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LAUDĂ FRUNTAȘILOR 
IN ÎNTRCCFRFA SOCIALISTĂ

Președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a înmînat înalte 
distincții unui mare număr de muncitori, ingineri, cadre de conducere, 
activiști de partid și de stat pentru rezultate deosebite obținute în 1973

TINERETUL — FACTOR ACTIV 
ÎN ÎNDEPLINIREA CINCINALULUI

ÎNAINTE DE TERMEN !

DEBUT RODNIC ÎN MAI
Dovez' c:e înaltei conștiințe patriotice, 

ce harnicei și spiritului de dăruire, iată 
atributele r-"“-ocselor vești ce ne-au so
sit la redcc^e din toate colțurile țării des- 
pre faptele tinerilor pe frontul muncii. Răs- 
punzinc chemării organizației U.T.C. de 
c-și sâractc* ziua lor prin exemple de ini
țiativă și recorduri în activitatea de pro- 
cuce, sute de mii de uteciști. ceilalți tineri 
cu fost preze"ți in fiecare din aceste zile 
de început de mai, alături de ce alți oameni 
c — .nc . acolo unde urgențele produc
ției o cer, in industrie, in agricultură, pe 
so“* ere e de investiții, in ccțiunile de mun
că patriotică.

Hotărîți să întîmpine cele două mari eve
nimente ale anului, a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și Congresul al Xl-lea al 
partidului, cu cele mai de seamă realizări 
în toate domeniile de activitate, tinerii și-au 
propus să pună în valoare toată energia și 
patosul lor revoluționar, să fructifice toate 
rezervele pentru sporul și calitatea muncii, 
pentru prosperitatea țării și a fiecăruia 
dintre noi. Primele zile din luna mai sînt 
o elocventă mărturie, prin bilanțul lor bo
gat, că tinerii răspund cu demnitate munci
torească îndemnului partidului și sînt în 
fiecare clipă prezenți la datoria muncii.

ÎN ULTIMELE DOUĂ ZILE

380 000 de tineri pe șantierele muncii patriotice
ta zilele ie 4 și 5 mai aproape 3M0M de 

tzaeri wcitari. țărani, intelectuali, elevi și 
ir adm ti oubilinti de «rganele și organizațiile 
U.T.C. aa participat la efectuarea onor ac- 
imu de waacă patriotică realizind lucrări in 
valoare de peste S3 milioane lei la «bieclivc 
fia mda iii ic agricalrară. construcții social- 
cnKnrale și rfilitir țospodăresti.

tntr-na azmăr de 151 de unități economice 
s-a organizat aninai de muncă patriotică in

■onacit la leoanfrro a 110 cămine de nefe- 
■fiiszi H Hacuri de lăcuit, la 123 construcții

de școli și la amenajarea a 130 km drumuri 
și străzi.

In agricultură tinerii au contribuit la ame
najarea pentru irigații a unor suprafețe de 
4 700 ha. întreținerea pășunilor de 15 000 ha, 
peste 65 000 tineri cooperatori și mecaniza
tori participind la lucrările curente din cam
pania agricolă de primăvară.

Un mare număr de tineri au participat la 
colectarea deșeurilor metalice și de hîrtie. In 
aceste zile au fost predate unităților de spe
cialitate 164 tone deșeuri hirtie și 3 725 de
șeuri metalice.

In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tair general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
vineri la amiază a avut loc 
solemnitatea decorării, prin De
cret Prezidențial, a unui mare 
număr de muncitori, ingineri, 
țărani cooperatori, specialiști, 
cadre de conducere, activiști de 
partid și de stat, pentru merite 
deosebite in muncă și pentru 
contribuția adusă la realizarea 
obiectivelor stabilite în între
cerea socialistă dintre organiza
țiile județene de partid, consi
liile populare județene, între
prinderi și institute de cercetare 
și proiectare în anul 1973.

La solemnitate, care s-a desfă
șurat la Palatul Republicii, au 
luat parte tovarășii Emil 
Bodnaraș, Maxim Berghianu, 
Elena Ceaușescu, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu. 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu- 
Mizil, Gheorghe Pană, Dumitru 
Popescu. Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
llie Verdef, Ștefan Voitec, Con
stantin Băbălău, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, Mihai Gere, Magdalena 
Filipaș, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilinet, Ion Pățan, Gheorghe 
Oprea, vlceprim-ministru ai gu
vernului, Constantin Stătescu. 
secretarul Consiliului de Stat, 
loan Ursu. președintele Consi
liului National pentru Știință și 
Tehnologie.

înaltele distincții ale Republi
cii Socialiste România au 
fost înminate de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Mulțumind cu căldură condu
cerii de partid și de stat, tova
rășului Nicolae Ceaușescu pen
tru distincțiile acordate, Costa- 
che Trotuș, director general al 
Combinatului siderurgic Hune
doara, Iuliu Moldovan, director 
adjunct științific la Institutul de 
cercetări chimice — ICECHIM, 
Iuliana Mudreac, muncitoare la 
întreprinderea Poligrafică din 
Cluj, Maghiar Teodor, pre
ședintele Cooperativei agricole 
de producție din Mădăraș, jude
țul Bihor, Dumitru Necșoiu, 
prim-secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 7 din Ca
pitală au arătat, în cuvîntul lor, 
hotărirea colectivelor de oameni 
ai muncii de a nu precupeți 
nici un efort pentru a realiza 
exemplar sarcinile ce le revin, 
de a valorifica la maximum ca
pacitatea creatoare a oamenilor, 
subliniind că înaltele distincții 
acordate constituie un puternic 
imbold în muncă.

Felicitind cu căldură pe cei 
decorați, a luat cuvîntul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea rostită de secreta
rul general al partidului a fost 
subliniată cu vii aplauze.

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, ceilalți conducă
tori de partid și de stat, s-au 
întreținut, apoi, într-o atmosferă 
prietenească cu cei decorați.

Cuvîntarea tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

Stimați tovarăși,
Aș dori să vă adresez tuturor 

celor care ați fost distinși as
tăzi cu ordine ale Republicii So
cialiste România cele mai calde 
felicitări in numele Comitetului 
Central, al conducerii de stat, ai 
meu personal și să vă urez noi 
succese in activitatea dumnea
voastră. (Aplauze puternice).

Doresc să adresez, de aseme
nea, felicitări celorlalți tovarăși 
care vor fi distinși in aceste zile 
cu ordine și medalii ale Repu
blicii Socialiste România. Dis
tincțiile acordate constituie de 
fapt aprecierea rezultatelor ob
ținute în 1973. Aș dori însă să 
folosesc acest prilej pentru a 
adresa calde felicitări tuturor 
oamenilor muncii, cu prilejul 

zilei de 1 Mai, și pentru rezul
tatele obținute in indeplinirea 
planului pe. anul 1974 pină la 
această dată. (Vii aplauze).

Rezultatele pe cei trei ani ai 
cincinalului, precum și rezulta
tele obținute pe primele patru 
luni ale acestui an — planul 
este realizat in condiții bune, 
obținîndu-se, față de anul tre
cut o producție mai mare cu 
circa 15 la sută — ne dau de
plina încredere că și in acest an 
sarcinile planului vor fi reali
zate în bune condiții, asigu- 
rindu-se realizarea cincinalului 
și a angajamentelor oamenilor 
muncii privind indeplinirea 
obiectivelor sale înainte de ter
men. (Aplauze puternice).

Nu aș putea să nu adresez 

incă o dată felicitări oamenilor 
muncii djn București, organiza
ției de partid, care au realizat 
și planul pe primele patru luni 
ale acestui an cu o depășire de 
circa 400 milioane lei, ereind 
astfel condiții pentru reali
zarea înainte de termen a 
sarcinilor de plan pe acest an 
și infăptuirea cincinalului in 
patru ani și jumătate. (Aplauze 
îndelungate).

Fără îndoială, succesele obți
nute în dezvoltarea economiei 
noastre naționale se datorese 
abnegației cu care muncito
rii, țăranii, intelectualii, toți 
oamenii muncii, fără deose
bire de naționalitate, infăp- 
tuiesc politica Partidului Co
munist Român, ce corespunde 

pe deplin intereselor vitale ale 
întregului popor. (Vii aplauze). 
Rezultatele pe care le dobîndim 
ia dezvsltarea economică se re
flectă nemijlocit in creșterea 
bunăstării materiale și spiritaa- 
le a întregului popor. creează 
condiții ca prevederile planului 
cincinal eu privire la creșterea 
teniturilor oamenilor mucii să 
fie nu numai realizate, ei chiar 
depășite in mod substantial. Se 
adeverește deci, incă o dată, că 
stă in miinile noastre, ale te- 
turor. ale întregului nostru po
por. posibilitatea de a înfăptui 
programul elaborat de Con
gresul al X-lea și Conferința

(Contomart in peg. a IU-«)

i UNEDOARA:

Performanțe 
reeditate

irrz- OSX 2 de îa Hz-
aeosiri a ia: pen* p-*» 1 
îooe de care se aia zei
a2*-cr 22 'joe rea2z»^e fci 
praaeâe prm harx ale axsha. 
Fene ub sfert areani cc-

c- de la 1 z
tnțtTcm conduc de uteeistui 
Io- Băncescu au elabora: o șar
jă cu o oră și 1# anunțe in 
avans față de graficul stabilit. 
Tocitorul șef explică acest suc
ces prin dăruirea și abnegația 
de care au dat dovadă toți oțe- 
larii. Ei n-au mai așteptat ca 
in alte dăți să li se creeze con
diții optime de muncă ci ți 
le-au creat singuri. Unii s-au 
îngrijit de aprovizionarea cu 
fier vechi și fontă lichidă, alții 
au pregătit trenul și oalele de 
turnare. După finalizarea aces
tor operații au vegheat ca insu- 
flarea cu oxigen în baia de me
tal să se facă la parametrii op
timi, condiție primordială pen
tru scurtarea duratei de ela
borare.

