiale și spirituale superioare.

Milioane de oameni au sărbătorit, după tradiție, in parcuri șl zone de 
agrement, au participat la manifestări cultural-artistice ori s-au aflat ei 
înșiși pe scene și estrade, omagiind prin cintec și joc, prin versuri, muzică 
și programe artistice, partidul, realitățile și perspectivele României 
socialiste.

Acolo unde procesele tehnologice nu permit nici o clipă de întrerupere 
a activității, oamenii muncii au sărbătorit ziua de 1 Mai prin deosebite 
fapte de muncă.

In legătură eu toate acestea, reporterii și corespondenții „Scinteii* 
relatează :

Sărbătorești jerbe
de oțel și foc

Oțelăria electrică de la întreprinde
rea de mașini grele din Capitală. 
Strălucire sărbătorească In șarjele 
elaborate In ziua de 1 Mai. Primul 
schimb, cel al maistrului Haralambie 
Lefter, a turnat 150 tone de oțel. Cu 
25 de tone peste plan. „Nu ne lăsăm 
nici noi mai prejos", și-au spus oțe- 
larii. Un scurt „stat major" la care 
participă șefii de echipă șl cîteva 
măsuri de organizare : „Vom turna 
și noi tot 150 de tone", conchide 
maistrul Tatu.

Peste cîteva minute II revăd lingă 
cuptoare. Să faci să încapă intr-un 
cuptor de 50 de tone cu 15 tone mal 
multă materie primă pare, matema
tic, imposibil. Dar pentru acești ași 
ai meseriei, care știu să dibuie fieca
re loc gol din cuptor, „ecuația" su
praîncărcării are soluții.

La 13,30 prima deșarjare. Jerbele 
milioanelor de scintei — o salbă a 
succesului. Da, a fost una dintre șar
jele record — 15 tone peste plan.

Sosesc apoi cel din următorul 
schimb, oțelarii maistrului Ion Bojin. 
Schimb de „ștafetă", de experiență ? 
Doar o amicală informare asupra re
zultatelor primului schimb, plus re
comandarea : „Vedefi acum ce faceți 
voi, pentru azi, 1 Mai, și pentru ani
versarea partidului". (Dan Constan
tin).

Pe estrada celor mai

pionierilor și șoimilor patriei din 
sector, laureați ai Festivalului națio
nal „Cintarea României". Dar deopo
trivă emoții, cu siguranță și mai mari, 
pentru invitații lor la spectacol : frați 
și surori, părinți sau bunici, oameni 
ai muncii de la „23 August" și „Re
publică", „I.O.R." și „Policolor".

— Spectacolul de astăzi — ne «pu
ne pioniera Ioana Cioclrlan, dețină
toare a trofeului „Tinere condeie" — 
este modestul nostru dar, semn de 
omagiu și recunoștință, oferit, de 
Ziua muncii, partidului, iubitului 
nostru părinte, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tuturor oamenilor muncii 
din minunata noastră țară, pentru co
pilăria fericită, pentru viitorul senin 
și înfloritor.

Succesul de public a fost cel... aș
teptat. Ropote îndelungi de aplauze au 
răsplătit pe rind acordurile fanfarei 
și pe recitatori, zborul balerinelor și 
dansul călușarilor, soliștii vocali, gru
purile folk și orchestra de muzică 
ușoară.

Reporterul a înregistrat insă șl o 
mică „dramă" petrecută in culixe cu 
Stefania Tic, renumita (in perspecti
vă) cintăreață de muzică ușoară, cu 
păr de aur și funde albe :

— Acum sint In clasa a Ill-a și, ați 
văzut, la „bis" aș fi vrut să cint „Noi 
sintem primii ghiocei", dar orchestra 
a confundat partiturile, dar... lasă că 
o să mă fac eu mare I (Florin Ciobă- 
nescu).

SCHIMB-RECORD LA I. M.

La iarba verde
de pe... malul mării
Aproape 20 000 oameni ai muncii 

din intreaga țară, veniți prin oficiile 
de turism și mulți alții veniți „neor
ganizat", apoi mii de localnici, și-au 
petrecut ziua de 1 Mai la... iarba ver
de din stațiunile litoralului.

Condiții excelente de cazare, de 
masă și de distracție. S-au deschis cu 
acest prilej 55 .de hoteluri și restau
rantele aferente, toate bufetele de pe 
plajă. Parcurile de distracții din toate
(Continuare in pag. a IlI-a)
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mici... mari artiști
...Parcul „Titanii" din sectorul 3 al 

Capitalei. I Mai, ora 10 dimineața. 
Atmosferă sărbătorească, soare, flori, 
veselie și... emoții. Emoții mari pen
tru artiști de-o șchioapă : membrii 
formațiilor cultural-artistice ale Casei

lotă-i in imagine pe autorii succesului de la I.M.G.B., cei care dau tărie de oțel cuvîntului muncitoresc
Foto : S. Cristian

IN CAPITALĂ,
PE STADIONUL REPUBLICII

In spiritul unei frumoase tradiții, 
la 2 mai a fost marcată in intreaga 
țară, printr-un bogat program de ac
țiuni politico-educative, cultural-ar
tistice și sportiv-distractive, Ziua ti
neretului din Republica Socialistă 
România.

Principala manifestare a fost găz
duită de Stadionul Republicii din 
Capitală, in prezența a țeste 30 000 
de tineri din întreprinderi și instituții 
bucureștene, studenți, elevi, pionieri 
și șoimi ai patriei.

Au participat tovarăși din condu
cerea de .partid și de stat.

în cuvîntul de deschidere, primul 
secretar al Comitetului Central al 
Uniunii Tineretului Comunist a evi
dențiat că Ziua tineretului din Româ
nia socialistă, eveniment cu profunde 
semnificații in întreaga viață a tine
rei generații a patriei noastre, ilus
trează preocuparea statornică a 
Partidului Comunist Român, grija 
nestrămutată a secretarului său ge
neral, tovarășul, Nicolae Ceaușescu, 
pentru a asigura cele mai bune con
diții de muncă, viață și afirmare tu
turor tinerilor și copiilor țării. In 
acest an — a spus vorbitorul •— Ziua 
tineretului se sărbătorește sub semnul 
aniversării a 60 de ani de Ia făurirea 
Partidului Comunist Român, ceea ce 
constituie pentru tineretul patriei un 
minunat prilej de a reafirma senti
mentele de adincă recunoștință pe 
care le poartă comuniștilor.

Momentele cele mal semnificative 
din Istoria Organizației noastre revo
luționare — a Spus vorbitorul — Sini 
legate de viața și activitatea celui 
care din tinerețe a devenit simbolul 
luptei tinerilor pentru cauza partidu
lui și poporului, exemplu viu de pa
tos revoluționar pe care tinerii de 
azi il urmează cu entuziasm și de
plină incredere, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Desfășurînd o amplă activitate pen
tru înfăptuirea politicii interne a 
partidului și statului nostru, pentru 
educarea prin muncă și pentru mun
că a tinerei generații, pentru creș
terea continuă a contribuției sale la 
înfăptuirea obiectivelor de dezvoltare 
economico-soCială a patriei noastre, 
organizațiile de tineret acționează, 
totodată, pentru întărirea continuă a 
unității de acțiune a tineretului din 
întreaga lume in lupta pentru destin
dere, pentru făurirea unei lumi a 
păcii și progresului.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm tineresc, participanții au adop
tat apoi textul unei telegrame 
adresate TOVAJRAȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia (alăturat, relatarea telegramei).

★ —
Ample șl variate manifestări de 

Ziua tineretului au fost organizate 
in toate zonele țării.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 

Secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România

în atmosfera de puternică angajare patriotică și răspundere comunistă 
generată de gloriosul jubileu ai Partidului Comunist Român, participanții 
la ampla manifestare organizată in Capitală cu prilejul Zilei tineretului 
din Republica Socialistă România și deschiderii celei de-a doua ediții de 
vară a competiției sportive naționale „Daciada" exprimă, împreună cu 
toți tinerii și copiii patriei, români, maghiari, germani și de alte naționa
lități, atașamentul profund fată de politica internă și externă a partidului 
și statului nostru, al cărei strălucit inițiator și promotor sintefi dumnea
voastră, mult stimate tovarășe secretar general, cel mai iubit fiu al na
țiunii noastre, prieten apropiat și minunat exemplu pentru tinăra gene
rație, care v-ați consacrat intreaga muncă și viață năzuinței clasei mun
citoare, fericirii și prosperității poporului, progresului neintrerupt al 
României socialiste, cauzei păcii și colaborării in intreaga lume.

Vă rugăm să primiți, mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, expre
sia celor mai respectuoase și profunde mulțumiri ale tuturor tinerilor și 
copiilor patriei pentru minunatele condiții de muncă, viață și afirmare 
create tinerei generații, precum și angajamentul nostru solemn de a munci 
și Învăța, de a ne consacra întreaga putere de muncă și energie cauzei 
partidului și poporului, înfloririi continue a patriei noastre socialiste.

împlinirea, In acest an, a 60 de ani de Ia făurirea Partidului Comunist 
Român, eveniment de excepțională însemnătate istorică în viața poporului 
nostru, constituie pentru tinăra generație un fericit prilej de rememorare 
a glorioaselor tradiții de luptă ale clasei muncitoare din România, de an
gajare plenară la infăptuirea Programului partidului de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a României spre 
comunism. Vă asigurăm, mult stimate tovarășe secretar general, că, acțio- 
nind in spiritul indicațiilor dumneavoastră, vom desfășura o intensă acti
vitate pentru educarea și formarea comunistă, revoluționară a tinerei 
generații, pentru participarea sa tot mai activă la realizarea sarcinilor 
actualului plan cincinal. Tineretul patriei se angaj ază solemn in fața 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să fie 
prezent printr-o muncă dinamică pe șantierele de construcție ale patriei, 
in activitatea din industrie și agricultură, in școli ți facultăți, pretutin
deni acolo unde țara o cere, pentru a ti in primele rinduri ale luptei 
revoluționare a poporului nostru.

Continuind bogatele și frumoasele tradiții ale muncii patriotice, orga
nizațiile U.T.C. și Asociațiile Studenților Comuniști se angajează ca in 
acest an să efectueze lucrări In valoare de peste 10 miliarde lei, cu 
4,3 miliarde lei mai mult față de anul 1980, organizind numeroase șantiere 
ale tineretului pentru realizarea unor importante lucrări de investiții, la 
care se va asigura participarea largă a tineretului.

Urmind consecvent înaltul exemplu al comuniștilor. Uniunea Tinere
tului Comunist, Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști din România 
și Organizația Pionierilor vor pune in centrul preocupărilor lor formarea 
profilului revoluționar al tinerilor, pătruns de un profund devotament față 
de cauza partidului și poporului, statornicirea in munca și viața lor a 
principiilor și normelor eticii și echității socialiste, pentru ca fiecare tinăr 
al patriei, insușindu-și exemplul suprem de dăruire și responsabilitate 
comunistă pe care ni-1 oferă viața și activitatea dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe secretar general, să militeze fără preget pentru traducerea 
in viață a politicii generale a partidului și statului nostru.

Și in viitor, din perspectiva marcării in 1985, la propunerea României, 
a „Anului internațional al tineretului", vom acționa cu toată consecvența 
pentru unirea și întărirea forței de acțiune a tineretului din intreaga lume 
in lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, 
pentru libertatea și independența popoarelor, pentru oprirea cursei înar
mărilor, pentru dezarmare generală și in primul rind nucleară, pentru 
instaurarea unei noi ordini economice internaționale.

De ziua noastră. Ziua tineretului din Republica Socialistă România, 
dind expresie sentimentelor fierbinți care animă ființa tuturor tinerilor 
și copiilor patriei — muncitori, țărani, intelectuali, elevi, studenți, militari 
și sportivi — ne angajăm solemn in fața dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, să muncim cu abnegație și dăruire, 
să facem totul pentru infăptuirea obiectivelor stabilite de Congresul al 
XII-lea al partidului pentru Înaintarea fermă, neabătută a României pe 
drumul socialismului și comunismului.
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Partidului, 
recunoștință
Dacă pulsează acum prin mari artere, 
Izvorită din inima noastră preaplină, 
Mai multă forță, mai multă putere, 
Să mulțumim făuritorului de lumină.

Dacă împrejurul nostru este mai 
frumos

Și viața noastră — înflorită grădină, 
Se cuvine in cintec înalt, majestuos, 
Să mulțumim făuritorului de lumipâ.

Dacă bolta cerului, cind o privim, 
De pace și stele este mai plină, 
Se cuvine, prieteni, cu toți să venim, 
Să mulțumim făuritorului de lumină.

Dacă ne putem privi istoria de ieri 
Și pe cea de azi cu mindrie deplină, 
Se cuvine cu flori de noi primăveri, 
Să mulțumim făuritorului de lumină.

Să le aducem, deci, suave de rouă, 
Pline de cintec pe aleasă tulpină, 
Pentru virsta de astăzi, glorioasă 

și nouă, 
A Partidului nostru, făurar de lumină.

Traian D. LUNGU
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„O lume senină, 
cu oameni noi“

Zl-ntii de Florar. Cercei 
de sidef clătinați pe cren
gile mlădioase. Adierea 
călduță a adus iz de pă- 
mint reavăn, amestec de 
esențe din cupele minuscu
le ale florilor de liliac, 
mireasma ușor înțepătoare 
a narciselor tighelite cu 
purpură. E balsamul pri
măverilor românești plu
tind in văzduhul luminat de 
soarele ce se înalță peste 
crestele semețe ale Carpa- 
ților.

Din șiragul tuturor pri
măverilor acestui pămint 
ajunge pină la noi tin- 
guirea dulce a cavalului, 
gîlgîitul fluierelor, aleanul 
sfișietor al baciului care 
și-a pierdut turma. Strămo
șii oieri au făcut in fiecare 
primăvară la zi-ntii de 
Florar primul popas mai 
lung după ieșirea din ier- 
natec. Pe cer, clăbucii no
rilor s-au plimbat, de cind 
lumea, ca niște turme năz
drăvane deprinse să pască 
azur. Cind sulița celei din
ții stele impungea cerul, 
din tăcerile singuraticilor 
păstori se desprindea vier
sul picurat din fluier ori 
glasul inalt al celui mai 
meșter doinar. Cu foșnetul 
frunzelor in auz, el deslu
șea și închega In stihuri, 
prima oară rostite, firul 
lung al dorului. Ceva ca un 
ac de cetină ii inghimpa 
inima; ceva fa prăvălirea

unei ape de munte pe 
scocul dintre două tancuri 
de gresie ii aprindea pri
virile și-i dogorea obrajii. 
Era viața tuturora, cintată 
de unul singur pentru toți, 
năzuind, in noaptea de 
1 Mai, spre împliniri firești, 
spre bucurii indelung riv- 
nite.