— Mai aplicăm o inovație, se 
destăinuie Ion Băncescu. Ajus
tarea cuptorului n-o mai facem 
după evacuare, cum procedam 
înainte, ci din mers, in faza de 
alinare a șarjei precedente. In 
acest fel reducem timpii morți 
dirtre două elaborări ți creăm 
cc-ndiții pentru introducerea mai 
devreme a fontei, ceea ce în
seamnă citeva zeci de minute 
ciștigate.

Procedind in același mod, to
pitorii lui Ion Băncescu au re
editat performanța ți in zilele 
următoare, luind-o cu mult îna
intea graficelor. Oțelarii din 
echipa lui Corse! Bucur au a- 
cordat o atenție deosebită creș
terii greutății șarjelor. De fie
care dată au Încărcat cuptorul 

ț.-oîeetân, ;•••■ 
..y-.d sa cițuge cite 10—15 tone 
de metal in plus pe fiecare

—Aseară, echipa lui Ion Băn- 
cescu a elaborat o nouă șarjă. 
Fanc deși obișnuit, are semni
ficații multiple. Șarja, in greu
tate de peste 400 tone, înmă
nunchează plusul de producție 
pe care tinerii topitori de la 
cuptorul 1 l-au realizat de la 
începutul lunii. Metalul obținut 
ta totanteie economisite de 
băieții lui Băncescu, adăugate 
celor realizate prin supraincăr- 
earea cuptorului de către oame
ni lut Bucur, s-au materializat

■ • -rit.T.er.tară care
rrngtitnie cel mai fierbinte dar 
oferit tării de ziua muncii, de 
către tăierii oțelari ai Hune- 
Aoa-et

AL. BALGRĂDEAN

La oțelăriu electrică a I.M.G.B. : o nouă șarjă de o{el și încă o 
depășire de plan. Foto: O. PLECAN
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CONSTANȚA:

„Schimburi 
de producție 

record"
„Schimburile de producție 

record" au cuprins in zilele de 
4 și 5 mai peste 4 200 de tineri 
din 11 unități economice ale ju
dețului Constanța, realizările 
peste plan avînd o valoare mai 
mare de 2 20Q 000 lei. La Combi
natul de aaboeiment și lianți 
Medgidia — Secția tuburi azbo
ciment și mori ciment — s-au 
obținut suplimentar 4 km tu
buri și 200 tone ciment. Schim
bul secției turnătorie al 
I.M.U.M. condus de secretarul 
comitetului U.T.C., Radu Doga- 
ru, a depășit numărul de forme 
executate pe conver, ajungind 
de la 180 Ia 230, ceea ce repre
zintă 980 zale la tractorul S-80 
— producția întregii secții pe un 
schimb. 72 tone acid fosforic, 
peste plan, au obținut și tinerii 
operatori chimiști ai secției res
pective de la Combinatul de 
îngrășăminte chimice Năvodari.

V. RĂVESCU

Atestarea 
profesională

A dobindi un optimum in 
educație inseamnă. înainte 
de toate, a asigura finaliza
rea socială a fiecărei gene
rații. Altfel spus, la termi
narea unui ciclu școlar, fie
care elev să aibă in fața • 
dublă posibilitate : de a con
tinua studiile sau de a se in
tegra io producție. Școala 
noastră se îndreaptă constant 
spre un astfel de șplimum 
iar un pas in această ascen
siune il reprezintă apropula 
atestare profesională a ab
solvenților de liceu.

Este o treabă liirf fără 
îndoială, această atestare 

de ACULIN CAZACU

ENTUZIASTE MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE, SPORTIVE Șl TURISTICE

DE ZIUA TINERETULUI
• In Piața Scînteii din Capitală s-au desfășurat între

cerile finale ale Crosului Tineretului. Cu acest prilej au 
avut Ioc și alte acțiuni sportive mult aplaudate și gustate 
de zecile de mii de spectatori aflați in incinta Pieții 
Scînteii și pe arterele din jur.

• La un cros de masă au participat 10 000 de tineri bu- 
cureșteni.

• O caravană ciclo-turistică, alcătuită din aproape 1 000 
de iubitori ai excursiilor pe biciclete, a salutat, in stilu! 
caracteristic, manifestarea din Piața Scînteii.

• „Crosul veteranilor" a reunit vechile glorii ale atle
tismului românesc.

• Concursul de carting viteză, dotat cu „Cupa Uniuni; 
Tineretului Comunist" a reunit pe cei mai pasionați tineri, 
membri ai cercurilor tehnico-aplicative.

• După amiaza și seara, în aceeași ambianță de sărbă
toare, în parcul Herăstrău, s-au desfășurat numeroase ma
nifestări cultural-artistice la care au participat mii și mii 
de tineri. Dintre ele se detașează „Carnavalul tinereții". 
Cluburile au fost prezente, de asemenea, cu programe 
deosebit de atractive și interesante.

în pagina a II -a

profesională. Ea vine să în
cununeze, cu exigență, a- 
chizițiile de infbrmații și de 
deprinderi datorate stagiilor 
anterioare de practică, le
găturii funcționale a școlii 
cu viața, cu producția. Ea 
oferă o șansă profesională 
unor tineri apți de muncă, 
îi orientează pe elevi nu prin 
exces de vorbe despre vii
tor, ci prin sancțiunea con
cretă a faptelor și prin des
chiderea. prin lucru, a porți
lor producției.

Cindva, bacalaureatul de
pozitar de cultură generală 
(mai bine-zis — „prea ge
nerală") avea doar șansa 
speranței intr-un loc pe 
băncile amfiteatrelor univer
sitare. Era o răsplată mult 
prea limitată pentru stră
dania statului și familiilor 
de a întreține un flux edu
cațional de 12 ani. Am de
venit însă, între timp, mai 
practici, mai receptivi ia 
chemarea indicatorilor și in
dicilor de eficiență și iată-ne 
preocupați îndeaproape de 
bitna întremare a destinului 
social ai fiecărui tinăr. A- 
testarea profesională este o 
formă pemijlocită a acestei 
preocupări. Ea marchează un 
moment cu adinei implica
ții în viața elevilor. Poate 
avea urmări adinei. Nu este 
un act oarecare, formal și 
anonim. Sau, mai bine-zis, 
n-ar trebui să fie, pentru că 
pe alocuri este.

Aflăm, de pildă, că in u- 
nele școli sînt încă elevi ca-

(Continuare in pag. a lll-a)
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ENTUZIASTE MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE, SPORTIVE Șl TURISTICE
Marea finală a Crosului tineretului a desemnat campionii pe anul 1974

Cei mai buni din 3 milioane!
O DEMONSTRAȚIE DE
VIGOARE Șl TINEREȚE

ALBU.
— fete

(Catego- 
distanța

Carnavalul tinereții
Herăstrău, gata lmpo- 
către primăvară a fost 
sărbătoresc ornat, viu

CORNELIA 
rla 15—16 ani 
— 8W m) Elevă in anul I la 
Liceul „Nicolae Bălcescu” din 
Craiova, campioană a județului 
Dolj, pregătită de profesorul 
de educație fizică Horia Stef. 
S-a impus pe ultima porțiune 
■t cursei datorită unei remar
cabile dozări a alergării. 
..M-am pregătit intens In ulti
mele două săptămini. decisă
ca deplasarea mea la Bucu
rești «ă nu fie o simplă
excursie Mă voi dedica, bine
înțeles. atletismului. Și Învăță
turii. Vă spun, de pe acum, că 
la anul, la ediția a VIII-a. voi 
ști să-ml apăr titlul așa cum 
se cuvine...

VIOREL CO JAN. (Categoria 
15—16 ani — băieți ; distanța 
— 1 500 m). Campionul junio
rilor mici este elev în anul I 
la Grupul școlar „Tehnofrig” 
din Cluj, pregătit de profeso
rul de educație fizică Tiberiu 
Szeplaky. El s-a impus eu 
autoritate începind cu primele 
faze, de masă, ale crosului : 
l>cul I pe clasă, școală, mu
nicipiu. județ. Are un stil co
rect de alergare, relaxat, du- 
olat de fuleu. „Îmi place... 
fotbalul și n-o să-l trădez. A- 
cum am îndrăgit definitiv și 
atletismul. Mă voi legitima 
pentru sportul de performanță 
la C.S.M. Cluj, așa că la anul 
nu voi mai lua startul, 
bucur nespus pentru titlul 
linut astăzi...”.

(Categoria 
fete ; distanța — 

1 000 m). Elevă în anul II a 
Școlii profesionale din cadrul 
Grupului școlar M.I.U. din Ti
mișoara. Pregătirea ei a fost 
îndeaproape îndrumată de pro
fesorul Gheorghe Nemeth 
.Atletismul este, pentru mine, 
a cunoștință mai veche. Prac
ticam săriturile fără să știu că 
am și calități de semifondistă. 
Acum voi activa In cadrul 
clubului C.F.R. Timișoara, și 
ml voi dedica alergărilor. Știu 
că și alți foști campioni la 
cros (Gheorghe Ghipu. Fița 
Rafira — n.n.) au ajuns in 
lotul național. Poate că...”.

MARIA PERA. 
17—19 ani

TRAIAN MOCUȚA. Categoria 
17—19 ani — băieți ; distanta 
_ 2 000 m). Este elev în anul 
III la Lideul din Curtici, ju
dețul Arad. Singurul campion 
cire s-a pregătit sub îndru
marea a doi profesori : Ovidiu 
Chevereșan și Gheorghe Măr- 
gineanu. „Sint la a doua mea 
participare la „Crosul tinere
tului”. Anul trecut am căzut 
intr-o busculadă, la 700 m de 
la start și am luat, pină la 
urmă, cartonașul cu nr. 73. Un 
an Întreg am așteptat marea 
revanșă... Cum ajung .
mă legitimez la Școala sporti
vă. Cursa de 800 m plat mă 
atrage. Am deja un .„crono
metru” care, se spune, promi
te : 2 min. «5 sec.’.

acasă,

Primăvara, in fiecare an, are 
loc o mare manifestare spor
tivă — Crosul Tineretului. Vre
me de două luni in toate loca
litățile țării se dă startul in cea 
mai cuprinzătoare și populară 
intrecere de masă. Pe traseele 
crosului, apoi, luptâ cu dirzenie 
pentru victorie mii, sute 
mii de concurenți. Firește, 
mai buni devin campioni 
sat, pe clasă, ori secție, pe 
de studii — prilej de mare 
tisfacție ți bucurie — apoi 
„campionii" concurează între 
ei. se selecționează cei mai 
buni, care ajung in etapele pe 
localități ți județe — ca. în sfir- 
țit. campionii județelor ți ai mu
nicipiului București să-și dea 
intilnire Ia faza finaiă pe țară 
care desemnează campionii Cro
sului Tineretului. Dacă traseele 
pe care aleargă sint dificile, 
trecerea obstacolelor diferitelor 
etape este cu atit mai grea. Dar 
ascensiunea pină in finală. și 
mai ales bătălia pentru un loc 
pe podium în această etapă 
presupune o pregătire serioasă, 
calități fizice ți morale deose
bite.

Este ceea ce am văzut, ce am 
constatat la cei 720 de finâlițti 
— fete ți băieți, la egalitate ca 
număr — campionii județelor și 
ai municipiului București pre
cum ți cei clasați, pe locurile 2 
și 3 — care s-au întrecut sim
bătă pe traseele din incinta Pie
ței Scinteii din Capitală. O in
trecere aprigă, o demonstrație 
de vigoare și optimism, de am
biție și tinerețe.

Crosul Tineretului, competiție 
inițiată și organizată de Uniu
nea Tineretului Comunist, 
concursul altor factori, 
trenează la întreceri, deci la 
activitate de mișcare utilă, 
de an. un număr tot mai 
de tineri.
lizate. la etapele de masă 
ediției din acest an a Crosului 
Tineretului — a î-a — au par
ticipat aproape 3 milioane de 
tineri. Un record absolut. De
sigur. el se explică, in primul 
rind. prin dinamizarea mișcă
rii sportive, pe plan național, 
determinată de Hotărirea Ple
narei C.C. al P.C.R. privind dez
voltarea 
fizice și 
adoptate 
ier gările

de 
cei
pe 
an 
sa-

cu 
an- 

o 
an 

mare 
După datele centra- 

a

continuă a educației 
sportului, de măsurile 
in acest dotnemu. A- 

ce se desfă

șoară pe trasee variate, se știe, 
pun in valoare calitățile fizice 
și. deopotrivă, cele morale — 
curajul, dirzenia. ambiția — 
calități care conduc la victorie. 
Deși această mare acțiune de 
masă urmărește. in esență, 
popularizarea alergării, ca fiind 
forma cea mai simplă și mai 
accesibilă de practicare a spor
tului de către tinăra generație 
nu putem trece cu vederea im
portanța descoperirii cu această 
ocazie a elementelor tinere, ta
lentate vși dotate, care să promo
veze in sportul de performantă 
elemente de care atletismul 
nostru are nevoie. O scurtă re
trospectivă ne edifică asupra ro
lului important pe care l-a avut 
Crosul Tineretului, ediție de e- 
diție. In furnizarea de talente 
pentru atletismul de înaltă per
formanță. Iată numele citorva 
care au. de-acum. in palmares, 
titluri de campioni național: »: 
ai Balcanilor. ori au cucerit 
locuri fruntașe in intrecer: in
ternaționale de anvergură ; Fit* 
Rafira. Gheorghe Ghipu. Gaspar 
Zoltan. Aurel Seolnbiue etc. 
unii dintre ei component! a. lo
turilor olimpice care se pregă
tesc pentru J. O. de la Mont
real *76.

In numeroase județe s-*u În
registrat cifre record de parti
cipare la etapa de masă t JVa- 
șov. Timiș. Prahova. Mures. S - 
ceava. etc. — intre 50 — 188 M8 
de concurenți. La etapa jude
țeană desfășurată la Craiova, de 
pildă, au luat parte 3888 de 
tineri.

... Pe larga și înverzită arteră 
dinspre Arcul de Triumf. spre 
Piață Scinteii. au pom:: cocoa
nele sportivilor, organizate pe 
județe. Cu steagurile muri-re— 
lore, in sunet de fanfară. rj
pasul sportiv cadența: ele se
apropie de iocul de start. S ia- 
tă-i acum pe toți «liniari zs 
marea piață. Urmează mad-ria- 
nalul raport, apoi a luat cuv:-- 
tul tevarăsul lea Trai*a Ssefă- 
nescu. prim secretar al CX al 
U.T.C- ministru 
mele tineretului : 
nală pe tară a Ci 
tulul, are. precum știți, o 
nifieațîe dense bal. Ea te
soară ea prilejul Zalei

munist, Consiliului Național 
pentru Educație Fizică ți Sport, 
Uniunii Generale a Sindicate
lor din România, al organelor 
locale de a conduce, de * des
fășura și organiza intreaga ac
tivitate de educație fizică și 
țport In spiritul Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 
2 martie 1973. Mai mult, actuala 
ediție se inscrie ca o semnifi
cativă prezență a reprezentanți
lor tinerei generații și in a- 
<e*st* modalitate, prin sport, 
la eforturile întregului popor de 
a intimpina cu noi succese și 
împliniri cea de a XXX-a ani
versare a Eliberării patriei de 
sub jugul fascist și cel de al XI- 
le* Congres al partidului. Se 
poale spune eă sub toate as
pectele — al participării la mun
că ți învățătură, la viața eco
nomică ți socială a țării, la ac
tivitatea culturală, sportivă, tu
ristică și de pregătire pentru 
apărare* patriei — tînăra gene
rație intimpină eu noi succese, 
ea noi realizări cele două mari 
evenimente ale anului".

Fe.irriir.du-i pe participanții 
la finala Crosului Tineretului, 
mulțumind Comitetului munici
pal ce partid al Capitalei, ee- 

.trii factori care și-au adus 
contribuția la buna organizare a 
finalei și a etapelor precedente, 
prunul secretar al C.C. al U.T.C. 
a Jtat succes tuturor sportivilor 
in întreceri ți a declarat 
chist finala celei de a 7-a 
ții a Crosului Tineretului.

Apoi s-a dat startul in 
șase probe, fiecare numărind 
cite 138 de fete sau de băieți. 
Aprigele dispute, cu distan
tele ți secundele, cu concuren
tei de alături au scos în evi- 
de«ț* buna pregătire fizică a ti
nerilor croșifti. o mare capaci- 
•ate ț: rezistență, in regim de 
'.’oct s. admirabile calități mo
ța. r. Hottrirea. dorința de vic
torie ș: ambiția de a se clasa 

: cit mai bun. s-au ma- 
pregnant. atit la in- 

tei at si îr. fiaaluri- 
și phne de nenre- 

■urselor. Tinerii con- 
eîevi. muncitori, ță
rii pi militari — au 
acest prJej o eloc- 

ve-.-ă dem-rt«Ta-.e de vinoare.

podul boltit 
la capătul 
un stejar 
becuri colo- 

,ti-

nor

dcs-

cete

cu 
mai 
aer 
cu 

venit 
a- 

Tot

Pareul 
dobit de 
in plus 
colorat pentru a-i primi simbă
tă pe tineri la carnavalul lor : 
stegulețe multicolore pe toate a- 
leile. serpentine uriașe in jurul 
boschetelor, becuri strălucitoare 
in copacii cei mari, fintîni 
sprintene jocuri de apă. Și 
ales o voioșie generală, un 
de sărbătoare tinerească, 
zumzet de cintec și joc, 
de pretutindeni, răsunind 
proape, sau adus de ecou,
parcul devenit loc de petrecere 
al tinerilor, a fost și loc de în
trecere pentru o mulțime de for
mații ale tinerei arte amatoare. 
Cluburile bucureștene și-au tri
mis la carnaval reprezentanți 
de vază care au evoluat pe es
tradele așezate In cele mai pi
torești colțuri ale Herăstrăului, 
in fața unui public numeros ți 
entuziast. Un asemenea public a 
urmărit, de pildă, pină seara tir
ziu programul Modern-clubulul 
la estrada „Miorița" : recitări, 
poezie Închinată patriei, par
tidului, dansuri populare ale 
formației studențești „Doina", 
„Balada” de Ciprian Porumbes- 
cu cîntată de elevi ai Liceului 
de muzică, momente vesele, in
terpretate de amatorii cercului 
de teatru „Rampa" ți multă mu
zică ușoară oferită de orcheetra