Ca un lujer ce se ivește

însemnări 
de prof. univ. dr.

Emilia Șt. MILICESCU

de sub brazdă, cintecul 
aduce tălăzuirea faptelor 
din trecut și toți înțeleg că 
pe oasele celor ce au privit 
din milenii pe aceste me
leaguri clipirea de aur roș
cat a luceafărului de seară, 
se sprijină ȚARA ; că 
rădăcinile copacilor, firul 
de iarbă crudă și felurimile 
de flori ce îmbracă dealu
rile și cimpiile, priporul 
munților și adincurile ne
cercetate ale văilor ii leagă 
de toți cei ce au venit 
înaintea lor; că trecutul 
este o verigă de care se 
prinde strîns prezentul 
unui popor, plămădind ziua 
lui de miine.

Stadiul pastoral al sărbă
torii zilei de 1 Mai ca sim
bol al reînvierii naturii și

a speranțelor și-a găsit cin- 
tărețul in poetul simpatizant 
al mișcării muncitorești 
colaborator al Contempora
nului, Nicolae Beldiceanu, 
in poezia Arminden, inti
tulată după numele copăce
lului verde cu care se îm
podobesc in Moldova ogră
zile in această zi de pri
măvară : „Un moșneag cu 
barbă aibă, veac bătrîn cu 
gheba-n spate / Zice : 
„Multă sănătate 1 vouă, 
meseni de prin sate, / De 
voiți o primăvară cu flori 
albe de la rai, / După da
tinile țării să cinstim pe 
Intii Mai".

Dor vremile au vremult 
și sămlnța lăcomiei a în
tunecat adesea bucuriile de 
primăvară. In vremi ca 
acelea nu mat era loc de 
sărbătoarea primăverii. Co
păcelul verde nu mai avea . 
rost pe bordeiul prăbușit, 
la poarta unde vitele flă- 
minde răgeau jalnic și oa
menii cu obraz pămintiu 
tresăreau la fiecare hămăit. 
Jalea cintecelor de iobăgie 
și de haiducie ținea pe 
atunci locul înveselirilor de 
1 Mai. Mai tirziu, coloanele 
umiliților cu prtvirea tot 
mai aspră se înmulțesc, 
pumnii se string amenință
tor. Suferința croiește dru
muri, iapă tuneluri, face
pirtie prin nămeți, pune
(Continuare în pag. a Il-a)

A fi tinăr, astăzi, 
in România socialistă

Un portret la prezent 
al generației viitorului-așa cum 

o dorește și cum6o educă partidul

In toate timpurile, poporul nostru și-a îndreptat cu 
speranță, cu incredere privirile spre tineret. In toate 
timpurile, generațiile tinere au avut menirea de a 
asigura continuitatea progresului, de a împlini năzuin
țele pe care oamenii și le făureau pentru viitor. Nu 
insă, in toate timpurile, tinerii au avut posibilități reale

de a-și îndeplini această înaltă misiune istorică. Pen
tru că niciodată tineretul nostru nu a avut asigurate, 
așa cum are în prezent, condiții atit de bune ca să 
invețe, să muncească.

Ce înseamnă a fi tinăr în România de azi, în patria 
noastră socialistă ?

Răspunsul Ia această întrebare nu 
poate fi desprins de participarea ac
tivă a tineretului la infăptuirea re
voluției și construcției socialiste. Este 
semnificativă, în acest sens, opinia 
exprimată de secretarul comitetului 
de partid din cadrul întreprinderii de 
rulmenți din Alexandria, DODE 
STANCU : „Uzina noastră este ex
presia cea mai elocventă a unei 
puternice explozii industriale care 
s-a produs in cimpia Teleormanului. 
Am ridicat aici o întreprindere ultra
modernă ; o întreprindere care nu 
este cu nimic mai prejos decit cele 
mai cunoscute unități de acest fel 
existente azi in lume. Dealtfel, marca 
fabricii noastre s-a impus pe plan 
mondial. Rulmenții pe care ii pro
ducem la Alexandria sint solicitați in 
56 de țări. Exportăm in Uniunea So
vietică și in Statele Unite ale Ame
rica, în Japonia... Cu cine realizăm 
produsele ? îndeosebi cu tinerii. Cei 
mai mulțt muncitori, ingineri, maiș
tri și tehnicieni sint tineri. Media de 
virstă a colectivului nostru nu depă
șește 23 de ani". Este un exemplu, 
unul dintre foarte multele exemple

pe care le cunoaștem, ce atestă că 
azi, în Rpmânia socialistă, tinerii trec 
zi de zi, in uzine, pe șantiere, pe 
ogoare, in institute de cercetări și 
proiectări, in școli și facultăți, un 
strălucit examen al competenței și 
abnegației in muncă.

Dar, in primul rind, răspunsul la 
întrebarea de mai înainte nu poate 
fi desprins de generozitatea vi
zionară a partidului, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cu privire la prezentul și 
viitorul patriei. Nu poate fi desprins 
de preocuparea constantă pentru ca 
marile transformări înnoitoare pe 
care le cunoaște societatea româneas
că să se răsfringă nemijlocit asupra 
condițiilor de muncă și de viată ale 
tineretului. DUMITRU HÎNCU are 29 
de ani. Lucrează in cadrul Combi
natului siderurgic din Galați, în ca
litate de laminator. Șl este un tipic 
reprezentant al generației in care 
țara iși privește cu incredere viito
rul ; al acestei generații fundamental 
legate de toate înfăptuirile prezentu
lui. Să-i dăm cuvîntul i „Se spune

despre tinerețe că este virsta mari
lor năzuințe și a marilor înfăptuiri. 
Că nici o altă etapă din viața omu
lui nu este atit de intens luminată 
de pasiunea noului, de patos revo
luționar. Că in nici o altă perioadă 
a vieții lor oamenii nu sint atit de 
puternic însuflețiți de Idealurile de 
progres, de înnoire socială. Istoria a 
dovedit insă că tinerețea iși afirmă și 
iși valorifică toate aceste trăsături 
caracteristice numai dacă se bucură 
de sprijinul societății, lată, nouă, ti
nerilor, ne sint garantate locuri de 
muncă, un larg acces la învățătură, 
la cultură, dreptul de participare la 
conducerea întreprinderilor și institu- 

- țiilor in care muncim sau învățăm, 
șansa de a ne afirma personalitatea". 
Este un adevăr situat într-o perspec
tivă largă și luminoasă. Pentru că azi, 
in România socialistă, grija față de 
tineret a devenit o trăsătură defini
torie a politicii partidului.

Adrian VASILESCU
(Continuare in pag. a Il-a)
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Pe ogoare de „Ziua Muncii"

MUNCA SPORNICA LA SEMANAT 
Șl ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

Din bilanțul bogat în realizări al celor ce muncesc In agricultură con
semnăm pentru ziua de 1 mai : 45 500 hectare semănate cu porumb, soia 
și fasole ; aproape 3 000 hectare plantate cu legume ; circa 37 000 hectare 
erbicidate. >

Primele două zile ale acestui Început de mal au fost folosite cu mult 
spor de către lucrătorii ogoarelor. S-a acționat mai ales la semănat, acolo 
unde această lucrare nu s-a terminat, la recoltarea furajelor și la plan
tatul legumelor. în numeroase unități agricole situate in sudul și vestul 
țării a inceput prășitul sfeclei de zahăr. In legătură cu modul cum s-a 
lucrat in zilele de 1 și 2 mai, corespondenții noștri din citeva județe 
transmit :

La prima prășită a anuluL

Puternice expresii ale atașamentului fată de politica internă 
si externă a partidului, angajamente ferme de a acționa exemplar 

pentru înfăptuirea ei neabătută
Telegrame adresate, cu prilejul zilei de 1 Mai, C.C. al P.C.R., 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

HARGHITA : La un pas de 
finalul campan'ei insâmînțâ- 
rii porumbului. Sînt oamenl care 
nu se împacă niciodată cu gindul 
nereușitei. îi intîlnim pretutindeni : 
în fabrici și în uzine, pe șantiere, 
pe ogoare... Ei sînt eroii anonimi ai 
zilelor noastre. își fac datoria fără 
șovăire, se află mereu acolo unde 
e nevoie de o sunremă îndirjire, de 
maximă responsabilitate.

Cei 16 mecanizatori din cadrul 
S.M.A. Sîncrăieni, județul Harghita, 
sînt astfel de oameni. I-am întilnit 
de multe ori urmărind îndeaproape 
actuala campanie agricolă de primă
vară, ce s-a desfășurat și se desfă
șoară încă în condiții meteorologice 
extrem de grele. I-am.văzut la dato
rie și în zilele de sărbătoare, stru
nind „hergheliile" motorizate pe tar
lalele unității agricole din Misentea. 
Lucrau la plantarea cartofilor pe ul
timele 26 de hectare cît mai rămă
seseră din cele aproape 1 200 plani
ficate pentru acest an pe ansamblul 
consiliului agroindustrial Sîncrăieni. 
Deși foarte aproape de final, ar fi 
avut tot dreptul șă vorbească despre 
ei Înșiși, despre felul cum au reușit 
să izbîndească, dar vorbăreți nu erau 
nici de această dată. Unul dintre ei, 
Biro Lajos — despre care am aflat 
ulterior că este unul din cei mai 
buni mecanizatori — părea chiar 
nemulțumit. Cînd l-am întrebat cum 
apreciază drumul anevoios parcurs 
spre reușită, el a răspuns :

— Am pierdut foarte mult timp cu 
plantarea acestor ultime suprafețe. 
La această oră tuberculii trebuiau să 
fie sub brazdă. Ce-i drept — ne ex
plică apoi, arătînd spre tovarășii săi 
de muncă care „înhămaseră" la o 
singură mașină de plantat două trac
toare ca să poată răzbate pe terenu
rile ce urcă pieptiș dealurile — aici 
nu-i ca în Bărăgan sau în alte zone 
de cîmpie. Ca să faci o treabă pe 
cinste trebuie să fii cu băgare de 
seamă, cu experiență și îndemînare.

Ce am mai putea adăuga la aceste 
citeva rînduri consemnate pentru 
cinstirea celor ce de fiece dată duc 
greul bătăliei pentru ca pîinea țării 
să fie mai mare și mai rumenă ? 
Poate faptul că la ora cînd aceste 
rînduri vor vedea lumina tiparului, 
Mecanizatorii din Șîhcrăieni vor 'Cp- 
rioaște bucti'ria îzbfnzli depline, ta 
fel ca mii și mii de alți semeni de
șii lor din îrittea&â țahă.: (1.4>. Kîss).: 

i| M WtlBIHIM l tOU

IALOMIȚA: Din plin, in
tr-o nouă etapă: întreține
rea culturilor. In unltățile agrl*

cole din județul Ialomița primele zile 
ale lunii mai au fost sărbătorite prin 
muncă, oamenii ogoarelor, mecaniza
tori, cooperatori și specialiști, fiind 
prezenți la datorie, in cîmo, acolo 
unde plantele solicită lucrări ce nu 
suportă amînare. Pe cooperatorii din 
consiliul unic agroindustrial Cocora 
ivirea zorilor zilei de 1 Mai i-a 
găsit în cîmp la efectuarea pri
mei prașile manuale pe cele 790 ha 
sfeclă de zahăr. La cooperativele 
agricole de producțje din Grindu s-au 
prăsit, pînă seara, 30 ha din 240 ha, 
la Cocora 40 ha din 320 ha, iar la Co- 
lelia 25 ha din 230 ha cultivate cu 
sfeclă de zahăr.

Muncă intensă am găsit și în co
muna Movila, unde toți coooeratorii 
erau prezenți la prășitul manual al 
celor 160 ha cultivate cu sfeclă de za
hăr și la plantatul în cîmp al toma
telor timpurii și ardeiului. între fer
mele conduse de Ana Opriș și Ște
fan David era o adevărată întrecere, 
al cărei cîștigător a fost, în primul 
rind, calitatea lucrărilor.

Concomitent cu declanșarea prașt
iei manuale, în primele dovă zile ale 
lunii mai s-a încheiat însămînțatul 
ultimelor suprafețe cu fasole, iar 
acum se acționează cu toate agrega
tele la combaterea și prevenirea 
dăunătorilor (Mihai Vișoiu).

NEAMȚ : Urgențe în so
larii si sere. Dacâ la mesele din 
aceste zile de sărbătoare nemțenii au 
trufandale mai multe decît în alți 
ani, deși timpul pe aceste meleaguri 
numai prielnic grădinăritului nu a 
fost, aceasta se datorește belșugului 
de roade pe care cei ce muncesc la 
întreprinderea de producere a legu
melor de la Săvinești le-au obținut 
de pe cele 29 hectare de sere, de unde 
numai în ultimele trei zile au plecat 
spre piețe 120 tone tomate, castraveți, 
salată, ceapă verde.

— Problemele cele mal grele nl le 
ridică însă cele 22 de hectare de so
larii — ne spune inginerul Petru 
Pavel, directorul întreprinderii. Tem
peraturile scăzute ne-au împiedicat 
multe zile să plantăm răsadurile și 
de aceea acum muncim intens să în
cheiem la timp plantările;' NU ne pu
tem permite nici un răgaz, chiar da- 
că-i sărbătoare.

Intr-adevăr, în solarii se munceșto 
cu spor. Echipele conduse de Dumi
tru Niță și Gheorghe Șendrea și-au 
planificat ca in această zi să plan
teze răsaduri de roșii și ardei pe

Mecanizatorii și cooperatorii din consiliul agroindustrial Cocora-lalomița, la 
prima prașilă a acestui an

Cu prilejul zilei de 1 Mai, in ora
șele de reședință din ' județele țării 
au avut loc adunări festive, în 
cadrul cărora participanții au adop
tat telegrame adresate C.C. AL 
P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. în cuvinte pline de 
entuziasm, subliniind faptul că anul 
acesta tradiționala sărbătoare a mun
cii se desfășoară în preajma împli
nirii a 60 de ani de la crearea Parti
dului Comunist Român, participanții 
la adunări au adus, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor muncii 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — un vibrant 
omagiu Partidului Comunist Român, 
secretarului său general, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru modul 
strălucit în care a condus și conduce 
poporul român pe gloriosul drum 
al socialismului și comunismului, al 
înfloririi scumpei noastre patrii. In 
telegrame se exprimă cele mai vii 
și profunde gînduri și sentimente de 
aleasă prețuire și înalt respect, stimă 
și dragoste fierbinte față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, conducătorul în
cercat al destinelor națiunii noastre 
socialiste pe drumul bunăstării și 
prosperității.