„Melody". Cine depășea ispita 
plimbărilor cu barca sau cu va
porașele și trecea 
vedea de departe, 
Aleii Trandafirilor, 
bătrln, încărcat cu
rate. Sub el, altă estradă, 
neri artiști amatori din sectoa
rele 5 și 6 ; Tehnic-clubul ofe
rea și el un spectacol vioi, din 
care nu lipsea aportul brigăzi
lor de agitație, a formațiilor vo
cale, instrumentale sau coregra
fice, muzica populară și desi
gur ușoară, interpretată cu suc
ces de orchestra Experimental- 
grup ’74. Programul cel mai am
plu și mai bogat „D-ale carna
valului", l-a oferit însă la car
naval „Ateneul tineretului”, pro
gram prezentat la Teatrul de 
vară din Parcul Herăstrău ; 
spectatorii care au ocupat de
vreme, pină la ultimul loc, are
na acestui teatru au aplaudat 
buna pregătire a soliștilor sau 
instrumentiștilor de la Ateneul 
tineretului calitatea interpretă
rii lor, fie că a fost vorba de un 
mic concert de vioară, de un 
taraf, de un grup de dans mo
dern sau de o echipă de tea
tru. Arta amatoare a fost copi- 
pletată în reprezentația aces
tui club printr-un microrecital 
de varietăți — scrise, jucate și 
cintate — de cei mai tineri ac
tori de la „Savoy" — Gelu

Colceag, Emil Iencec, Mihai Per- 
șa. Alți artiști profesioniști, in
vitați ai carnavalului tinere
tului, au fost prezenți aici, ca și 
pe toate celelalte estrade din 
parc : Tudor Heica — muzică 
populară, George Enache, Geor
ge Bunea, Rodica Paliu — mu
zică ușoară, Nae Lăzărescu, 
Nucu Petrescu și Horia Căciu- 
lescu — momente vesele, maes
trul Pack și alți „maeștrii" de 
la Circ — iluzionism, echilibris
tică, jonglerie. Cine n-a găsit 
loc la Teatrul de vară, a urmă
rit filme de scurt metraj pe e- 
cranul instalat la Expo-flora, 
sau făcînd cițiva pași pină la 
Estrada amatorilor a descoperit 
reprezentația tinerilor de la 
„T. 4“, care au deschis de fapt, 
seria de spectacole din carnaval. 
„Partidul — Ceaușescu — Româ
nia”, montaj de versuri a fost 
primul punct al programului, 
urmat de corul tineretului din 
sectorul 4, de ansamblul fol
cloric „Doina Bucureștiului", de 
muzica ușoară, care au continu
at apoi pe toate estradele pină 
seara tirziu ț spectatorii s-au 
transformat în dansatori, carna
valul a devenit tot mai an
trenant, sub cerul luminat de 
sclipirile colorate ale artificiilor, 
mii de fete și băieți încheiau 
așa cum începuseră ziua lor, 
cu o foarte tinerească, primă
văratecă veselie...

Duminică seara
la cluburi

l

4 Șl 5 MAI LA MUREȘ
a prilejuit f " ;
ample manifestări uteciste,

CROSUL TINERETULUI

SZABO. (Categoria

REZULTATE

MARIA (Categoria
peste 19 ani — fete ; distanța 
— 1 000 m). Tînăra montatoare 
de la „Electrobanatul" din Ti
mișoara se află la primul ei 
start în marea competiție. S-a 
pregătit sub îndrumarea pro
fesorului Emil Grozescu de la 
Institutul politehnic. A reușit 
să se impună înaintea unor 
alergătoare mai experimentate 
(Profira Lungu, Rada Gherase 
etc.). ,,O să muncesc și mai 
bine Ia antrenamente. Vreau 
să vă demonstrez, și Ia anul, 
că titlul se află pe mîini bune 
și-l voi ceda cu greu alt
cuiva...".

GEZA 
peste 19 ani — băieți ; 3 000 m). 
Tînărul student în anul I al 
Institutului agronomic din Cluj 
s-a impus de o manieră con
vingătoare. într-o cursă foarte 
dificilă. Este pregătit de fostul 
atlet clujan, actualmente pro
fesor, Marian Pășcălău. „Mi-am 
realizat un mare vis, acum. 
Ia a IlI-a mea participare la 
..Crosul Tineretului". In 1970 
am fost ai 26-lea, în 1971 al 
cincilea... Acum am învins. în 
sfîrșit ! Rămin credincios aler
gărilor de fond — 5 000 și 
10 000 m plat — și mă voi le
gitima la „U“ Cluj, cu această 
frumoasă carte de vizită de 
campion...".

FOTBAL XXVI. 0 etapă a ■ ■■

DIAGRAMA E
DINAMO—RAPID 1—1 (1-0)

Au marcat Dinu, respectiv Neagu
UNIV. CRAIOVA — U.T.A. 

3—0 (1—0). Golgeterul campio
natului, Bălan, a deschis sco
rul in min. 36. apoi Oblemenco 
a înscris de 2 ori (min. 44 și 55).

F.C. ARGEȘ — F. C. CON
STANȚA 2—1 (2—1). Au mar-

Caraman

Clasament

cat : Radu (min. 2).
(min. 12), Troi (min. 25).

C.S.M. Reșița — S.C. BACAU 
1—0 (0—6). A marcat Căprioru 
(min. 83).

A.S.A. TIRGU MUREȘ — 
STEAGUL ROȘU 0—9.

JIUL — POLL TIMIȘOARA 
4—1 (3—9). Cele 5 goluri 
fost „semnate" 
(min. 7), Stoker
Roznai (min. 19), Amăutu (min. 
55). Suciu (min. 72).

C.F.R. CLUJ — ,.U- CLUJ

au
de Suciu 

(min. 13),

Univ. Craiova 2< 11 < 6 52—31
Dinamo 2< 12 7 7 39— 21 31
F.C, Constanta M ♦ 9 42—28 3O
Steagul roșu 26 11 7 8 30—20 29
F.C. Argeș 26 13 3 10 37—38 29
U.T.A. 26 12 4 10 28—31 28
Steaua 2< 10 7 9 34—29 27
C.S.M. Reșița 26 9 9 8 33—28 27
Jiul 26 11 5 10 35—28 27
Poli. Timișoara 26 9 6 9 31—34 26
,.U“ Cluj 26 9 7 10 26—26 25
A.S.A. Tg. M. 26 10 5 11 31—41 25
Rapid 26 8 8 10 25—31 24
Sp. studențesc 26 10 3 13 34—39 23
Petrolul 26 8 5 13 23—33 21
C.F.R. Cluj 26 7 7 12 27—43 21
S.C. Bacău 26 8 4 14 29—37 20
Poli. Iași 26 8 3 15 28—45 19

Etapa viitoare
(miercuri 8 mai)

Dinamo — Universitatea Cra
iova (1—X), partida va fi trans
misă pe micul ecran,
— F.C. Constanta (1—2),
— Politehnica Timișoara 
Steagul roșu — C.S.M. 
(0—2). S.C. Bacău — ,7 
(1-2). “ ‘

U.T.A. 
Steaua 
(1-1), 
Reșița 

,11“ Cluj 
C.F.R. Cluj - Sportul 

studențesc (0—2), F.C. Petrolul 
— F.C. Argeș (1-2), 
Tirgu Mureș — Rapid (0—2) și 
Politehnica Iași — Jiul Petro
șani (0—1).

A.S.A.

CATEGORIA 15—16 aai — tete (888 me-
1. Cornelia Albu — Craiova — campioana 
ției 1974 : X Ludea Filip — Copșa M.că 
Elena Tufeanu — rom. Poienari, Argeș. 
Băieți (1 500 metri) : 1. Viorel Cojan — Cluj
— campion al ediției 1974 ; X Vaier Rf.i — 
Cluj ; 3. Petre Georgescu — Ploiești.

CATEGORIA 17—19 ani — fete 18M me
tri) : 1. Maria Pera — Timișoara — campioa
na ediției 1974 : 2. Maria Opres j — ronv 
Stilpeni. jud. Argeș ; 3. Luminița Opnș — Tg. 
Cărbunești. Băieți (2 000 metri) : 1. Tratau 
Mocuta — Curtici — campion al ediției 1974 :
2. Mihai Gaeș — Timișoara : 1 Panceie Ghi- 
nescu — Pitești.

CATEGORIA PESTE 19 ANI — fete : •>) 
metri) : 1. Maria Mot — Tiir «oara — ram- 
pioana ediției 1974 ; X Profira Lungu — 
București : 3. Rada Gherase — GaA
Băieți (3 000 metri) : 1. Geza Szabo — Cluj
— campion al ediției 1974 ; 2. Ștefan Nae — 
Tirgoviște ; 3. Mircea Virol — Brașov.

revanșelor
APEI

3—3 (9—1). Au marcat Suciu 
(min. 8) — ți un autogol î — 
Adam (min. 55). Hurloi (min. 
66). Țegean (min. 79). Coca (min. 
87).