Evidențiind realizările obținute în 
Întrecerea socialistă desfășurată in 
cinstea zilei de 1 Mai, oamenii mun-

cil din patria noastră raportează, in 
telegrame, noi și importante succese 
în muncă, care asigură mersul înain
te spre mărețele idealuri, scumpe 
poporului nostru, de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul românesc. Sînt eviden
țiate realizări de seamă în industrie, 
investiții, transporturi, ale munci
torilor ogoarelor, care raportează că, 
folosind din plin întreaga capacitate 
a bazei tehnico-materiale și forței de 
muncă, luptă pentru obținerea de 
recolte tot mai bogate.

întreaga națiune — se arată, de 
asemenea, in telegrame — își expri
mă cu acest prilej înalta prețuire 
și considerație pentru prodigioasa 
activitate a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personalitate marcantă a 
lumii contemporane, pentru rolul său 
determinant în făurirea politicii ex
terne a partidului și statului nostru, 
exemplu de fermitate și clarviziune 
în lupta pentru libertate națională și 
socială, pentru unitatea tuturor forțe
lor progresiste, pentru pace și cola
borare, pentru o lume mai bună și 
mai dreaptă.

Mîndri de rezultatele obținute in 
muncă și încrezători în viitor, in 
acest început de mai în care comu
niștii și întregul popor se pregătesc 
pentru marea aniversare a partidului,

oamenii muncii își exprimă deplina 
adeziune la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
angajamentul ferm că, strins uniți 
în jurul partidului și secretarului său 
general, vor face totul pentru ca ac
tualul cincinal să fie cu ade
vărat un cincinal al calității și e- 
ficienței in industrie, agricultură, in
vestiții, în toate sferele vieții ma
teriale, ca și in domeniul formării o- 
mului nou. în telegrame se sublini
ază, totodată, că, urmînd neabătut, 
zi de zi, exemplul luminos de mun
că și viață al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, toți oamenii muncii vor 
acționa fără preget, cu întreaga lor 
energie creatoare pentru înfăptuirea 
in cele mai bune condiții a sarcini
lor ce le revin din hotărîrile istorice 
ale celui de-al XÎI-lea Congres, din 
Programul partidului 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, comitete muni
cipale și orășenești de partid, minis
tere și instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, cadre de condu
cere din armată, reprezentanți ai 
cultelor.

(AgerpreS)

tv Cronica zilei
20 000 mp și au reușit. Muncitoarele 
Ana Moraru și Geta Manole au în
scris adevărate recorduri, plantînd 
fiecare cîte 2 800—3 000 răsaduri. In 
alte solarii se culegeau ceapa verde 
și salata, făcînd loc celei de-a doua 
recolte ce trebuie obținută de pe te
renurile acoperite cu foliile de polie
tilenă.

Nu a contenit munca nici in serele 
încălzite. S-au recoltat pînă seara, 
spre a fi livrate a doua zi piețelor, 
12 tone tomate și salată verde, cărora 
li s-au adăugat 5 000 de gproafe cu
lese din sera de flori. De asemenea, 
i-am găsit la lucru și pe mecaniza
tori, care lucrau la fertilizări și chi
mizare... Așadar, zile de lucru pline, 
așa cum o cer condițiile acestei pri
măveri tuturor celor ce muncesc in 
agricultură. , (Constantin Blagovici).

VASLUI : Confirmîndu-și 
tradiționala hărnicie. Oamenit 
satelor comunei Arsura sînt cunos- 
cuți pe meleagurile vasluiene pentru 
recordul pe județ la producția de 
porumb . (5 600 kilograme, boabe, la 
hectair; In teren neirigat, In zbna HP 
doua de cultură). Pentru hărnicia și 
spiritul lor gospodăresc, in ultimii 
trei ani, ei au fost distinși de două 
ori cu „Ordinul Muncii" clasa I. în 
acest bilanț deosebit de bogat au 
cîntărit greu, In primul rind, recol

tele și eficiența economico-financia- 
ră înregistrate de cooperativa agri
colă de producție. Fruntașii recolte
lor bogate nu-și dezmint renumele 
nici în această primăvară.. Hărnicia 
si-au confirmat-o și acum de 1 și 2 
mai prin zile record în munca pe 
ogoare, cînd au încheiat semănatul 
porumbului. Au fost zile de încunu
nare a activității țăranilor coopera
tori, a mecanizatorilor, a întregii co
mune, care de-a lungul acestei cam
panii au reușit să învingă greutățile 
create de instabilitatea vremii și să 
pună sub brazdă sămînța viitoa
rei recolte a acestui prim an al 
cincinalului. Primarul comunei, co
munistul Toader Munteanu, ne-a 
mărturisit cu satisfacție : „Am în
vins cu oameni conștienți că roa
dele bunăstării își au izvorul în 
propria lor muncă. Avem săteni 
destoinici. Mecanizatorii Maftei, Do- 
minte. Roman. Munteanu, Năstase, 
brigadierul Chelaru, președintele 
cooperativei, Diaconu, sînt numai 
cîțiva dintre cei cu care se mîndreș- 
te comuna noastră".

Ne-au fost înfățișate preocupări la 
zi, dar și de perspectivă. E firesc să 
fie așa ra asemenea- oameni într-un 
tinip ta cel pe care-1 trăim acum. 
Le-am ințeleă acestor oameni din 
Arsura însuflețirea cu care au săr
bătorit Ziua muncii prin muncă. Ca 
și entuziasmul pe care-1 manifestă 
in toată activitatea lor. (Crăciun Lă- 
luci).

PROGRAMUL 1
8,30 Tot înainte I 
9,05 Șoimii patriei
9,15 Film serial pentru copil : „Roșco

vanul". Episodul 3
9,40 Sănătate și umanitate.

10,00 ........................
11,45
12,30
13,00
13,05
14.40 Film artistic. Expresul de Buftea. 

Premieră TV. Producție a Casei 
de filme 4

16,00 Fotbal : Steaua — Dlnamo tn Cam
pionatul național — divizia A. 
Transmisiune directă de la Bucu
rești. în pauză : Rezumatul me
ciului de polo Rapid — Dlnamo

17.50 Aripi de safir. Piloțl români — 
aviatori sportivi de clasă

18.15 Cind văd plaiul înflorit — pro
gram folcloric

18.40 Micul ecran pentru cel mici
19,00 Telejurnal
19,20 Cintarea României. De pe marea 

scenă a țării pe micul ecran.
21,00 Film artistic : „Furtuna", produc

ție a studioului cinematografic 
„București"

22.15 Telejurnal • Sport : <
tele europene feminine 
nastică. Transmisiune 
drid
PROGRAMUL 2

11,00—13.00 TeleșcPalâ 
13,00 Concert educativ.
1.4,60 Reportaj T. Sentimentțrt

Viața satului 
Bucuriile muzicii. 
De strajă patriei 
Telex
Album duminical.

Camplona- 
» de 
de la

14,13
14,40
15,05

ÎS,45

16,00

A fi tînăr, astăzi, în România socialistă
(Urmare din pag. I)

Acum, cînd deschidem cartea de 
Istorie la pagina „8 mai 1921", cu 
prilejul împlinirii a șase decenii de 
la acel moment cu puternice rezo
nanțe în viața patriei noastre, se cu
vine să arătăm că partidul și-a asu
mat, Încă de la crearea sa, misiu
nea de a face totul pentru formarea, 
creșterea și educarea tinerei gene
rații in spiritul înaltelor principii 
comuniste. Odată cu intrarea parti
dului comunist în Istoria patriei 
noastre, tinerilor li s-a deschis per
spectiva realizării unității dintre ideal 
și acțiune, intr-un moment în care 
tot mai mulți dintre ei erau cuprinși 
de deznădejde. Ziarele vremii și li
teratura românească interbelică ne 
Înfățișează imaginea apăsătoare a 
unor tineri înfrînți de viață. Tineri 
care iși pierduseră idealurile. Tineri 
marcați de condiția ratării sociale 
sau de puternice crize de conștiință. 
Peste ani. imediat după 23 August 
1944, cînd avea să rememoreze 
aceste momente, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta că „In trecut, toți 
conducătorii țării au căutat să ciștige 
tineretul. Toți și-au dat seama că 
tineretul, cu energia și dinamismul 
său, reprezintă o forță de care tre
buie să țină seama". Dar ce au oferit 
ei tineretului? Numai iluzii. Numai 
promisiuni. Și numai înșelăciuni. 
„Acești conducători — preciza tova
rășul Nicolae Ceaușescu — au făcut 
fel de fel de făgăduieli tineretului, 
dar niciodată nu s-au interesat cu 
adevărat de nevoile și durerile Iul 
reale". ■

Ce răspuns au primit aceste ten
dințe de a înșela, de a deruta tine
retul ? „încă atunci, In anii ilega
lității — relevă doctorul in știinte 
istorice OLIMPIU MATICHESCU — 
partidul comunist a militat pentru ca 
tinerii să nu se limiteze numai la 
inițierea unor acțiuni protestatare, cl 
să treacă la luptă revoluționară. Mai 
mult, să se angajeze in această luptă 
in numele unui țel înaintat și al 
unor idealuri insuflețitoare. $i le-a 
oferit, In cadrul Uniunii Tineretului 
Comunist, un program de acțiune re
voluționară, cu obiective concrete și 
realiste, odată cu demersul stăruitor

pentru clarificarea ideologică a unor 
mase tot mai largi de tineri".

Răspunsul dat de partid cu privire 
la locul și rolul tineretului il aflăm 
strălucit sintetizat în condițiile ce 
i-au fost create, în faptul că numln- 
du-1 viitorul patriei, partidul, secre
tarul general al partidului l-au 
investit cu atribuții și răspunderi pe 
măsură, cu încredere în maturitatea 
creatoare a vîrstelor tinere.

Am revăzut, în fotografii. In do
cumente de arhivă, în pagini de 
ziar, imagini din acei ani din zorii 
revoluției socialiste. Sînt mărturii 
elocvente că, după 23 August 1944, ti
nerii erau prezenți in primele rînduri 
ale tuturor marilor acțiuni politice 
conduse de partid. Așa cum își 
amintește NICOLAE CULEA, astăzi 
sudor la întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivița roșie" din Capitală : 
„Începuse, cum bine se știe, o epocă 
de mari prefaceri in România. Se 
dărîmaseră vechile citadele. Sistemul 
social-politic al claselor exploata
toare cedase puternicei presiuni a 
maselor, conduse de partid. Noi edi
ficii se ridicau in țară. Ce poziție 
trebuia să adopte tineretul? Ce rol 
ii revenea in iureșul acestor impor
tante evenimente ? Partidul i-a cerut 
să-și valorifice in folosul patriei 
marea sa putere de muncă. Și tinăra 
generație a răspuns cu abnegație și 
cu eroism acestei înalte chemări pa
triotice. Sînt unul dintre tinerii care 
in anii aceia de inceput de nouă 
epocă istorică au pus mina pe lopată 
și au plecat pe șantiere. Am fost 
brigadier la Agnita-Botorca. Ne-am 
luat, aici, la trîntă cu propria noas
tră. fire. Pentru că toți am simțit că 
dobîndim puteri noi, pe care nu nt 
le cunoșteam. Deviza noastră : «Cu 
partidul nostru-n frunte, spargem 
munte după munte- — avea deplină 
acoperire in fapte".

Ne sînt cunoscute, azi, semnăturile 
încrustate de tineri pe edificiile ri
dicate la Agnita-Botorca, Bumbești- 
Livezeni sau Salva-Vișeu, la care se 
adaugă alte numeroase pagini de 
eroism tineresc, scrise la Porțile de 
Fier, Argeș și Lotru, pe Valea Some
șului, . la Rogojelu și Rovinari, in 
Lunca Dunării sau la Giurgiu-Răzmi- 
rești. Bogatelor tradiții ale partici

pării tineretului la muncă patriotică, 
născute in perioada fierbinte a re
construcției țării, dezvoltate apoi 
odată cu trecerea la înfăptuirea pri
melor cincinale, li se adaugă, in ac
tuala etapă istorică, noi carate evi
dențiate de mărețe înfăptuiri.

Tinăra generație se intîlnește cu 
tehnica avansată îndeosebi in indus
tria țării. Statisticile arată că numă
rul tinerilor care își exprimă opțiu
nea de a lucra in unități industriale 
este din ce în ce mai mare. Ei s-au 
putut convinge că industria româ
nească, aflată in plin proces de per
fecționare și modernizare, asigură 
utilizarea optimă a forței de muncă 
și le oferă, totodată. șansa unei 
înalte calificări. Creșterea necontenită 
a forței de muncă, datorită aplicării 
consecvente a politicii partidului de 
repartizare rațională a forțelor de 
producție pe întregul teritoriu al țării, 
a determinat și determină elaborarea 
unor ample programe pentru forma
rea accelerată a unui mare număr 
de cadre muncitorești, atît pentru 
noile întreprinderi care se ridică in 
toate județele, cît și pentru unitățile 
cu vechi tradiții a căror activitate se 
extinde continuu.

„La noi, in cadrul Șantierului naval 
din Constanța — ne spune secretarul 
comitetului de partid, ȘTEFAN PA- 
NAIT — lucrează 6 000 de oameni ai 
muncii. Dintre ei, peste 70 la sută 
sînt tineri. Sînt convins că dacă în 
colectivul nostru muncitoresc ar 
lucra numai oameni cu experiență, 
specialiști cu o vechime de peste 
15—20 de ani, nu ar fi necesare efor
turi atît de mart — materiale, finan
ciare și educative — pentru îndru
marea personalului muncitor, pentru 
calificare și perfecționare profesio
nală. Dar ce viitor ar avea atunci 
șantierul nostru? Am modernizat teh
nica. Am trecut la realizarea unor 
vase de mare tonaj. Cine ar duce mat 
departe ce am inceput? Avem nevoie 
de tineri. Șantierul nostru nu este 
numai o școală a muncii, ci și un 
loc de muncă unde tinerii își con
tinuă învățătura — în licee, în școli 
de maiștri, în facultăți".