POLI LAȘI — PETROLUL 
2—• (1—9). Lupulescu a deschis 
scorul în min. 16 și Marica l-a 
majorat in min. 59.

STEAUA — SPORTUL STU
DENȚESC 4—2 (1—2). Au mar
cat : Tânăsescu (min. 10). Le- 
șeanu (min. 27), respectiv Năs
tase de 3 ori (min. 45. 52 ți 70) 
ți Marcel Răducanu (min. 80).

REZULTATELE
DIVIZIEI B

SERIA I
F.C. Galați — Constructorul 

Galați 3—1: Progresul Brăila — 
Știința Bacău 1—0: Otelul Ga
lați — C.Ș.U. Galați 3—2; Ca- 
raimanul Bușteni — Metalul 
Mija 2—2; Victoria Roman — 
Gloria Buzău 1—0: S.C. Tulcea 
— Metalul Plopeni 1—2: Viito
rul Vaslui — Petrolul Moinești 
1—1; C.S.M. Suceava — Cea
hlăul Piatra Neamț 2—1: C.F.R. 
Pașcani — Celuloza Călărași 
3—0;

Gloria Buzău. Metalul Plo
peni și C.S.M. Suceava se află 
pe primele trei locuri, la egali
tate de puncte: 34.

Vilcea — Autobuzul București 
1—0; S.N. Oltenița — Trac
torul Brașov 4—0: Carpa’.i Bra
șov — Metrom Brașov 1—0.

C.S. Rimracu Vilcea conduce 
în clasament cu 37 de puncte, 
urmată de Șoimii Sibiu cu 35 
puncte.

SERIA A III-A

SERIA A ll-A
Flacăra Moreni — Minerul 

Motru 1—1; Dunărea Giurgiu — 
Nitramonia Făgăraș 2—0; Me
talul Drobeta — C.S. Tirgoviște 
3—0; Electroputere Craiova — 
Gaz Metan Mediaș 2—1; Dinamo 
Slatina — Șoimii Sibiu 2—1; 
Metalul București — Progresul 
București 1—1; C.S. Rimnicu

Victoria Cărei — Mine
rul Cavnic 3—0 ; Minerul 
Anina — Mureșul Deva 0—0 ; 
Unirea Arad — Olimpia Sa- 
tu Mare 1—2 ; C.F.R. Timi
șoara — U. M. Timișoara 2—0 ; 
Arieșul Turda — Vulturii Lu
goj 2—0 ; Olimpia Oradea — 
F.C. Bihor 0—2 ; Industria Sîr- 
mei C. Turzii — Gloria Bistrița 
2—0 : Minerul Baia Mare — 
Textila Odorhei 4—0 ; Corvinul 
Hunedoara — Metalurgistul Cu- 
gir 0—1.

După 26 de etape. Olimpia 
Satu Mare conduce în clasament 
cu 37 de puncte, secondată de 
F.C. Bihor cu 31 de puncte.

M 0M

...» fost o reeditare — în 
mie fi. firește, in interior — 
a carnavalului. La ..Ateneul 
tineretului", de pildă, după 
ee dimineața ea de obicei 
urcaseră podiumul afirmării 
sase tineri — pian, flaut, 
vielină. violoncel — seara, in 
grădina clubului, au fost re
luate cele mai izbutite puncte 
artistice din programul pre
zentat cu • seară înainte in 
pare. Formația veeal-instru- 
meatală de ta .Ateneul tine
retului- a invitai apoi spec
tatorii in sala de dans. „T-4” 

nna armă-

Ziua de simbătă 
reț. participarea la la mate
rializarea unor inițiative, in aproape fiecare organizație. La Si
ghișoara. Reghin, Tirnăveni, Luduș, Tg. Mureș, Sovata. zeci și 
mii de tineri su răspuns chemării organizațiilor U.T.C. partiei- 
pind la acțiunile culturale și sportive desfășurate în aer liber 
în cluburile și casele de cultură, la acțiunile de muncă patrio
tică de amenajare a spațiilor verzi ți bazelor sportive, în agri
cultură. La Sighișoara, tinerii au executat lucrări de consolidare 
» malurilor piriului Saieș, la Luduș, curățirea malurilor și albiei 
pirlului Ludușel, la Tirnăveni au amenajat baza de agrement 
de Ia ștrand, iar la Reghin au colectat printre altele peste lâ 000 
kg fier vechi. Numeroși tineri, elevi, salariați ai diverselor uni
tăți de la sate, navetiști și-au alăturat efortul țărănimii coo
peratoare executind lucrări de 
lor, in grădinile de legume și

tinerilor din județul Mu- 
' la mate-

plantarea și întreținerea culturi- 
la prășitul sfeclei de zahăr.

M. BORDA

CARTING VTTEEA

Cttegori* 59 r«urt . L Cririian Ș —r~. — 
Brașov — Cupa U.T.C. f- <je lauri ;
X Paul Vasîliu — Călârafi : X Bofdac: Zara 
— Brașov Categoria 175 raa r. : 1. Oc.ivv*u 
Ba.ru — Bucvreț-i — Cupa U.T.C. p cunună 
de lauri ; X Gheorghe Undea — Brașov ; 3. 
Arisude Paraschiv — București. Feraala 
janieri : 1. Ionuț Bobocel — Bucure»-; — 
Cupa U.T.C. și cununa de lauri ; X Gheorghe 
Urdea — Brașov : X Viorel Tonta — Bucu
rești.

■*««1

Grupaj realizat de VASILE CÂBVLEA fi VIOREL BABA

Centura de aur
• Sint prezenți la start, boxeri din 14 țâri printre 
care nume de rezonanță • Programul galelor 
Toată săptămina aceasta, în

cepind de luni pină duminică, 
pe ringul instalat în incinta 
patinoarului artificial din Parcul 
sportiv J23 August", se vor des
fășura întrecerile celei de-a 3-a 
ediții a turneului internațional 
de box al României, „Centura 
de aur". La această competiție 
și-au confirmat prezența boxeri 
de certă valoare, unii cu un 
frumos palmares, din 14 țări : 
Bulgaria. Cehoslovacia, Cuba, 
R. D. Germană. Grecia, Iran, 
Irlanda. Iugoslavia, R. P. Mon
golă, Polonia. Turcia, Ungaria, 
Uniunea Sovietică și România. 
Dintre oaspeți amintim pe 
cubanezii Teofilo Stevenson, 
campion olimpic la categoria 
grea și Gilberto Carillo, finalist 
olimpic la categ. semigrea. 
Fucigiev (Bulgaria) ți Weidner 
(R.D.G.). vicecampioni europeni, 
sovieticul Evgheni Gortskov, 
campion unional la categ. grea

etc. Din lotul țării noastre fa: 
parte, printre alții, binecunoscu- 
ții Calistrat Cuțov, Paul Do- 
brescu. Const. Gruiescu. Ion 
Alexe. Alee Năsiac. Gabriel 
Pomefcu ți tinerii N;tă Roba, 
C. Dafinoiu. P. Dragu, D. 
Cimpoieșu. C. Buzdugeanu. care 
se pregătesc pentru Campiona
tele europene de tineret, ce vor 
avea loc luna viitoare, la Kiev.

In cadrul unei conferințe de 
presă, organizatorii au comuni
cat programul reuniunilor. Luni, 
marți și miercuri — cite două 
reuniuni preliminare (la ora 15 
și la ora 19). Joi și vineri — 
semifinalele (de la ora 18.30). 
Finalele la toare cele 11 catego
rii vor avea loc duminică, 12 
mai, de la ora 19. Biletele au 
fost puse in vinzare la patinoar. 
Elevii — ne-au spus conducă
torii Federației de box — vor 
avea intrarea liberă la 
preliminare. (C. V.).

(«iele

feour. hatitalat 
a aeosară". iar 
b e seara reite

ra! tHtrsrtirt JUtaari de 
pnaaăvară* ia roiapasia Uai- 
vertal Grapalai. ru momente 
d-a speetacoial brigăzii ar
tistice a rtuhalai — „Flori 
peatrw novi eartier" — ro 
reararsari si jocuri dittraclr- 
se. aaele mai primâvăraiiee 
si mai .floral’” deeit altele : 
-Rebusul florilor". „Căutați 
floarea", alegerea unei miss- 
pnmavara : Tot zimbete. 
flori, primăvară ți 1* Tehnic 
CI r duminică seara, unde 
procramnl t-a numit, „Un 
timbrt s»-o floare" deschis ru 
„Prologul primăverii" reali
zat si prezentat de studenți 
ai I.A.T.C. Tot ei. studenții, 
au ilustrat prin mici schițe 
dialogate și jucate, con
cursul ru premii „Recunoaș
teți personajul T“. după care 
..Experimental" — grupul de 
muncă aseară — a pus la 

i riadul său întrebarea: „Sin- 
I teși ti dansator complet 7"

tacul oase, 
fi ci tară 
nufrea 
sumare 
firește, 
nate.
săptămini vom 
Cupei FIR A

orientare tactică de
și grave greșeli in nv- 
baionului. Sint citeva 
constatări care supără, 

*i care 
ms: ales

trebuiesc elimi- 
că peste două 
întilni în cadrul 

reprezentativa 
Spaniei. Alte rezultate din țară. 
Rulmentul Birlad—Știința Pe
troșani 8—0. Politehnica Iași —

HANDBAL:

RUGBI

Rezultate surpriză
sau inconstanță ?