Semnificativ este faptul că tinerii 
au posibilitatea să se pregătească in

școli, tn facultăți pentru cele mai 
diverse profesii. Iar la absolvire li 
se garantează locuri de muncă in 
unități industriale, pe șantiere, tn 
agricultură, in unități științifice, 
de invățămînt sau cultural-artistice, 
unde li se asigură') toate condițiile ca 
să-și exercite profesia pentru care 
s-au pregătit. „Am absolvit liceul 
agroindustrial — ne spune tînărul 
FILIP CHIRAȘ. Acum lucrez la 
l.A.S. Rădăuți, ca tehnician. Mulți 
mă întreabă de ce m-a atras pe 
mine agricultura, acum, in era avioa
nelor supersonice și a mașinilor 
electronice de calcul? M-a atras mai 
intii faptul că îmi place acest do
meniu. Dar mai e ceva : astăzi, in 
agricultura patriei, tinerilor li se des
chide un vast cîmp de afirmare a 
pasiunii pentru nou, pentru știință. 
Agricultura constituie un domeniu de 
activitate in care se realizează bu
nuri de care omul nu se poate dis
pensa nici o zi. Iar aici, în unitatea 
în care lucrez, m-am convins că spe
cialistului in agricultură i se cere o 
temeinică pregătire. Acum, in con
dițiile noii revoluții agrare, lucrăm 
intens pentru obținerea unor noi 
soiuri de plante, a unor noi rase de 
animale. Iar viitorul ne deschide in 
față perspectiva unei agriculturi in
dustriale".

Imaginea tineretului României so
cialiste n-ar fi completă dacă nu am 
înfățișa, in aceste rînduri. partici
parea sa activă la rezolvarea tuturor 
problemelor edificării noii societăți. 
Și dacă n-am înfățișa patriotismul 
său fierbinte, eroismul și spiritul său 
de sacrificiu, pasiunea ardentă pen
tru învățătură, pentru nou, ca ex
presie concretă a gratitudinii pentru 
tot ceea ce tinerii primesc de la so
cietate. pentru grija de adevărat 
părinte de care se bucură din partea 
secretarului general al partidului.

Au trecut mai mulți ani de cînd 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a for
mulat teza potrivit căreia tineretul 
este viitorul patriei. Esența acestei 
teze este, azi. aureolată de încrederea 
deosebită pe care partidul o acordă 
tineretului, de înalta răspundere ce 
revine întregii noastre societăți pen
tru ca tinerii să fie temeinic pregătiți 
pentru muncă și viață.

teatre
• Teatrul Național (sala mică): 
Comedie de modă veche — 10 ; 
O scrisoare pierdută — 15; Ca
voul de familie — 19,30; (sala A- 
telier): Fata din Andros — 10.30; 
Gimnastică sentimentală — 19 ; 
(în Parcul Herăstrău-Expoflora) : 
Spectacol de sunet și lumină —
20.30.
• Teatrul de operetă: La calul 
bălan — 10,30; Prințesa circului —
19.30.
• Teatrul ,,Luc1a Sturdza Bu- 
landra- (sala Schitu Măgureanu): 
Voluptatea onoare! — 10; Mobilă 
și durere — 15; Menajeria de sti
clă — 19,30 (sala Grădina Icoa
nei) : Cum se numeau cei patru 
Beatles? — 10; Anchetă asupra 
unul tin&r care nu a făcut nimic

— 15; Tineri căsătoriți caută ca
meră — 19,30.
• Teatrul Mic: Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 10; 
Maestrul și Margareta — 18,30.
• Teatrul Foarte Mic: Stop pe 
autostradă — 11; Lecția de en
gleză — 20.
• Teatrul de comedie: N-am timp
— 10,30; Don Juan — 19,30.
• Teatrul „Nottara” (sala Maghe- 
ru): Mița în sac — 10; 15 ; Co- 
riolan — 19,30; (sala Studio) : 
Pensiunea doamnei Olimpia — 
10,30; 15,30: Scoica de lemn — 19.
• Teatrul Giulești (sala Majes
tic): A clncea lebădă — 10; Jean, 
fiul lui Ion — 15; Ordinatorul — 
19,30; (sala Giulești): Cocoșeiul
neascultător — 10; Goana — 18.
• Teatru» evreiesc: Iubiri — 11 ; 
Intr-un ceas bun — 18,30.
• Teatrul „Constantin Tănase* 
(sala Savoy): Dai un... Biban, dar 
face! — 11; 19,30: (sala Victoria): 
Belmondo al II-lea — 19,30.

• Teatrul „Ion Vasilescu": Cap
cana — 10; Dulcea ipocrizie a 
bărbatului matur — 19,30.
• Ansamblul „Rapsodia româ
nă- : Zi-le d-alea de-ale noastre — 
16; 19.
• Teatrul „Ion Creangă-: Și cu 
Daniela, zece! — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică-: Boroboa
ță — 11; Jocuri de poeți, Jocuri 
de copii — 17.
• Circul București: Mondo-circ 
- 16; 16; 19,30.

cinema
• Detașamentul „Concordia** : 
SCALA - 9,30: 11,30: 13,30; 16 ;
18; 20, FAVORIT - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, MODERN - 9 J 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Moscova nu crede tn lacrimi — 
13; 16; 19; Spectacolul spectacole
lor — 9: STUDIO.
• Aii Baba și cel 40 de hoți : 
CAPITOL - 8,45; 11,15; 14; 16,45; 
19,30, FLOREASCA — 9; 11,30; 14; 
16,30; 19.30.
• Superman: PATRIA — 9; 12,30;
16; 19,15, BUCUREȘTI - 9,30;
12,30; 16; 19, MELODIA - 8,45; 
11,30; 14.15; 17; 19.45.

? Dragostea mea călătoare: VICT
ORIA - 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 

20, EXCELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18, 20,15.
• Cei trei mușchetari: LUCEA
FĂRUL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15.
• „Stejar** — extremă urgență : 
CENTRAL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Veronica se întoarce — 9,15; 11; 
12,45; 14,30; 16,15; Siberiada - 18: 
DOINA.
• Eroii necunoscuțl: TIMPURI 
NOI - 10; 14; 18.

Delegația parlamentului canadian, 
condusă de Jean Marchand, pre
ședintele Senatului, și-a încheiat, 
vineri, vizita întreprinsă în țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de Nicolae

Giosan, președintele Marii Adunări 
Naționale, Virgil Teodorescu, vice
președinte al M.A.N., Margareta 
Hausser, secretar al M.A.N., Marin 
Ivașcu și Tiberiu Mureșan, deputați.

Au fost prezenți Peter McLaren 
Roberts, ambasadorul Canadei la 
București, membri ai ambasadei.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Un nou succes al gimnasticii feminine românești

CRISTINA GRIGORAȘ-
vicecampioană europeană absolută

in—*•* "r * ■■ -------- — — K ' ’CS$'tOrleti
și conștiința care-1 definește 
Cîntec drag pe-ntlnsul tării 
Desene animate
Orchestra de muzică ușoară a Ra- 
dlotelevlziunli intr-un concert de 
melodii românești
Film documentar — Pe Valea 
Frumoasei. Producție a studioului 
„Sahlafilm"
Film artistic : Sfinta Tereza *1 
diavolii. Premieră TV.
Serata muzicală TV.17.35

19.00 Telejurnal
19,zo Telerama
19,50 Serată muzicală TV (continuare)
21.15 Opereta în luna mai
21.35 Ciclul: Din cartea naturii. Antilopa 

Carpaților.
22.15 Telejurnal • Sport

Luni 4 mal
PROGRAMUL 1

16,00 Emisiune tn limba maghiară
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
19.45 Partidul năzuințelor și al împlini

rilor socialiste. O societate nouă, 
un om nou, o conștiință nouă, re
voluționară.

20,15 Film serial TV : „Anul 1848". Epi
sodul v — Drumuri

21,05 Mîndră-1 țara-n flori de mal.
21.20 Cadran mondial
21.45 Partidului erou — cintul Inimilor 

noastre. Emisiune muzical-literară
22,05 Telejurnal

PROGRAMUL 2
16,00 Clntecul — ecou al timpului nostru
16,35 Marea de apă dulce.
16.45 Cenacluri ale tineretului
17.45 Teatru scurt
18.25 Radar pionieresc
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
20,40 Profil componistic. Cornel Țăranu
21.45 Biografia succesului. Reportaj 
22,05 Telejurnal

Ia
eu-

Ieri seara, 
campionatele 
ropene feminine, 
de la Madrid, ti
năra noastră gim
nastă Cristina 
Grigoraș, In virstă 
de 15 ani, a cu
cerit rpedalia de 
argint la Indivi* 
dual compus. Pe 
primul loc s-a

clasat Maxi Gnauck (R.D. Germană), 
într-o companie de elită, Cristina 

s-a impus prin note foarte bune la 
diferitele aparate, în special la să
rituri — 9,90 și la paralele — 9,80.

Membră a vestitului Club sportiv 
școlar Onești, unde a fost instruită 
vreme de șase ani de antrenorii Ma
ria Florescu-Cosma și Mihai Agoston 
(aceiași tehnicieni care le-au pregătit 
și promovat pe Ecaterina Szabo și 
Lavinia Agache), tinăra gimnastă a 
fost selecționată în primăvara trecută 
la Iotul reprezentativei, fiind inclusă

In formația națională, cu care a cu
cerit titlul de vicecampioană olim
pică pe echipp. Primul mare succes 
individual l-a obținut recent, Ia Lon
dra, cînd a ciștigat „Turneul Campio
nilor", dar, pentru specialiștii gim
nasticii mondiale, personalitatea spor-' 
tivei. românce se conturase incă dina* 
înte, prin 'Matele'talent și original^ 
talpa elementelor, pe care le executa* 
Astfel, la birnă,- haitul grupat iftaril 
inte, cu întoarcerea de 180’“ a fost 
codificat in Tabela internațională 
1981 ca element nou, purtind numele 
Cristlnei Grigoraș. Pentru noutate și 
risc, acest element deosebit este co
tat cu 1 punct 1

Să o felicităm pe Cristina, să-i fe
licităm pe antrenorii ei de la lotul 
reprezentativ — Atanasia Albu și 
Octavian Belu — pentru acest suc
ces. Campionatele continuă astăzi eu 
întrecerile la aparate.

Valerlu MIRONESCU

FOTBAL: Azi, în divizia A
Astăzi au loc meciurile celei de-a 

XXI-a etape a campionatului divi
ziei A la fotbal. Iată programul 
jocurilor : Steaua — Dinamo (stadio
nul Steaua, ora 16, meci televizat di
rect) ; Sportul studențesc — Progre
sul Vulcan (stadionul Politehnica) ; 
Jiul — A.S.A. ; Chimia Rm. Vîlcea 
— F.C. Olt ; Politehnica Timișoara —

F.C. Argeș ; Politehnica Iași — F.C.M. 
Brașov ; Universitatea Cluj-Napoca 
— F.C. Baia Mare ; Sport Club 
Bacău — Corvinul ; Universitatea 
Craiova — F.C.M. Galați.

Cu excepția meciului Steaua — Di" 
namo, celelalte partide vor începe Ia 
ora 18,00.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• în prima reuniune a campio

natelor europene de box de la Tam
pere (Finlanda), pugiliștii români au 
obținut victorii : Dumitru Șchiopu 
(categ. semimuscă) l-a învins la punc
te pe polonezul Maidanski, la semi- 
ușoară Viorel Ioana l-a întrecut de 
asemenea la puncte pe Adach (Po
lonia), iar la categoria mijlociemicâ. 
Mihai Ciubotaru l-a învins prin K.O.

tehnic în repriza a 3-a pe Valko (Ce
hoslovacia).
• într-un meci contînd pentru 

grupa a 7-a europeană a prelimina
riilor camoionatului mondial de 
fotbal, selecționata Poloniei a întrecut 
cu scorul de 1—0 (0—0) echipa R.D. 
Germane, prin golul înscris în minu
tul 55 de Buncol. Partida s-a disputat , 
la Chorzow, în fața a 80 000 de spec
tatori.

„O lume senină, cu oameni noi"
(Urmare din pag. I)
punți peste ape și leagă tn 
mănunchi pe toți însetații de 
dreptate. Filozofii și cărtu
rarii legați de popor vi
sează la frumusețea viito
rului. Cei ce zăbovesc pe 
paginile cruntate de singe 
ale istoriei scot la lumină 
pe eroii și martorii ano
nimi ai maselor. îndeamnă 
la luptă. Printre ei, Const. 
Miile, socialist înflăcărat, 
invocă In 1882 „Poezia ro
șie" a răzvrătirii : „Vom 
muri, dar a harfei lungă, 
jalnică cîntare, / Cîntecul 
sinistru-al foamei, cintecul 
celor invinși, / Ca și clopo
tul de moarte va suna 
fără-ncetare / Șl cu glasul 
lui scula-va din somn ță

rile popoare / Mii și mii de 
mii de inși".

In 1889, Congresul In
ternaționalei a ll-a comu
niste declară ziua de 1 Mai 
zi de sărbătoare pentru 
muncitorimea de pretutin
deni. Ziua Armindenului 
păstoresc, atita vreme îne
cată in unda sărată a lacri
milor, devenea și pentru 
asupriții din țara noastră 
simbolul luptei împotriva 
exploatării. Traian Deme- 
trescu. care văzuse In Cra
iova banilor olteni o casă 
acoperită cu plăci de ar
gint, închină in 1895 mun
citorilor un cîntec de 1 Mai. 
Cu aproape jumătate de 
veac înainte, poetul în
trevede izblnda celor mulți 
și-și exprimă printr-un pu
ternic lirism participarea :

„Din idealurile noastre / O, 
visători flămînzi și goi, / 
Vor răsări, ca niște aștri, / 
Senine lumi, cu oameni 
noi ; / Și-n vremurile-acele 
sfinte, / Pămîntul poate va 
fi rai, / Vor răsuna mai 
dulci cuvinte / în cîntecele 
lor de Mai !“.

Zi de-ntii Florar în pa
tria noastră, unde profeția 
poetului s-a împlinit. S-a 
născut și crește robustă pe 
meleagurile strămoșești 
acea „senină lume, cu oa
meni noi" in' ale căror cin- 
tece răsună puternic împli
nirile muncii libere, menită 
să înfrumusețeze neconte
nit patria noastră socialistă. 
Sînt cintece in care se îm
pletesc sentimentele po
porului, dragostea față de

partid și față de țară. Pri
măvara, iat-o, s-a năpustit 
peste creste de munți și a 
îmbrăcat in arcuirea cren
gilor și in potopul florilor 
încă un 1 Mai, al împlini
rilor, pe care l-a sărbătorit, 
entuziast, țara. Mai tînără 
decît toate, primăvara Vieții 
noastre noi și-a înălțat din" 
nou cintecul de bucurie a 
biruinței sub coviltirul ce
rului limpezit de ultimele 
ploi roditoare, într-o lume 
a biruitorilor lumii noastre 
noi. O lume a muncii și a 
rodniciei ce și-a cîntat, la 
1 Mai, cîntecele, ce și-a 
sărbătorit împlinirile mi
nunate, dobindite pe dru
mul trasat cu măiastră 
mină de partid, luminat de 
lumina lui.

• Iml sare țandăra: FEROVIAR
- 9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, AURORA - 9; 11,15 ;
13,30: 15,45; 18; 20.
• Castelul din Car păți: FEREN
TARI — 15,30; 17,30; 19,30, PACEA
- 15,30; 17,30; 19,30.
• Sacrificiu! din dragoste: GRI
VIȚA - 9; 12,30; 16; 19,15, ARTA
- 9; 12; 16; 19, CULTURAL - 9; 
12; 16; 19.
• Prima pagină: EFORIE — I ; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Circuit închis: BUZEȘTI -
15.30; 17,45; 20.
• Vocea cutremurătoare a vieții: 
DRUMUL SĂRII - 15,30; 18; 20.
• Jandarmul și extratereștrii : 
DACIA - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15, COTROCENI - 15: 17.30; 20.
• Croaziera: GIULEȘTI - 9; 11 ;
13,15; 15,30, 17,45; 20. FLAMURA
- 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Omul șl fiara: LIRA - 15.30; 
19; VOLGA - 9; 11,30; 14; 16,30;

19.45, TOMIS - 9; 12,15; 15,30; 19.
• Schițe din Imeretia: VIITORUL
- 15,30; 17,30; 19,30.
• Confidențe : MIORIȚA — •;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Stele de lamă: MUNCA — 16; 
18; 20, COSMOS - 15,15; 17,30;
19.45.
• Lancea de argint: POPULAR
- 14; 16; 18; 20.
• Nicki - 15,30; Mica romanță
- 17,30; 19,30; FLACARA.
• Șantaj: PROGRESUL - 16; 
18; 20.

expoziții
• Oficiul de expoziții al C.C.E.S. 
Sala Dalles: Retrospectiva Gheor
ghe Șaru. pictură; retrospectiva

Boris Caragea, sculptură; sala Ar- 
ghezl: Zoltân Hajdii, pictură; Mu
zeul colecțiilor: Expoziția de artă 
plastică a preșcolarilor și elevilor.
• Muzeul satului: Expoziția de 
prelucrare a fibrelor animale și 
vegetale.
• Galeria Căminului artei (par
ter): Expoziție de sculptură;
(etaj): Doisprezece artiști plastici 
din Mannheim (R.F.G.).
• Galeria Simeza: Constantin 
Nițescu, pictură
• Galeria Orizont: Maria Con
stantin, acuarelă.
• Galeria Galateea: Mariana 
Popa, gravură și desen.
• Galeria Eforie: Gheorghe Ri- 
zoiu. ceramică.
• Galeria „Cenaclu" : Sanda 
Bucur, picturâ.
• Galeria municipiului București: 
Eugen Glscă, acuarelă șl tempera.
• Galeria „Artlnd" : Expoziția „O- 
glinzl '82“.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4,

5 și 6 mai. In țară : Vremea va fi în 
general instabilă, cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea ploi îndeosebi sub for
mă de averse însoțite pe alocuri și de 
descărcări electrice și izolat de grindi
nă. Ploile vor fi mai frecvente îri 
zonele de deal și de munte, unde pe 
alocuri cantitățile de apă căzute pot 
depăși 20 litri pe metru pătrat. Vîntul 
va sufla moderat, cu intensificări de 
scurtă durată Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 2 ș1 12 grade, iar 
cele maxime între 12 și 22 de grade, izo
lat mai ridicate în București: vremea 
va fi în general instabilă. Cerul va £1 
variabil. Vor cădea ploi ce vor avea si 
caracter de aversă. însoțite și de des
cărcări electrice. Vînt moderat. TemV 
peratura minimă va fi cuprinsă tnCre
6 șl 8 grade, iar cea maximă între 
17 și 20 de grade. (Corneliu Pop, mete
orolog de serviciu).
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în întreaga țară, cu însuflețire, optimism și voie bună

SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 1 MAI
(Urmare din pag. I)
stațiunile s-au bucurat de o mare 
afluență, in special din partea copiilor. 
Pe lacuri, ambarcațiunile de tot felul 
au fost solicitate la maximum. De 
asemenea, 20 de autocare i-au dus pe 
oaspeți in excursii la cetățile Histria 
și Adamclisi, in Delta Dunării și in 
nordul Dobrogei. La Mangalia și 
Neptun s-au organizat serbări cimpe- 
nești.

Amatorii au putut face chiar și baie. 
O, nu in apa mării. Le-au stat la dis
poziție toate piscinele cu apă încăl
zită. Cu alte cuvinte, Armindeni a 
fost, intr-un fel, o avanpremieră a 
sărbătorii de o vară ce va începe pe 
litoral, pentru sute de mii de oameni 
ai muncii, odată cu noul sezon de 
cură. (G. Mihăescu).

Pentru lumina
acestor zile

Termocentrala Brăila. 2 mai 1981, 
ora 20,05. Discuție in camera de 
comandă a termocentralei cu ingine
rul Mircea Panaitescu, dispecer șef 
de tură : „Oamenii sînt toți la dato
rie „Bineînțeles. Ca și ieri, ca și 
în fiecare zi. Astăzi, 55 de operatori 
de cazane și turbine, electricieni și 
A.T.M.-iști veghează...". „Frumos 
spus... Adică ?“. „Fac totul pentru ca 
energia electrică să pulseze în siste
mul energetic național. Dacă îmi este 
permis să mă exprim astfel, no; ali
mentăm cu «oxigen» focurile continue 
ale țării : mari combinate indus
triale, rețele de transport, spitale și. 
bineînțeles, casele oamenilor care se 
află în aceste zile într-o binemeritată 
odihnă. O clipă, vă rog... (urmează o 
discuție telefonică cu dispeceratul 
național — „Totul este in ordine" ; 
apoi cu unul din cei patru maiștri 
de tură, aflat într-o instalație). Să 
reluăm : vedeți sutele de aparate de 
măsură șl control din această cameră 
de comandă ? Ele trebuie să meargă 
ceas. Veghem cu toții ca să fie 
așa. Cuvintele tovarășului Nicolae
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în drumul nostru drept
Horește griul sub zefirul blind
Și ghiersul doinei unduiește-n nai,
De dragoste și pace mi-e sufletul flămind 
In miez de primăvară cind vine luna mai.
Vin ciocirlii din cer să-și cinte bucuria 
Și rindunici timide sub streșini iși fac rai 
Nu-i țară mai frumoasă precum e România 
Cind florile țișnesc din mugurii lui mai.
In drumul nostru drept, spre piscuri de lumină 
Noi creștem omenia, lovim în putregai 
Și punem seve noi, adine, in rădăcină 
La pomii ce-i sădim in zilele lui mai.
Veniți lingă poeți, cîntați cu ei in cor 
Căci liberi sintem azi in românescul plai 
E toată România un cintec și un dor 
Cind florile țișnesc din mugurii lui mai.

George CIUDAN

.0

Ceaușescu, despre gospodărirea chib
zuită a energiei, sînt pentru noi, 
energeticienii, un fel de «lege a le
gilor». Trebuie să obținem energie 
mai multă cu consumuri mai mici — 
acesta va fi darul nostru pentru 
jubileul partidului. Ieri și astăzi (1 și 
2 mai — n.n.) nu am avut nici un fel 
de necazuri ; și am «pulsat» în sis
temul național peste 18 milioane 
kWh".

...La Termocentrala Brăila este o 
permanentă stare de veghe, muncă 
la nivelul cel mai înalt (Comeliu 
Ifrim).

Un dar de Armindeni:
cheia noului
apartament

Cu o zi înainte de Armindeni, un 
număr de muncitori ploieșteni s-au 
mutat în casă nouă. Printrg ei, for
jorul Nicolae Dobre, operatorul Con
stantin Minălcescu, sudorul Gheor- 
ghe Voinea și alții. 1 Mai, în blocul 
55 din cel mai nou cartier al orașu
lui : locatarii nu s-au dus nici la 
muncă, nici la iarbă verde. Și-au 
petrecut timpul aranjîndu-și frumos 
mobila, covoarele — și ele proaspăt 
cumpărate de la magazin — în noile 
și confortabilele lor cămine. Ca ei, 
alte 130 familii care au primit în 
ajunul lui 1 Mai cheile noilor aparta
mente. „N-am fost la iarbă verde și 
totuși pentru noi a fost cel mai fru
mos și cel mai substanțial 1 Mai din 
cîte am trăit", ne-a spus lăcătușul 
Zaharia Pîrvu. (C. Căpraru).

Raport muncitoresc
In întrecerea în cinstea zilei de 

1 Mai și a gloriosului jubileu a 60 de 
ani ai partidului, zilele acestea au 
marcat noi și importante succese, din
tre care spicuim :
• Hidrocentrala Porțile de Fier :

î 
î 
î 
î 
î
Î

40 milioane kilowați/oră energie elec
trică — adevărat record de forță și 
lumină — pulsați in sistemul energe
tic național.
• 1 și 2 mai la Reșița — 200 tone 

fontă peste plan.
• Zi-ntii de mai la Combinatul de 

ingrășăminte chimice Bacău : a in
trat in producție, la Întreaga capaci
tate, fabrica de uree. Premisă pentru 
întregul combinat de a realiza, in 
primele două zile ale lunii, o produc- 
ție-marfă suplimentară de circa 2 mi
lioane lei.
• 35 tone cocs, 490 tone fontă, 390 

tone oțel și 320 tone laminate — iată 
depășirile realizate in primele două 
zile ale lunii de siderurgiștii hune- 
doreni.

• Șl colectivul Combinatului de
lianți și materiale refractare din 
Turda consemnează, in cele două zile, 
realizări peste prevederi : 600 tone
clincher, 800 tone ciment, mai bine 
de 200 tone var, alte materiale de 
construcții, iar la export — peste 200 
tone ciment.
• Depășindu-și sarcinile de plan, 

muncitorii întreprinderii de produse 
refractare din Alba Iulia au trimis 
oțelăriilor 500 tone de cărămizi re
fractare, 200 tone șamotă și 100 tone 
mortar.
• întreprinderea metalurgică Iași: 

realizarea unei producții record de 
4 800 tone țevi sudate și profile în
doite la rece.
• Bilanțul chimiștilor Sloboziei de 

Ziua muncii : realizarea unei produc
ții de 950 tone azotat și 920 tone uree, 
precum și a 1 800 tone uree și azotat 
livrate in S.U.A. și Egipt.

O Și schimburile metalurgiștilor 
din Vlăhița raportează : 21 tone fontă 
de înaltă puritate elaborate peste 
plan.

• Sporurile de producție realizate 
la întreprinderea de materiale izola
toare din Vaslui însumează 200 000 
metri pătrați de carton asfaltat, 
3 tone carton celulozic, peste 100 ele
mente prefabricate din ipsos pentru 
locuințe, 30 tone vată și produse din 
vată minerală.

© Petroliștii schelei de extracție 
Timișoara au obținut o producție me
die zilnică superioară cu 2 tone la 

gazolină și cu 10 tone la țiței față de 
nivelul lunii aprilie.

O „statistică"
a... bunei dispoziții

O imagine cuprinzătoare a felului 
in care, potrivit unei tradiții ce nu
mără 91 de ani, bucureștenii au pe
trecut armindenii muncitorești ai 
acestei primăveri : în fața a sute 
de mii de spectatori, In zilele de 
1 și 2 mai au prezentat spectacole

Mozaic de voie bună
• Giurgiu-port Cei 

mai proaspeți cam
pioni naționali, Mircea 
Busuioc, Dan Gheța, 
Mihai Ionescu și cole
gii lor prezintă în fața 
miilor de spectatori 
demonstrații de navo- 
modele.

• Mii de oameni ai 
muncii suceveni și-au 
petrecut timpul liber 
pe Platoul cetății sau 
în pădurea Adîncata, 
alții — între care chi- 
miștl, constructori de 
utilaje și mineri de la 
Lești 'Ursului' — ' și-au 
dat întîlnire în Lunca 
Moldovei ori la 111- 
șești, după cum locui
torii Fălticenilor s-au 
regăsit în „Dumbrava 
minunată". In Parcul 
tineretului, tinerii ră- 
dăuțeni s-au prins In- 
tr-o uriașă horă a ve
seliei.
• Sus pe munte, In 

Bucegi, la cota 2 000, 
la Babele și în alte 
locuri e încă zăpadă. 
Condiții de schi. Sis
temele de transport pe 

cablu au funcționat 
cu program prelungit. 
In stațiuni, la casele 
de cultură din Sinaia 
și Bușteni, programe 
cultural-artistice, seri 
de dans.
• Tg. Mureș. Pe 

scene amenajate în aer 
liber, ca și la teatrul 
de vară și în săli
le cluburilor muncito
rești, soliști și forma
ții artistice au pre
zentat momente fol
clorice, cintece și dan
suri românești. ma
ghiare Și germane, 
precum și montaje li- 
terar-muzicale dedica
te apropiatei aniver
sări a partidului.
• Respectînd tradi

ția, oamenii muncii 
români, maghiari și 
de alte naționalități 
din municipiul Cluj- 
Napoca și-au petrecut 
zilele de 1 și 2 mai în 
zonele de agrement 
Hoia, Făget, In parcul 
municipiului sau în 
cel al universității.

peste 360 de formații artistice de 
amatori, cuprinzînd aproape 4 300 de 
artiști — componenți a 55 de brigăzi 
artistice, 47 de tarafuri și orchestre 
de muzică populară, 39 de formații 
de dansuri populare, 84 de orchestre 
și formații de muzică ușoară șl tină» 
ră, 7 ansambluri folclorice etc.