Inconstanța divizionarelor 
noastre provoacă surprize în 
lanț. N-a trecut nici o săptă- 
mînă de cind Dinamo a surcla
sat pe Politehnica Iași și iată 
că simbătă Gloria obține o vic
torie prețioasă asupra dinamo- 
viștilor. Scorul de 9—6 in fa
voarea metalurgiștilor este pe 
deplin meritat. Ieri, pe baza 
sportivă Tei. Sportul studen
țesc, reușește, după o suită de 
insuccese, un meci nul cu cam
pioana țării. Steaua: 4—4. Și

pentru că aminteam de 
stanță, trebuie menționat 
că rugbiștii de la Vulcan, 
condus 40 de minute pe Grivița 
Roșie după o partidă slabă din 
toate punctele de vedere. Mai 
activi in repriza secundă, grivi- 
țenii egalează prin Țibuleac, 
victoria fiind consfințită de 
Damaschin. care a reușit o în
cercare spectaculoasă și utilă...

O concluzie deloc îmbucură
toare: lipsa de constantă la mai 
toate echipele, partide nespec-

incon- 
faptul 

au

UN DAR PENTRU

14 •XI DE PIONIERI
fi treceți în- 

pe strada Berzei din Ca- 
Veți vedea că a apărut 
in fundul unei curți, o 
frumoasă. Pe firma

Faceți-vâ timp 
tr-o zi 
pitală. 
acolo, 
clădire
scrie : Casa pionierilor din 
torul VIL Clădirea nu este 
uă. A fost innoită. Numai 
tr-o lună. Era un imobil 
adăpostind o arhivă 
raj. Nimeni n-ar fi 
va deveni vreodată 
este acum. Un lăcaș 
copilărie trăită după 
frumoase legi ale
Ața promite să fie și 
fi. Au promis purtătorii crava
telor roții cu tricolor, ieri, la 
festivitatea de inaugurare. Au 
făgăduit sub drapelul țării înăl
țat pe catarg. Au mulțumit

ei 
sec- 
no- 
în-

vechi, 
și un ga- 
crezut că 
așa cum 
pentru o 
cele mai 
pionieriei. 

așa va

C.S.M. Sibiu 3—6, Farul — Uni
versitatea Timișoara, partidă 
întreruptă în min. 15 la scorul 
0—0, cind timișorenii au părăsit 
terenul și Chimia Năvodari- 
Agronomiâ Cluj întîlnirea nu 
s-a dispufat la refuzul clujeni
lor. Două atitudini nemaiintil- 
nite in campionatul nostru.

GABRIEL FLOREA

Statu-quo...
Programate in decurs de opt 

zile, ultimele trei etape ale di
viziei A de handbal au adus 
unele clarificări in ceea ce pri
vește pozițiile fruntașe In cla
samentele celor două serii, fe
minine ți masculine. Ciștigind 
prima „manșă" a derbiului cu 
Dinamo. handbalițtii de la 
Steaua s-au instalat în fruntea 
clasamentului seriei I, iar di- 
namovistii ocupă locul 2. Mi
nor Baia Mare continuă să 
conducă in seria secundă, acu- 
mulind 12 puncte. Ieri, băimă- 
renii au Întrecut, la limită, cu 
15—14. pe C.S.U. Galați. In cam
pionatul feminin, seria I. dispu
ta pentru primele două locuri se

anunță mai echilibrată. Universi
tatea București, neînvinsă in a- 
cest sezon, conduce in clasament 
cu 12 puncte. In etapa de ieri, a 
7-a. studentele au dispus, pe 
teren propriu, cu scorul de 
15—10. de Voința Odorhei. 
I.E.F.S. a ciștigat, la limită, cu 
11—10 (5—3) în fața echipei 
Mureșul—Tirgu Mureș. în seria 
secundă, Universitatea Timi
șoara s-a detașat de celelalte 
competitoare și candidează, din 
nou, Ia tricourile de campioană. 
Ieri, studentele din 
au întrecut, acasă, pe 
30—15.

Timișoara 
Rapid cu

M.L.

TENIS:

• llie Năstase
ciștigător la Portland

la
cir-

înaintea turneului da
Dallas, ultima faza a
cuitului WCT, care va începe 
miercuri, tenismanul român Tlie 
Năstase. participă la concursul 
de la Portland. Năstase l-a în-

SPADĂ:

america-vina In semifinale pe
nul Alex Mayer cu 6—3, 6—4 și 
11 va întilni în finală pe engle
zul Roger Taylor, care l-a 
eliminat cu 2—6, 6—4. 6—2 pe 
Aleksandr Metreveli (U.R.S.S.).

Succesul sportivilor
romăni la

Echipa de spadă a României 
repurtat un remarcabil succes 

internațional 
Sportivii ro-

invins cu scorul de

Innsbruck
a
ciștigind turneul 
de la Innsbruck, 
mâni au

10—6 echipa R. F. Germania, 
cu 8—7 echipa Austriei și cu 
9—5 echipa Angliei. Echipa ro
mână a fost alcătuită din Is- 
trate, Bărăgan, Pongratz și 
Szabo.

partidului din inimă, așa 
știu ei să mulțumească, 
cuvinte calde, prin vers și 
tec. Oaspeți de onoare 
ascultat bucuria de a primi 
un asemenea dar, și gindul de 
mulțumire, și jurămintul ros
tit înaintea tăierii panglicii 
inaugurale de către tovarășul 
Petre Constantin, secretar al 
Comitetului municipal București 
at P.C.R. I-au primit in ca
sa lor — căci de acum e a lor 
— pe tovarășul Dumitru Nee- 
șoiu, prim secretar al comite
tului de partid al Sectorului 7, 
pe președintele C.N.O.P.. Vir- 

?i 
și

cum 
prin 

i cîn- 
le-au

pe președintele C.N.O.P., 
giliu Radulian, precum 
alți activiști de partid 
ai U.T.C., reprezentanți ai con
siliului popular, cadre didacti
ce. părinți. Invitații lor au. vă
zut cum iși vor petrece sute 
de pionieri timpul liber.

Cei mai emoționați trebuie să 
fi fost, totuși, constructorii și 
reprezentanții numeroaselor în
treprinderi din sector care au 
pus umăr lingă umăr să ispră- 
veastă în timp record amenaja
rea casei pionierilor. Lor, copiii 
le-au rostit mulțumire în ver
suri. Meritau.

In cartea de onoare a casei 
pionierilor, pe prima sa filă 
stă scrisă dorința celor 14 000 de 
pionieri de a merita grija ce li 
se poartă, de a face totul, in 
muncă și învățătură, spre bucu
ria și mulțumirea poporului, a 
partidului.

L. LUSTIG

Inscripții

pe columnă
Dedicat aniversării zilelor de 

1 și 2 Mai, programul artistic 
desfășurat la Casa de cultură 
din orașul Buftea, inițiat și 
condus de organizația orășe
nească U.T.C., s-a bucurat de o 
largă participare a tineretului.

Programul a fost deschis cu 
poezia „Jurămintul națiunii" de 
Adrian Păunescu, recitată de e- 
levul Ovidiu Paul Boeboașă, de 
la liceul Buftea.

Montajul literar-muzical „In
scripții pe columnă" cu care 
liceenii din Buftea, pregătiți de 
profesorii Radu Rădulescu și 
Gheorghe Piele, au ciștigat lo
cul II pe țară la ultima fază a 
concursului formațiilor artis
tice de amatori desfășurată in 
urmă cu două săptămini la 
Ploiești s-a bucurat ' ’ '
lungi aplauze.

După un alt grup de poezii 
patriotice prezentate 7. -
muncitori de ia Fabrica de am
balaje metalice Buftea și de 
membri ai cenaclului literar 
..Dimitrie Stelaru", printre care 
Georgeta Ioniță. Dumitru Dră- 
gan, Nicolae Mihăilă și Ionuț 
Necula, care au citit din poe
ziile lor. a urmat un scurt pro
gram distractiv susținut de un 
grup de elevi talentați ai 
ceului printre care Carmen 
ton. Doina Popescu, Lucia 
teanu și alții.

Manifestările 
încheiat cu un

MIHAI
secretarul cenaclului literar 

„Dimitrie Stelaru"

de

de

inde-

tineri

li- 
An- 
Bo-

s-âuacestei zile 
bal al tinereții.

IONESCU

Ba.ru
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Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

TINERETUL — FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA
CINCINALULUI ÎNAINTE DE TERMEN !

DEBUT RODNIC IN MAI

(Urmare din pag. I) 
Națională in vederea făuririi so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, ridicării României 
pe noi trepte de civilizație ma
terială și spirituală, asigurării 
unui nivel de viață tot mai ridi
cat, tot mai demn poporului 
nostru, a înfloririi continue a 
patriei noastre libere și inde
pendente. (Aplauze puternice).