Consemnăm și aportul unor colec
tive profesioniste — Teatrul Național 
„Ion Luca Caragiale" (cu un specta
col de sunet și lumină), teatrele 
„Constantin Tănase" și de operetă, 
ansamblul artistic „Rapsodia româ
nă", fanfare militare. Cifre și nume 
ce dau măsura unei sărbătorești și 
tonice ambianțe. (Silviu Achim).

unde formații artistice, 
ansambluri folclorice, 
ca și teatrul de păpuși 
s-au perindat neîntre
rupt pe scenele în aer 
liber.
• Zona de agre

ment Someș din Satu 
Mare : concerte de 
fanfară, recitaluri de 
poezie patriotică, spec
tacole. Bogate mani
festări cultural-artis
tice și la cluburile ti
neretului și „Unio".
• Pe scenele ame

najate ’ în pădurea 
Peri din vecinătatea 
municipiului Slobozia 
au evoluat cele mai 
bune formații artisti
ce, recitatori și umo
riști, iar pe terenurile 
pregătite ad-hoc au 
avut loe interesante 
și prietenești dispute 
sportive. Participan
te active la buna dis
poziție — unitățile de 
alimentație publică, 
bine aprovizionate cu 
mititei, bere, Înghe
țată.

„F tinerețea noastră partidului datoare,
partidul, tinerește, îl urmăm!"

«

Tot ce-i tînăr este cu zimbetul pe 
buze... Iată emblema nescrisă și ne
rostită, dar reală și strălucind cu pu
tere ieri pe Stadionul Republicii din 
Capitală, acolo unde mii și mii de 
bucureșteni au sărbătorit Ziua tine
retului din Republica Socialistă 
România.

De la primele acorduri ale Imnului 
de stat al României și de la momen
tele solemne ale înălțării Tricolorului 
pe cel mai înalt catarg, pină la pa
noramicul final, de mare anvergură, 
realizat de tineri și copii purtind gi
ganticul medalion cu portretul secre
tarului general al partidului, marea 
arenă de sub Dealul Spirii a repre
zentat locul unde, printr-o unică sin
teză, păreau a se fi concentrat culo
rile și miresmele acestei primăveri, 
cîntecele și jocurile copilăriei, opti
mismul robust, arzătoarea dorință de 
afirmare și vigoarea ce caracterizează 
virsta de aur a tinereții. O unică 
sinteză, care a dorit și a reușit să 

se constituie intr-un vibrant omagiu 
închinat partidului, glorioasei sale 
istorii, intr-o nouă și elocventă ex
presie a simțămintelor de profundă 
recunoștință pentru atit de rodnicele 
șanse de împlinire oferite tuturor ti
nerilor României.

Cu îndelungate urale și ovații, ră- 
sunind din miile și miile de piepturi 
tinerești, a fost marcată adoptarea 
telegramei adresate tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia.

Verdele crud al gazonului este in
vadat apoi de o infinită varietate 
cromatică. MU de tineri interpretea
ză o frumoasă repriză de dansuri 
sportive cu o tematică intitulată, 
semnificativ, „Ne este fapta spre 
viitor o treaptă". Multe dintre aceste 
deosebit de atractive manifestări de 
gimnastică și dans, caracterizate prin 
măiestrie, culoare, prospețime, au 
fost închinate partidului, apropiatei

sale aniversări. Cu trupurile lor, ti
nerii au înscris pe gazon nume dragi, 
simbolurile vieții, ale muncii, ale nă
zuințelor noastre : „P.C.R. — 60“,
„R.S.R.", „Pace".

Se derulează în continuare finalele 
„Crosului pionierilor și tineretului", 
in cadrul cărora iși dispută intiieta- 
tea cei mai buni alergători din țară, 
băieți și fete, grupați în cinci cate
gorii de vîrstă. Si cei mai bine pre
gătiți, dar și ceilalți sînt răsplătiți de 
părinți, dascăli și prieteni cu aplau
ze, fie pentru victorie, fie pentru în
săși participarea la acest concurs in 
care primii și marii ciștigători sînt 
sportivitatea, vigoarea, sănătatea și 
înfrățirea tinerei generații.

La diferitele categorii, distanțe și 
vîrste, ciștigătorii au fost următorii : 
Alecu Lupu (Vrancea), Lucica So- 
ciu (Bacău), Gabriela Șencher (Ba
cău), Ion Avrămuț (Caraș-Severin), 
Mihaela Novăcescu (Brăila), Cristian 
Matei (București), Ioana Lințoiu 

(București), Ion lordache (Buzău), 
Paula llie (București), Teodor Gheor- 
ghici (București). „Cupa pionierului" 
și „Cupa U.T.C." au revenit repre
zentanților municipiului București, 
care au acumulat cel mai mare nu
măr de puncte. Au avut loc, in con
tinuare, finalele pe țară ale Com
plexului aplicativ „Pentru apărarea 
patriei" ciștigate, la diferitele cicluri, 
de către reprezentanții județelor Su
ceava, Constanța. Mureș și ai muni
cipiului București.

Urmează, într-o succesiune rapidă, 
reprize de gimnastică artistică inti
tulate „Anii copilăriei", „Măiestrie și 
vigoare", „Grație și armonie", „Avem 
un crez politic și-un brav conducă
tor". Candoarea șt ezitările pline de 
farmec ale „șoimilor", voioșia pio
nierilor, dîrzenia uteciștilor, preci
zia sportivilor, precum și disciplina 
militarilor alcătuiesc laolaltă un 
splendid film sărbătoresc, punctat in 
repetate rînduri de aplauze.

Marele spectacol se finalizează 

printr-un impresionant tablou simbo
lic dominat de portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — pe care copii 
și tineri din arenă și din tribu
ne îl aplaudă cu entuziastă însufleți
re, parcă făgăduind să răspundă prin 
noi fapte de vrednicie îndemnului ce 
le-a fost adresat de către secretarul 
general al partidului la ultima întîl
nire cu reprezentanții tinerei gene
rații ; „Doresc să adresez minunatu
lui tineret al patriei noastre urarea 
fierbinte de multă fericire și îndem
nul de a învăța, învăța și iar învăța, 
de a fî in continuare — ca și pină 
acum — prezent pe toate șantierele, 
acolo unde se transformă viața, se 
transformă țara, acolo unde se nasc 
adevărațil eroi ai comunismului, al 
libertății României".

Un îndemn pe care generația tină- 
ră a României socialiste îl urmează 
cu nestrămutată încredere, cu entu
ziasm.

A. BUNESCU

ZIUA TINERETULUI", ÎN ȚARA
Din relatările corespondenților Ju

dețeni ai ziarului nostru despre 
manifestările din țară, prilejuite de 
Ziua tineretului, am spicuit : • 
Comitetul județean Ialomița al 
U.T.C. a organizat pe scenele din 
municipiul Slobozia, orașele Fetești, 
Urziceni, Țăndărei, precum ș: 
in numeroase comune interesante 
spectacole, simbolic intitulate „Cîn- 
tăm tinerețea". Alături de manifes
tările cultural-artistice au mai avut 
loc ștafete culturale și întreceri 
sportive la care au participat ma
joritatea tinerilor din orașele și sa
tele județului. • Vineri seara, pio
nierii și uteciștii din municipiul Iași 
au participat la un frumos carnaval 

organizat în pelerinaj pe străzile 
și la ștrandul orașului. O La 
cluburile din Alba Iulia, Aiud, 
Blaj, Cugir și Zlatna au fost 
organizate concursuri pentru cei 
mai buni dansatori, interpreți de 
muzică populară și ușoară, jocuri 
distractive. • Sala polivalentă din 
Craiova a găzduit, sîmbătă, turneul 
final al campionatului republican 
de volei al juniorilor șl școlarilor. 
• De o largă popularitate s-a 
bucurat în toate localitățile jude
țului Satu Mare cupa „2 Mai", în 
cadrul căreia peste 6 000 de tineri 
s-au întrecut la fotbal, handbal, 
volei, ciclism și alte discipline 
sportive.



IN CONSILIUL DE SECURITATE7 MAI PESTE HOTARE
MOSCOVA. în Piața Roșie din 

Moscova a avut loc tradiționala de
monstrație de 1 Mai a oamenilor 
muncii din capitala U.R.S.S. La 
tribuna centrală a Mausoleului 
„V. I. Lenin" se aflau Leonid Brej- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., alți con
ducători de partid și de stat sovietici.

în tribunele rezervate oaspeților 
de peste hotare se aflau și membrii 
delegației sindicale din țara noastră, 
condusă de Petre Frone, membru al 
Comitetului Executiv al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

Demonstrația a fost deschisă de un 
grup de sportivi. Apoi au trecut prin 
fața tribunei reprezentanți ai colecti
velor de muncă din întreprinderi și 
organizații economice, instituții de 
cultură, știință și artă din capitală, 
care au exprimat hotărîrea oameni
lor muncii de a transpune în viață 
hotăririle Congresului al XXVI-lea 
al P.C.U.S., prevederile noului cin
cinal. Demonstrații de 1 Mai s-au 
desfășurat și în capitalele republici
lor unionale.

SOFIA. în Întreaga Bulgarie s-au 
desfășurat manifestări sărbătorești 
dedicate zilei de 1 Mai. Demonstra
ția oamenilor muncii din Sofia a 
avut loc în piața „9 Septembrie", în 
prezența lui Todor Jivkov, secretar 
general al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, a altor conducători de par
tid și de stat. Pe pancartele purtate 
de demonstranți era exprimată hotă- 
rirea oamenilor muncii bulgari de a 
transpune în viață prevederile docu
mentelor Congresului al XII-lea al 
P.C.B.

BUDAPESTA. La Budapesta s-a 
desfășurat demonstrația de 1 Mai a 
oamenilor muncii din capitala unga
ră. La tribuna centrală s-au aflat 
Janos Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., alți conducători de partid 
și de stat ai R.P. Ungare.

Manifestații și serbări populare au 
avut loc cu acest prilej in întreaga 
țară.

HAVANA. La Havana, cu pri
lejul zilei de 1 Mai, a avut loc o 
mare demonstrație a oamenilor mun
cii cubanezi. în fruntea coloanelor 
de demonstranți s-au aflat reprezen
tanții colectivelor unor importante 
unități economice ale țării. Au fost 
prezenți Fidel Castro, prim-secretar 
al C.C. al P. C. din Cuba, președin
tele Consiliului de Stat și Consiliului 
de Miniștri ale Cubei, alți conducă
tori de partid și de stat.

PARIS. Ziua internațională a celor 
ce muncesc a fost marcată, la Paris, 
prin numeroase manifestații organi
zate la chemarea principalelor confe
derații sindicale franceze sub lozinca 
îmbunătățirii condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, asigurării parti
cipării egale a tuturor membrilor so
cietății la viața politică și economică 
a tării.

VIENA. La Vlena, Linz, Innsbruck 
ți in alte orașe austriece au avut loc, 
în cinstea zilei de 1 Mai, mari de
monstrații ale oamenilor muncii. în 
cursul demonstrațiilor, participant!! 
au cerut încetarea concedierilor in 
sectorul industrial și, pe de altă par
te, interzicerea activităților neonazis
te în Austria.

BELGRAD. în R.S.F. Iugoslavia, 
cu prilejul zilei de 1 Mai, au avut loc 
festivități legate de inaugurarea unor 
noi obiective social-economice, ma
nifestări cultural-artistice și serbări 
populare în aer liber. Au fost orga
nizate, de asemenea, expoziții dedi
cate memoriei fostului președinte al 
R.S.F.I. și al U.C.I., Iosip Broz Tito, 
precum și manifestări consacrate ce
lei de-a 40-a aniversări a insurecției 
din 1941 a popoarelor Iugoslaviei.

PRAGA. Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
la Praga a avut loc o demonstrație a 
oamenilor muncii. In tribuna oficială 
se aflau Gustav Husak, secretar ge
neral al C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele R. S. Cehoslovace, 
alți conducători de partid și de ștat.

Gustav Husak a rostit o cuvîntare, 
în care s-a referit la concertarea e- 
forturilor întregului popor pentru în
deplinirea prevederilor programului 
de dezvoltare a țării adoptat la cel 
de-al XVI-lea Congres al P.C.C.

ULAN BATOR. în piața „Suhe 
Bator", din capitala R. P. Mongole, a 
avut loc, cu prilejul zilei de 1 Mai, 
un miting de masă. Au fost prezenți 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secretar 
al C.C. al P.P.R.M., președintele 
Prezidiului Marelui Hural Popular al 
R.P.M., alți conducători de partid și 
de stat. Mitingul a fost urmat de de
monstrația oamenilor muncii din Ulan 
Bator.

VIENTIANE. în capitala R.D.P. 
Laos, ziua de 1 Mai a fost marcată 
printr-un miting de masă, la care a 
luat cuvîntul Sisavat Keobunephan, 
secretar al C.C. al Partidului Popular 
Revoluționar Laoțian. Vorbitorul a 
trecut in revistă succesele obținute de 
poporul laoțian în dezvoltarea eco
nomică a țării în anii construcției 
socialiste.

MAPUTO. în capitala Mozambicu- 
lui au avut loc o manifestație și un 
miting consacrate zilei de 1 Mai. în 
cuvîntul rostit cu acest prilej, Sa
mora Machel, președintele Partidului 
FRELIMO, președintele R. P. Mo- 
zambic, a subliniat necesitatea luptei 
Împotriva rasismului și imperialismu
lui, a tuturor celor care încearcă să 
afecteze munca pașnică a poporului 
mozamblcan.

TOKIO. Peste 7 milioane de japo
nezi au participat la mitingurile și 
demonstrațiile organizate în cinstea 
zilei de 1 Mai, in capitală și în alte 
orașe din Japonia. Manifestațiile 
s-au desfășurat sub lozinci chemind 
la lupta împotriva pericolului reînvie
rii militarismului, împotriva politicii 
marilor monopoluri și pentru îmbu
nătățirea condițiilor de viață ale oa
menilor muncii. Manifestația princi
pală a constitult-o marele miting din 
parcul central din Tokio, la care au 
participat aproximativ 500 000 de per
soane.

MADRID. Sute de mii de munci
tori și funcționari, de reprezentanți 
ai intelectualității și studențimii din 
Madrid au participat la demonstrația 
de 1 Mai, organizată la apelul sindi
catelor democratice din țară — Con
federația Sindicală a Comisiilor Mun
citorești și Uniunea Generală a Mun
citorilor din Spania. Anul acesta, de
monstrația de 1 Mai, devenită tradi
țională în Spania postfranchistă, s-a 
desfășurat sub lozincile „Nu — șoma
jului !“, „Să apărăm democrația !“.

BEIJING. Aproximativ 15 000 de 
oameni ai muncii din capitala
R. P. Chineze au participat la festi
vități, organizate în marele Palat al 
Poporului din Beijing, pentru sărbă
torirea zilei de 1 Mai. Au asistat 
conducătorii de partid și de stat chi
nezi Hua Guofeng, Li Xiannian, Xu 
Xiangqian, Nie Rongzhen, Peng Zhen, 
Deng Yingohao și Zhao Ziyang, alte 
persoane oficiale din R. P. Chineză.

Ye Jianying, Chen Yun, Hu Yao- 
bang, alți conducători de partid și de 
stat chinezi au participat la adunări 
festive similare organizate în alte 
orașe ale țării.

VARȘOVIA. Ziua de 1 Mai a fost 
sărbătorită în R.P. Polonă prin de
monstrații și mitinguri ale oamenilor 
muncii, prin variate manifestări cul
turale.

în Sala congreselor din Palatul 
culturii șl științei din Varșovia a 
avut loc o reuniune festivă, la care 
au luat parte muncitori din princi
palele întreprinderi industriale din 
Varșovia. Erau prezenți S. Kania, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
H. Jablonski, președintele Consiliu
lui de Stat, W. Jaruzelski, președin
tele Consiliului de Miniștri, alți con
ducători de partid și de stat. Despre 
sărbătorirea zilei de 1 Mai a vorbit
S. Kociolek, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Varșovia al 
P.M.U.P.

La demonstrația sărbătorească din 
Varșovia au participat muncitori șl 
funcționari ai întreprinderilor și in
stituțiilor din capitală, veterani ai 
mișcării muncitorești, studențl, alți 
locuitori ai orașului. Au luat parte 
Stanislaw Kania, alți conducători de 
partid și de stat polonezi.

ADDIS ABEBA. în capitala Etio
piei, Addis Abeba, a avut loc un mi
ting consacrat zilei de 1 Mai, la care 
au luat parte membri ai Consiliului 
Militar Administrativ Provizoriu, ai 
Comisiei de organizare a Partidului 
celor ce muncesc din Etiopia, activiști 
ai organizațiilor de masă și ai sindi
catelor. în cuvîntul rostit cu acest 
prilej, Lemma Gutema, membru al 
C.C. al Comisiei de organizare a 
Partidului celor ce muncesc din Etio
pia, a lansat un apel la intensificarea 
eforturilor poporului etiopian pentru 
accelerarea dezvoltării social-econo
mice a țării.

ROMA. în marile orașe italiene ' 
Roma, Milano, Bologna, Genova s-au 
desfășurat, cu prilejul zilei de 1 Mai, 
demonstrații și mitinguri ale oame
nilor muncii, organizate de Federația 
unită a celor trei mari centrale sin
dicale italiene — C.G.I.L., C.I.S.L.,
U.I.L. Demonstrațiile au avut loc sub 
semnul solidarității muncitorești in 
lupta împotriva șomajului, inflației și 
a recrudescenței terorismului.

RABAT. într-un discurs televizat, 
rostit cu prilejul zilei de 1 Mai, mi
nistrul muncii și pregătirii profesio
nale al Marocului, Arsalane Al Ja- 
didi, a evidențiat contribuția oame
nilor muncii marocani la dezvoltarea 
economică și socială a țării. El a re- 
amințiț, eforturile depuse de guvernul 
marocan pentru crearea de noi locuri 
de muncă și formarea fie cadre spe
cializate proprii — două obiective 
prioritare ale planului de dezvoltare 
economică și socială pe perioada 
1981—1985.

BERLIN. în capitala R.D. Germa
ne, Berlin, ziua de 1 Mai a fost mar
cată printr-o amplă demonstrație, în 
cursul căreia participanții au dat 
glas voinței oamenilor muncii de a 
înfăptui hotăririle Congresului al X- 
lea al P.S.U.G. Au fost prezenți Erich 
Honecker, secretar general al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D. Germane, alți conducă
tori de partid și de stat. Demonstra
ții de 1 Mai au avut loc și în alte 
localități ale R.D.G.

TIRANA. Cu prilejul zilei de 
1 Mai, la Tirana s-a desfășurat de
monstrația oamenilor muncii din ca
pitala Albaniei. Au fost prezenți En
ver Hodja, alți conducători de partid 
și de stat.

LUANDA. Ziua de 1 Mai a fost 
marcată la Luanda printr-o demon
strație urmată de un miting, la care 
a luat cuvîntul Jose Eduardo dos San
tos, președintele M.P.L.A. — Partidul 
Muncii, președintele R. P. Angola. 
Vorbitorul a arătat că, în prezent, 
țara cunoaște un amplu proces de 
reconstrucție națională, pentru acce
lerarea progresului economic și so
cial și consolidarea independen
ței sale.

DAMASC. La Damasc a avut loc, 
cu prilejul zilei de 1 Mai, o de
monstrație populară, la care au parti
cipat oameni ai muncii din capitala 
siriană și din alte localități ale țării. 
A fost prezent Hafez Al-Assad, pre
ședintele Republicii Arabe Siriene.

DELHI. în mesajul adresat cu pri
lejul zilei de 1 Mai, primul ministru 
al Indiei, Indira Gandhi, a adus un 
elogiu oamenilor muncii de pe ogoa
re și din fabrici, care prin munca lor 
contribuie la progresul economic și 
social al țării. Premierul indian a 
lansat, totodată, un apel pentru in
tensificarea eforturilor în vederea 
accelerării dezvoltării naționale.

SALISBURY. Luînd cuvîntul la un 
miting organizat cu ocazia zilei de 
1 Mai, primul ministru al Republicii 
Zimbabwe, Robert Mugabe, a decla
rat că pasul următor realizării inde
pendenței politice a țării trebuie 
să-l constituie cucerirea independen
ței economice. El a subliniat că bo
gățiile naționale ale țării trebuie să 
fie ale poporului și a relevat hotă- 
rirea guvernului de a asigura parti
ciparea directă a statului la condu
cerea ramurilor cheie ale economiei 
naționale. R. Mugabe a lansat un 
apel la unitate și la sporirea produc
tivității muncii, în vederea înfloririi 
țării.

BONN. Ziua Internațională a celor 
ce muncesc a fost marcată in diferite 
orașe dih R. F. Germania prin de
monstrații desfășurate sub lozinca 
„Deplina utilizare a forței de muncă 
— securitate socială". Principala ma
nifestație organizată de Uniunea 
sindicatelor vest-germane (D.G.B.), 
la care au participat aproximativ 
25 000 de persoane, a avut loc la Duis
burg, landul Renania de Nord-West- 
falia. în alocuțiunea rostită cu acest 
brilej, cancelarul R.F.G., Helmut 
Schmidt, a subliniat necesitatea con
centrării tutpror eforturilor pentru 
depășirea dificultăților economice 
care confruntă țara. EI s-a pronunțat, 
totodată, pentru continuarea politicii 
de pace și destindere internațională.

Reacții de dezaprobare 
față de veto-ul statelor 
occidentale In problema 

Namibiei
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

în Consiliul de Securitate al O.N.U. a 
avut loc votul asupra proiectelor de 
rezoluție pregătite de grupul țărilor 
africane la Națiunile Unite și pre
zentate de statele nealiniate membre 
ale consiliului, proiecte ce preconi
zau instituirea unor sancțiuni globale 
și obligatorii, cu caracter politic, di
plomatic și economic, împotriva Re
publicii Sud-Africane, pentru a o de
termina să înceteze politica de ob- 
strucționare a accesului la indepen
dență al Namibiei.

Cele trei state occidentale mem
bre permanente ale Consiliului de 
Securitate — S.U.A., Marea Britanie 
și Franța — au făcut uz de dreptul 
de veto, blocînd adoptarea acestor 
documente, sub pretextul că ele nu 
ar constitui un mijloc de soluționare 
a problemei namibiene, informează 
agențiile Reutpr, U.P.I. și France 
Presse.

Condamnînd recurgerea Ia dreptul 
de veto pentru a împiedica adoptarea 
proiectelor de rezoluție, Peter 
Mueshihange, secretar pentru relațiile 
externe al Organizației Poporului din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), a 
subliniat hotărîrea patrioților nami- 
bieni de a continua lupta armată îm
potriva ocupației ilegale sud-africane 
pînă la victorie, pentru cucerirea in
dependenței Namibiei.

în cuvîntul rostit după vot, repre
zentantul Ugandei, Olara Otunnu, 
președintele grupului țărilor africane 
la O.N.U., ambasadorul algerian, Mo
hammed Bedjaoui, președintele în 
exercițiu al Consiliului O.N.U. pentru 
Namibia, și ambasadorul cubanez, 
Râul Roa Kouri, președintele grupu
lui statelor nealiniate la O.N.U., au 
condamnat veto-ul occidental, sub
liniind că acesta contravine intere
selor legitime ale poporului nami- 
bian, dreptului său la independență 
și autodeterminare.

Apeluri în favoarea 
normalizării situației 

din Liban
NEW YORK. într-un comunicat 

dat publicității la sediul Națiunilor 
Unite din New York, secretarul ge
neral al O.N.U., Kurt Waldheim, lan
sează un apel solemn către părțile 
implicate în conflictul din Liban, pen
tru „consolidarea*1 încetării focului în 
această țară. Waldheim subliniază că 
situația din Liban rămîne „încordată 
și îngrijorătoare".

★
BEIRUT (Agerpres). — într-un 

apel adresat președintelui In exerci
țiu al Consiliului de Securitate al 
O-N-U-, Xasser Arafat, președintele 
Comitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, a cerut 
acestui organism să ia urgent măsuri 
eficiente pentru a pune capăt bom
bardamentelor aviației israeliene a- 
supra Libanului.

PREZENTE ROMÂNEȘTI IA « •
BULAWAYO : Primul ministru 

al Republicii Zimbabwe 
a vizitat standul țării noastre

SALISBURY (Agerpres). — Pri
mul ministru al Republicii Zimbabwe, 
Robert Mugabe, a vizitat standul co
mercial al României din cadrul Tîrgu- 
lui internațional de la Bulawayo. Ex- 
primindu-și satisfacția față de pre
zența, pentru a doua oară, a Româ
niei la Tîrgul internațional Zimbabwe, 
premierul Robert Mugabe a rugat să 
se transmită președintelui Nicolaâ 
Ceaușescu mulțumirile sale, împreună 
cu un cald salut tovărășesc și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire 
personală.

Pe parcursul vizitei, Robert Mugabe 
a făcut aprecieri pozitive la adresa 
dezvoltării multilaterale și succeselor 
remarcabile ale economiei româ
nești, afirmîndu-și, totodată, convin
gerea că schimburile comerciale și 
cooperarea economică dintre cele 
două țări se vor extinde și adinei 
continuu in interesul ambelor po
poare, al păcii și colaborării inter
naționale.

CASABLANCA t Pavilionul 
românesc vizitat de 
premierul Marocului

RABAT 2 (Agerpres). — S-a des
chis cea de-a 29-a ediție a Tîrgului 
internațional de la Casablanca, ma
nifestare prestigioasă la care parti
cipă peste 30 de țări și peste 1 000 de 
societăți marocane și străine.

România este prezentă cu o gamă 
largă de produse din industria con
strucțiilor de mașini, industria chi
mică, industria ușoară și a bunurilor 
de larg consum.

Cu ocazia festivității de deschidere 
a tîrgului, pavilionul românesc a fost

TÎRGURI INTERNATIONALE
I

vizitat de primul ministru al guver
nului marocan, Maati Bouabid. de 
ministrul comerțului și industriei. 
Azzeddine Guessous, de ministrul 
echipamentului, M’Hamed Douiri, și 
de alți membri ai guvernului. Oaspe
ții au dat o înaltă apreciere produse
lor românești.

PARIS : Președintele 
Senatului irancez elogiază 

exponatele romanești
PARIS (Agerpres). — La 30 apri

lie s-a deschis Tîrgul internațional 
de la Paris, manifestare expozițională 
de mare amploare, specializată în sec
toarele bunurilor de consum.

Țara noastră are o participare re
prezentativă, cuprinzînd exponate din 
sectorul industriei ușoare, produse 
artizanale și articole de uz casnic, 
produse din sectorul agroalimentar, 
produse chimice, articole electroteh
nice și electronice, construcții navale, 
autovehicule de teren.

Pavilionul românesc cuprinde de 
asemenea fotografii și diapozitive în- 
fățișînd o imagine de ansamblu asu
pra potențialului economic și comer
cial al țării noastre, a frumuseților 
naturale și realizărilor pe multiple 
planuri ale României socialiste. Cu 
ocazia deschiderii oficiale, pavilionul 
românesc a fost vizitat de Alain Po- 
her, președintele Senatului francez, 
însoțit de președintele Camerei de 
comerț, Jean Theves. Vizionînd ex
ponatele, președintele Senatului a fă
cut aprecieri elogioase privind calita
tea și prezentarea acestora, reflec
tare a gradului de dezvoltare a eco
nomiei românești, exprimind, și cu 
acest prilej, satisfacția pentru bunele 
relații existente între cele două țări 
și popoare, pentru extinderea lor în 
continuare.

CONGRESUL ASOCIAȚIEI ECONOMIȘTILOR DIN ȚĂRILE ÎN CURS I 
DE DEZVOLTARE, care s-a desfășurat sub deviza „Criza economică in- I 
țernațională și efectele sale asupra statelor în curs de dezvoltare", s-a 

! încheiat la Havana. în declarația dată publicității la încheierea lucrări- I 
| lor se subliniază că statele participante se pronunță pentru dezvoltare 

economică independentă, lichidarea colonialismului și exercitarea depli- 
I nei suveranități asupra resurselor naturale, in avantajul propriilor po- i 
j poare. Declarația respinge totodată teoriile preconizind dezvoltarea capi

talistă a țărilor lumii a treia, deoarece „ele inseamnă aservirea econo- I 
I miilor acestor țări companiilor transnaționale, concentrarea veniturilor

în mina grupurilor privilegiate șl reducerea drastică a cheltuielilor so- I ciale".

REALITĂȚI ÎN LUMEA CAPITALULUI

TINERETUL: un prezent dureros, un viitor incert, 
la „vîrsta tuturor speranțelor"

I PRIMIRE LA BEIJING. Deng
Xiaoping, vicepreședinte al C.C. al 
P. C. Chinez, a avut la Beijing o 

I întrevedere cu președintele Repu
blicii Sierra Leone, Siaka Stevens, 

I aflat într-0 vizită în R. P. Chineză, 
anunță agenția China Nouă. Au fost 

I abordate probleme ale întăririi co
laborării pe multiple planuri intre 
cele două țări,

ÎNTÎLNIRE. Secretarul general al 
1 O.N.U., Kurt Waldheim, a fost pri- 
. mit la Washington de președintele 

S.U.A., Ronald Reagan. După cum 
| s-a anunțat, printre problemele 

abordate în cursul întrevederii s-au 
I aflat dialogul Nord—Sud dintre ță

rile industrializate și cele în curs 
de dezvoltare, precum și situația 

■ din Liban.
I ACORD COMERCIAL NIPONO-

AMERICAN. în urma negocierilor 
I desfășurate la Tokio între ministrul 
I nipon al corherțului internațional și 

industriei, Rokusuke Tanaka, și 
! William Brock, reprezentant comer

cial special al S.U.A., s-a convenit I 
asupra unui acord de bază privind 
exporturile de automobile nipone ' 
pe piața americană, potrivit căruia . 
Japonia va accepta să-și reducă vo
luntar exporturile de autoturisme j 
în S.U.A. Un purtător de cuvint 
al Casei Albe a declarat că pre- I 
ședințele Ronald Reagan și-a expri
mat satisfacția față de acordul in- * 
tervenit între guvernele american . 
și japonez.