Am sărbătorit cu două zile in 
urmă 1 Mai. Ne-am reamintit 
cu acest prilej că, exact cu 35 
de ani in urmă — sint aici 
cițiva tovarăși care au participat 
la sărbătoarea de atunci — 
1 Mai 1939 s-a transformat in
tr-o puternică manifestare îm
potriva fascismului și războiu
lui, numărindu-se printre pu
ținele manifestări din Europa 
care au avut loc in condițiile 
cind fascismul era in ofensivă, 
după Miinchen. Poporul român, 
sub conducerea comuniștilor, in 
alianță cu socialiștii, cu alte 
forțe democrate și-a exprimat 
voința de a face totul pentru a 
impiedica ascensiunea fascismu
lui, instaurarea dictaturii fascis
te in România. A fost o dovadă 
a maturității clasei muncitoare, a 
posibilităților de care dispunea 
atunci poporul ■ nostru, forțele 
sale revoluționare și progresiste 
de a organiza cu succes lupta 
împotriva războiului și fascis
mului. Aș dori să menționez că, 
in general, în anii 1939—1940 
clasa muncitoare din România 
a desfășurat un șir de greve 
și alte ample acțiuni care au 
dobindit un pronunțat caracter 
politic, fiind orientate atit in di
recția apărării intereselor mase
lor popuiare, cit și împotriva dic
taturii regale, a războiului și a 
fascismului. Toate aceste ma
nifestări exprimau hotărirea 
fermă cu care, in perioada de 
după Acordul de la Miinchen, 
poporul român se ridica, deela- 
rindu-se gata să lupte cu arma 
in mină împotriva pericolului 
fascist. Este bine să subliniem 
acum, in acest an, cind sărbăto
rim trei decenii de la eliberarea 
de sub jugul fascist, că actul de 
la 23 August nu a venit din cer, 
ci a fost rezultatul luptelor în
delungate ale poporului român, 
a faptului că partidul comunist, 
in alianță cu partidul socialist, 
cu celelalte forțe revoluționare

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, președintele Republicii 

Socialiste România, a trimis Maiestății Sale Imperiale, HAILE 
SELASSIE I, împăratul Etiopiei, următoarea telegramă :

Cu prilejul celei de-a XXXIII-a aniversări a eliberării Etio
piei, am deosebita plăcere ca, în numele poporului român, pre
cum și al meu personal, să transmit Maiestății Voastre Imperiale 
cele mai calde felicitări și urări de sănătate personală, de pace 
și progres poporului etiopian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie existente în
tre țările noastre se vor extinde și diversifica, in folosul celor 
două popoare, al păcii și colaborării internaționale.

Simbătă dimineața au părăsit 
Capitala, plecind la San Jose, 
tovarășii Vasile Vilcu, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
și Nicolae Ghenea. adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
care îl vor reprezenta pe pre
ședintele Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la ceremonia instală
rii noului președinte al Repu
blicii Costa Rica, Daniel Odu- 
ber Quiros.

La plecare, pe aeroportul O- 
topeni, delegația a fost condusă 
de tovarășii general-colonel Ion 
Coman membru al Consiliului 
de Stat Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
de alte persoane oficiale.

Simbătă. la Poiana Brașov, 
s-au deschis lucrările semina
rului internațional organizat de 
Academia de științe sociale și 
politice, in colaborare cu Uni
versitatea din București și U- 
niversitatea din Oslo — Norve
gia. pe tema ..Matematica in 
relațiile internaționale".

La seminar, care va dura trei 
zile, participă oameni de știin
ță din Anglia. Iran, Italia, 
S.U.A.. Suedia. Norvegia și Ro
mânia.

Ei vor lua parte, de aseme
nea, la o masă rotundă, organi
zată de universitatea din Bra
șov, pe tema „Demersuri știin
țifice in problemele păcii".

[<$nema
FRAȚII JDERI: Patria (orele 9; 

12; 15; 18; 21). Modern (orele 9; 
12: 16: 19): Melodia (orele 9; 11,45; 
14 30: 17.15; 20): Excelsior (orele 
9 12.30: 16: 19 30).

AFACEREA ..PRINȚUL NEGRU: 
Central (orele 9.15: 11.30: 13,45;
16: 18.15: 20.30).

BANI DE BUZUNAR: București 
(orele 9: 11,15: 13.30; 16,30; 18.45; 
21)

LUMINILE ORAȘULUI: Scala
(Orele 9.15: 11.30: 13.45; 16.15; 18,45: 
21) Capitol (orele 9: 11; 13: 15; 
17: 19: 21): Favorit (orele 9,15; 
11.30; 13.45; 16; 18,15. 20.30).

CAT BALLOU: Luceafărul (o- 
re'.e 9: 11 15: 13.30: 16: 18.30: 20,45); 
Festival (orele 9: 11.15; 13,30; 16: 
18.30: 20.45).

OMUL DIN ÎNALTA SOCIE
TATE- Grivița (orele 9; 11.15; 
13.30; 18: 18,15; 20.30),

PĂCALĂ: Floreasca (orele 10;
15.30 19): Victoria (orele 9; 12.30; 
16: 19.30).

ASEDIUL: Lumina (orele 9;
11.15: 13.30: 16: 18.30: 20,45).

VALEA PRAFULUI DE PUȘCA: 
Grivița (orele 9: 11.15: 13.30; 16; 
18,15: 20,30): Volga (orele 9; 11,15; 
13 30. 15.45; 18: 20,15); Flamura (o- 
rele 9: 11.30: 13.15: 16; 18.15: 20,30).-

NAICA: naica si veverița: 
NAICĂ PLEACA LA BUCUREȘTI; 
NAICĂ ȘI BARZA: Doina (orele 
8,45; 11,15). 

și patriotice s-a aflat tot timpul 
in fruntea luptei de apărare a 
intereselor vitale ale întregii 
națiuni. (Aplauze puternice)

Iată de ce ziua de 1 Mai din 
acest an a avut o semnificație 
multiplă. Am sărbătorit victo
ria obținută in înfăptuirea pro
gramului de dezvoltare multi
laterală a patriei noastre. Am 
sărbătorit lupta din trecut — 
un moment important din bătă
lia împotriva fascismului, a 
războiului, împotriva claselor 
dominante, care a creat condi
ții pentru a putea sărbători 
acum, in libertate, 1 Mai. pre
cum și 30 de ani de Ia făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc in 
perioada luptei ilegale. Aceste 
evenimente jalonează marile 
lupte desfășurate de oamenii 
muncii sub conducerea comu
niștilor, în colaborare cu socia
liștii, cu celelalte forțe democra
te din România, momente im
portante in istoria țării noastre. 
Sărbătorind a 30-a aniversare, 
sărbătorim justețea liniei ge
nerale a partidului nostru co
munist, sărbătorim eroismul re
voluționarilor, antifasciștilor, 
democraților, al clasei noastre 
muncitoare in primul rind, care 
a dat jertfe pentru a putea fi 
stăpină pe destinele sale, pentru 
ca poporul să-și făurească in 
mod liber viitorul, așa cum 
dorește. (Aplauze puternice).

In toate împrejurările, încă de 
la primele inceputuri, mișcarea 
revoluționară din România a 
avut largi relații de solidaritate 
cu forțele revoluționare, progre
siste de pretutindeni. In toate 
împrejurările, partidul nostru, 
clasa muncitoare, forțele revo
luționare și progresiste din Ro
mânia au simțit solidaritatea și, 
totodată, și-au manifestat spri
jinul față de forțele progresiste 
și revoluționare de pretutin
deni. Și in acest an am sărbă
torit 1 Mai sub semnul întăririi 
solidarității internaționale in 
lupta împotriva politicii impe
rialiste de forță și dictat, a co
lonialismului, neocolonialismu- 
Iui, pentru o politică nouă in 
viața internațională, bazată pe 
dreptul fiecărui popor de a-și 
hotări soarta așa cum dorește, 
pe egalitate, respect al indepen
denței și suveranității, neames
tec in treburile interne, solida
ritate in lupta pentru o lume

Duminică s-a desfășurat în 
municipiul Alba Iulia faza ju
dețeană a concursului republi
can al formațiilor muzical-co- 
regrafice, de teatru și al brigă
zilor artistice de agitație, con
sacrat celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și a 
Congresului al XI-lea al parti
dului. Aproape 30 formații ar
tistice de amatori din zona sud- 
vestică a județului Alba, clasi
ficate pe primele locuri în eta
pele anterioare ale concursului 
au prezentat în fața juriului și 
a unui numeros public specta
cole inspirate din transformă
rile înnoitoare petrecute in anii 
socialismului.

In comuna Eftimie Murgu, ju
dețul Caraș-Severin a avut loc, 
duminică, solemnitatea dezveli
rii unei statui a marelui cărtu
rar și patriot român Eftimie 
Murgu.

Cu acest prilej, Nicolae Bușui, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular județean, a adus un 
vibrant omagiu pașoptiștilor 
bănățeni în frunte cu Eftimie 
Murgu, ale căror idealuri de u- 
nitate. dreptate, libertate națio
nală și socială și-au găsit îm
plinire in noua noastră orîndui- 
re socialistă.

Duminică a sosit, la Bucu
rești, Hani Khasawneh, amba
sadorul extraordinar și pleni
potențiar al Regatului Hașemit 
al Iordaniei în Republica So
cialistă România.

VALURILE DUNĂRII: Dplna
(orele 12,45: 15.30; 18; 20,15).