MASURI ANTITERORISTE IN 
ITALIA. Magistratura italiană a 
emis 15 mandate de arestare impo- I 
triva unor extremiști de dreapta 
acuzați de comiterea unor atentate 
și alte acțiuni teroriste, între care • 
incendierea a două fabrici din Mi- , 
lano, în iunie 1977, și rănirea unui 
funcționar public în ianuarie, 1978, ' 
în același oraș. Autori ai celor • 
două acte de terorism s-au declarat I 
a fi membri ai grupării „Prima ' 
linea". .

In condițiile agravării crizei economice din țările capitaliste, tinăra 
generație reprezintă grupul social cel mai vulnerabil, cel mai 
expus, care este confruntat cu fenomene mai complexe și grave 
decit pot sugera cifrele și datele statistice. Dificultățile pe care le in- 
timpină, -zilnic, milioane de tineri in căutarea unui loc de muncă - șo
majul fiind principala problemă a tineretului din țările capitaliste - ge
nerează stări de descurajare, frustrare, alienare, oameni aflați la „virsta 
tuturor speranțelor" devenind victime ale consumului de droguri, alcoolu
lui, violenței. Intensificarea cursei înarmărilor, spirala cheltuielilor mili
tare se răsfring, de asemenea, in mod dureros asupra situației tineretu
lui, sustrăgind fonduri uriașe nevoilor sociale, inclusiv sistemului de invă- 
țămint și creind totodată primejdii grave pentru viitorul tinerei generații, 
ca și al întregii omeniri.

Reflectind aceste realități, Programul de măsuri și activități, adoptat 
de recenta sesiune a Comitetului Consultativ al O.N.U. pentru Anul inter
național al tineretului - acțiune de amploare inițiată pe baza unei pro
puneri a României la O.N.U. - evidențiază necesitatea de a se depune 
eforturi susținute pentru ameliorarea situației actuale a tinerei generații, 
pentru sporirea rolului său in lumea contemporană.

ma heroinei este un eșec al socie
tății de consum in întregul ei".

Intrare în viață ••• 
prin poarta șomajului

„Principala problemă cu care este 
confruntată tinăra generație in actua
lul deceniu o constituie șomajul", se 
arată într-un raport prezentat de 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, Comitetului Națiunilor 
Unite pentru probleme sociale, cul
turale și umanitare. Din cei 20 mi
lioane de șomeri din țările capita
liste dezvoltate, relevă documentul, 
peste 7 milioane sînt tineri sub 25 
de ani; în aproape toate statele în 
cauză, flagelul șomajului atinge 20—30 
la sută din absolvenții diferitelor 
forme de învățămînt.

Din 100 de absolvenți ai școlilor 
profesionale franceze, de pildă, nu
mai 60 vor putea găsi un post de 
muncitor calificat. Șansele absolven
ților învățămîntului superior sînt mult 
mai reduse: din 100 de posesori ai 
diplomei universitare doar 30 au po
sibilitatea de a ocupa un loc de 
muncă corespunzător specialităților 
lor.

„Șomajul In rîndul tineretului 
și al proaspeților absolvenți uni
versitari este o problemă ce cu
noaște dimensiuni tot mai mari 
pe tot cuprinsul Europei occi
dentale. Numai în țările Pieței 
comune există peste două mi
lioane de tineri șomeri, de două 
ori mai mulți decit acum cinci 
ani" — relevă agenția Associa
ted Press.

„Dacă vrem să combatem șomajul, 
scrie revista «L’Express», trebuie 
să-i cunoaștem originile. Ce bine ar 
fi să indicăm un țap ispășitor și să-l 
trimitem la moarte. în realitate sînt 
mai multe rele care generează șomaj, 
în primul rind criza economică. Prin 
urmare, ce se poate face împotriva 
șomajului ?“.

Ideile, desigur, nu lipsesc. în 
primul rînd însă se cere să se pună 
capăt crizei economice. Revista nu 
explică cum se poate realiza acest 
lucru, dar realitățile arată că facto
rul primordial al crizei îl constituie 
intensificarea cheltuielilor militare, 
reducerea acestora fiind de natură să 
creeze condiții pentru soluționarea 
crizei economice și, implicit, pentru 
îmbunătățirea condiției tinerei ge
nerații.

Flagelul 
stupefiantelor: un act 
de acuzare a societății 

de consum
„La Porției, o suburbie a Neapole- 

lui, scrie revista americană «NEWS
WEEK», seringi de plastic atîrnă ca 
fructe fantomatice dintr-un pom, în 
piața principală. In Berlinul occiden
tal, în sordidul cartier «Bahnhof- 
Zoo» mii de morfinomani rătăcesc în 
căutarea heroinei, cel mai tînăr avlnd 
11 ani. în superaglomeratele cen
tre de tratament antidrog din 
Marea Britanie, adolescenții ce nu 
mai pot trăi fără stupefiante pot 
aștepta pînă la două luni pînă să li 
se vină in ajutor. Iar la Paris, unii 
proprietari de cafenele au început să 
facă găuri în lingurițele de cafea 
pentru a le face mai lesne utilizabile 
de către drogați, cînd își prepară o 
doză. Nu cu mult timp în urmă, abu
zul de heroină era privit ca o cala
mitate tipic americană. Astăzi, a- 
ceastă tragedie și-a găsit cămin și în 
Europa occidentală, unde mii de ti
neri cad victimă «morții albe». Ofi
cialii poliției declară că pot trata 
doar simptomele crizei consumului 
de droguri".

„Putem face arestări șt capturi — 
astea sînt rezultatele vizibile, spu
nea un oficial din Paris. Dar proble

în apărarea 
drepturilor lor vitale
în peisajul mișcărilor sociale des

fășurate în ultima vreme în țările 
occidentale, un aport deosebit de în
semnat îl are tineretul. Participarea 
din ce in ce mai combativă a aces
tuia își are explicația în creșterea 
ponderii tinerilor in ansamblul forței 
de muncă (în unele țări, aceștia re
prezintă peste 20 la sută), în impor
tanța din ce în ce mai mare pe care 
o dobîndesc în economia acestor țări. 
Statisticile relevă că din cele 107 mi
lioane tineri între 15—24 de ani din ' 
cele mai dezvoltate 20 țări capitalis
te, 58 milioane sînt încadrați în cîm- 
pul muncii.

Pe de altă parte, ascuțirea contra
dicțiilor și înrăutățirea situației ma
selor de oameni ai muncii sub efec
tele crizei economice constituie un 
alt factor de natură să determine o 
intensificare a mișcării de protest a 
tinerilor.

In aceste condiții, partea cea mai 
conștientă a tinerilor își unește for
țele in lupta pentru dobîndirea drep
turilor lor legitime.

Tinerii sindicaliști din imaginea de 
mai jos demonstrează în orașul a- 
merican Albany pentru garantarea 
locurilor de muncă celor 44 000 an
gajați ai concernului american „Ste
vens".

„Pentru pace, 
împotriva amplasării 
rachetelor nucleare"
Profund îngrijorat de proporțiile 

cursei înarmărilor, de sporirea arse
nalelor militare, tineretul din țările 
occidentale este amplu angajat în 
acțiunile desfășurate de forțele păcii 
în sprijinul dezarmării. Consecvent 
poziției sale de respingere a oricăror 
planuri menite să intensifice cheltu
ielile militare, organizația de tineret 
a P.S.D. din R.F.G. a adoptat zilele 
trecute o rezoluție prin care cere 
anularea deciziei N.A.T.O. din de
cembrie 1979 vizînd amplasarea de 
noi rachete nucleare în Europa și 
s-a pronunțat, totodată, pentru ini
țierea grabnică de tratative în pro
blemele dezarmării. Această inițiati

vă este concepută ca „o ofensivă de 
pace".

In FRANȚA, campania diferitelor 
organizații de tineret se desfășoară sub 
deviza „Să stopăm cursa înarmări
lor !“. Tinerii din OLANDA s-au aflat 
in primele rinduri ale marii demon
strații desfășurate în Belgia, la Bru
xelles în fața sediului N.A.T.O., unde 
s-au reunit recent mii de militanți 
împotriva sporirii armamentului nu
clear— sosiți din diferite țări ale 
Europei occidentale. Organizațiile de 
tineret din ITALIA au organizat co
lectarea de semnături’ impotriva 
noilor planuri de înarmare ale 
N.A.T.O.

Fotografia de mai sus înfățișează 
un aspect de la o demonstrație des
fășurată în localitatea vest-germană 
Neuss sub deviza „PENTRU PACE, 
ÎMPOTRIVA RACHETELOR NU
CLEARE".

Pentru ca tinerețea să reintre în drepturile 
sale firești

• Lărgirea posibilităților de angajare in cimpul muncii, prin elaborarea 
unor programe, planuri și a unor politici eficiente, care să ducă la reducerea 
șomajului și să elimine condițiile discriminatorii de angajare a tineretului 
in muncă ;

• Crearea condițiilor materiale care să permită tuturor tinerilor să bene
ficieze de dreptul la educație ; asigurarea accesului la toate nivelurile invățâ- 
mintului și la pregătirea tehnică și profesională, in special in zonele rurale ;

• Acordarea unei atenții speciale preocupărilor și rolului tinerelor femei 
in dezvoltare ;

• Dezvoltarea și promovarea activităților in materie de educație sani
tară, alimentară, viață de familie ;

• Crearea unui mediu cultural adecvat, care să faciliteze participarea 
tineretului la dezvoltare ;

• Sprijinirea eforturilor organizațiilor de tineret naționale, regionale și 
internaționale in activitățile lor de dezvoltare ;

• Stimularea interesului tineretului și sporirea participării sale la instau
rarea unui climat de pace, securitate, destindere și cooperare, precum și in 
rezolvarea pe cale pașnică a diferendelor internaționale.

(Din Programul de măsuri șl activități propuse In vederea 
marcării „Anului international al tineretului").
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Vîrste, educații, jucării
Se spune că virsta oamenilor poate fi definită după jucăriile cu 

care ei se joacă. Sau, cu alte cuvinte, că fiecare vîrstă a omului își are 
jucăriile sale.

Ceea ce este foarte adevărat — de regulă, bătrînii cu reumatisme 
și artroze nu fug cu smeul și nu se apleacă să, se joace cu bilele, 
copiii nu se pasionează după bridge, adolescenții preferă să alerge 
nu cu cercul, ci cu motocicleta, iar fetițele preferă păpușile — și mult 
mai tirziu colierele. Deși mai există și excepții - tătici care monopo
lizează trenulețul electric al băiețașului sau bătrîiori care se joacă 
cu păpușile.

Și viceversa. Deoarece copiii au o extraordinară capacitate de 
mimetism — imită pe cei mari, repetă ce văd prin casă sau vecini.

Dar nu numai vîrstele, ci și profesiile își au jucăriile specifice, care 
se perfecționează continuu, așa cum a demonstrat și ultima prezen
tare de modele organizată de firma „Communication Control Inc". O 
firmă serioasă, cu cifră de afaceri de cîteva zeci de milioane de do
lari și care iși oferă serviciile, echitabil, unor clienți de 
tate : pentru spioni, gangsteri și polițiști, pentru oameni 
diplomați.

De pildă, la recenta prezentare, de mult succes s-a 
terna-orbitoare" la care apăsarea pe buton declanșează 
20 000 de lumini ce orbește pentru cîteva ore. Au fost 
croemițătoarele cit o gămălie de ac, capabile să capteze orice dis
cuție pe o rază de cîteva zeci de metri și să o retransmită instan
taneu la distanțe de kilometri. Cu „telefonul tăcut" < 
saje pe care urechea umană nu le poate percepe : 
guranță" < 
schimbă la telefon tonalitatea și accentul vocilor, transformă voci de 
femeie in voci bărbătești și viceversa.

„Verificatorul de documente" este un aparat prin care poate fi 
citită corespondența fără a fi deschisă, în timp ce „servieta bionică" 
rămîne, pentru 15 000 de dolari, de o fidelitate de nezdruncinat stă- 
pînului ei : rezistă la gloanțe și la explozive, difuzează permanent un 
semnal electronic pentru localizare, iar dacă este atinsă de un străin 
declanșează o sirenă urlătoare timp de patru ore, acționînd și detec
toare secrete pentru înregistrarea și identificarea intrusului.

A apărut și o „vestă antigloanțe" modernizată ; nu mai seamănă 
cu o plăpumioară, se poate purta și sub smoking sau costum de 
rezistă și la gloanțe trase de la 2-3 metri.

...Și o altă veste : recent, în Manhattan a fost arestat cel mai 
jefuitor de bănci : un gangster bucălat, in vîrstă de 9 (nouă) 
care, ridicindu-se în vîrful picioarelor ca să ajungă la ghișeul casierei, 
i-a luat sub amenințarea pistolului - „nu miscaț că tlag cu levol- 
velu" - un teanc de dolari, fugind apoi să-și cumpere cu ei bom
boane.

Cazul nu este unicat — anul trecut la New York au fost arestați 
507 copii sub 10 ani pentru furturi, agresiuni, răniri și... asasinate, un 
băiețaș de 13 ani din Brooklin avînd la activ peste 200 (două sute) 
de acte banditești.

In general deci, fiecare vîrstă își are jucăriile ei.
Deși mai există și excepții - tătici care se joacă cu trenulețul elec

tric al băiețelului, ca și copii dotați cu mult spirit de imitație.
Care se joacă — și își fac educația - repetînd ce văd prin casă sau 

vecini. Adică în jurul lor, în societate.

mare diversi- 
de afaceri și

bucurat „lan- 
un fulger de 

apreciate mi-

se pot difuza me-
, . , . : „telefonul de si-

codifică automat conversațiile, in timp ce „masca fonică"

oraș,

tînăr 
ani,
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