CE DRUM SĂ ALEGI: Aurora 
(orele 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20.15) : Buzești (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15. 20.30).

UN COMISAR ACUZĂ: Dacia 
(orele 9; 11.15; 13.30; 16; 18,15;
20,30); Lira (orele 15,30; 18; 20,15).

CIDUL; Bucegi (orele 15.30; 19); 
Giulești (orele 9.30; 16; 19,30).

TREI SCRISORI SECRETE: Fla
căra (orele 9: 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15).

PORȚILE ALBASTRE ALE O- 
RAȘULUI: Unirea (orele 15,45; 18;
20.15) .

RIO LOBO: Arta (orele 15,30; 
18; 20.15), Moșilor (orele 9; 11,15; 
13 30: 15.45; 18; 20.15).

SECRETUL LUI BUDDHA : Dru
mul Sării (orele 15,30; 18; 20.15).

ACEA PISICA BLESTEMATA î 
Ferentari (orele 15,30; 18; 20,15).‘

ADIO. ARME I: Popular (orele 
15.30. 19).

SALUT ȘI ADIO: Rahova (ore
le 16: 18; 20).

CtNTECUL NORVEGIEI: Cos
mos (orele 15.30; 19).

SAMBIZANGA: Munca (orele
16; 18).

ȚARUL IVAN ÎȘt SCHIMBĂ 
PROFESIA: Munca (ora 20).

MARELE MAESTRU: Progresul 
(orele 15.30; 18; 20.15). 

mai dreaptă și mai bună. (Vii 
aplauze).
Tocmai in acest spirit s-au ex

primat și bucuria și solidarita
tea noastră cu victoria forțelor 
populare, revoluționare. demo
cratice și a forțelor armate din 
Portugalia, care au răsturnat 
dictatura fascistă și au creat 
condiții ca, după aproape 50 de 
ani, poporul portughez, forțele 
revoluționare din această țară să 
sărbătorească in mod liber 1 
Mai și să-și poată propune tre
cerea la o dezvoltare liberă, 
independentă și democratică a 
Portugaliei. (Aplauze puternice).

Desigur, șint multe probleme 
de rezolvați in Portugalia pe 
calea dezvoltării democratice, 
a ridicării bunăstării maselor 
populare, inclusiv in legătură cu 
lichidarea definitivă a politicii 
colonialiste și asigurarea dreptu
lui popoarelor din colonii de a 
se dezvolta independent, pen
tru crearea unor relații noi 
intre Portugalia și aceste țări, 
bazate pe egalitate, respect, co
laborare democratică trainică. 
Noi sperăm că se va porni de 
la principiul democrație veri
ficat de istorie, potrivit căruia 
nu poate fi cu adevărat liber un 
popor care asuprește alte po
poare. Sprijinirea înfăptuirii 
aspirațiilor legitime ale popoare
lor din Angola. Mozambic. Gui- 
neea-Bissau este nu numai o 
necesitate a dezvoltării istorice 
a acestor popoare, ci și un aet 
care corespunde pe deplin in
tereselor poporului portughez de 
a-și întemeia raporturile sale cu 
celelalte națiuni pe fundamentul 
trainic al egalității in drepturi, 
respectului mutual și avantaju
lui reciproc. Crearea unor a- 
semenea relații intre Portuga
lia și aceste popoare este de 
natură să slujească și cauzei 
păcii și securității in Europa 
și in întreaga lume. Pornind 
de la aceste considerente. noi 
apreciem că victoria obținută 
prin răsturnarea dictaturii fas
ciste in Portugalia deschide un 
drum nou, o perspectivă nouă 
forțelor populare, democratice și 
forțelor armate din această ța
ră. corespunzător intereselor 
vitale de bunăstare, independen
ță și fericire ale poporului por
tughez. Aceasta deschide, tot
odată. largi posibilități pentru 
participarea națiunii portugheze

Atestarea profesională
(Urmaie din pag. 1)

re nu știu nimic despre or
ganizarea atestării. Și incă 
elevi din ultima clasă de li
ceu. Cele mai neinformate 
par a fi fetele și mă intreb 
dacă intimplător. Practica, 
dimensiune a procesului in- 
structiv-formativ și premisă 
a atestării este încă inegal 
organizată și nu cuprinde 
deopotrivă pe toți elevii 
in activități utile, eu func
ții educative manifeste. 
Cei care s-au menținut 
doar în postura de „ob
servatori" sau „asistenți" 
ai proceselor de produc
ție nu pot, firește, sâ 
primească o atestare cores
punzătoare. Sint, in unele 
locuri, nu numai vicii de 
organizare a practicii, ci și 
unele opinii deformate des
pre funcția socială a liceului. 
Dealtfel, intre cele două as
pecte există o legătură In
trinsecă.

Criticind astfel de stări se
cretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, arată că noi por
nim de la concepția după 
care „întregul invățămint 
trebuie să pregătească tine
retul pentru producție, pen
tru muncă. Și tînărul din li
ceu și cel din universitate 
trebuie să fie în stare să 
execute o muncă concretă in 
societatea socialistă. Fiecare

„Ci NT ARE OMULUI Șl MUNCII"
La Suceava, manifestările 

cultural-artistice au debutat eu 
prezentarea, pe scena Casei de 
cultură a sindicatelor din loca
litate, a spectacolului muzical- 
coregrafic „Cintare omului și 
muncii", susținut de formațiile 
reunite ale .municipiului. în 
aceeași dimineață, in piața cen
trală a orașului, și-au dat în- 
tilmre cu publicul sute de âr- 
tișii amatori, iar pe Platoul Ce
tății de Scaun s-a desfășurat o

ANTONIO ȘI CLEOPATRA: Co- 
troceni (orele 13.45; 16,45; 19,30).

AURUL NEGRU DIN OKLA
HOMA: Pacea (orele 15,30; 18;
20.15).

MAI TARE DECIT MOARTEA : 
Vitan (orele 15.30; 18: 20.15).

CEA MAI FRUMOASĂ SEARA 
DIN VIAȚA MEA; Viitorul (orele 
15.30; 18).

HOȚUL JE PIERSICI: Viitorul 
(ora 20).

BĂRBAȚI FARA OCUPAȚIE : 
Cringași (ora 16).

FLUTURII SÎNT LIBERI: Crin
gași (ora 18).

JANDARMUL LA PLIMBARE •. 
înfrățirea (orele 15,30; 18; 20,15). 

LUNI, 6 MAI 1974
PROGRAMUL I
16,30 Emisiune tn limba maghia

ră. 19,00 Avanpremiera săptămînii. 
19,05 Melodii populare interpreta
te de Felicia Ilieș-Negrescu și Ion 
Sabadiș. 19.20 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20,00 Prim-plan. Uzi
na și oamenii ei. 20,25 Istoria o- 
peretel... In personaje. 20,40 Ro- 
man-foileton. Educația sentimen

LUNI, « MAI 1974

Teatrul „C.I. Nottara" (Sala Ma- 
gheru): BUNĂ SEARA DOMNU
LE WILDE — ora 19,30; Teatrul 
de Comedie (Ia Clubul Uzinei Da
nubiana); NICNIC — ora 15; Tea
trul „C. Tănase" (Sala Savoy): 
PARDON... SCUZAȚI... BON- 
SOAR I _ ora 19,30.

la eforturile generale in vederea 
statornicirii pe continentul nos
tru a unor relații de pace, secu
ritate și conlucrare rodnică intre 
state. Poporul român, care a 
avut întotdeauna legături strin- 
se de solidaritate cu forțele de
mocratice. patriotice, progresis
te din Portugalia, dorește să dez
volte relațiile de colaborare 
multilaterală cu aceste forțe, cu 
poporul portughez, in interesul 
propășirii ambelor țări, precum 
și al asigurării victoriei cau
zei securității și cooperării in 
Europa, al promovării unei po
litiei internaționale eu adevă
rat noi. bazate pe egalitate in 
drepturi, neamestec in treburi
le interne și respectarea inde
pendenței și suveranității na
țio- île. Ne bucurăm în mod 
sin er de victoriile obținute de 
forțele democratice din Portu
galia și le urăm noi și tot mai 
mari succese in lupta lor dreap
tă ! (Vii aplauze).

Multe popoare au sărbătorit 
1 Mai cu victorii strălucite in 
dezvoltarea lor pe ealea so
cialismului. a făuririi unei vieți 
independente, in lupta pentru 
o politică nouă, de pace și co
laborare internațională. Urăm 
tuturor popoarelor din țările 
socialiste succes in lupta pentru 
făurirea socialismului și co
munismului ! Urăm tuturor po
poarelor care luptă pentru dez
voltarea de-sine-stătătoare suc
ces in consolidarea independen
ței naționale, in asigurarea bu
năstării și fericirii, in lupta 
pentru pace și colaborare intre 
popoare. (Aplauze puternice).

In acest spirit am sărbătorit 
și sărbătorim 1 Mai in aeest an. 
Dorim ca oamenii muncii din ța
ra noastră sâ-și unească și mai 
mult forțele in înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congre
sul al X-lea, pentru a intimpi- 
na a XXX-a aniversare și Con
gresul al XI-lea cu noi succese 
in toate domeniile de activitate. 
Să facem totul pentru a asigu
ra poporului nostru o viață îm
belșugată, fericită, pentru a în
tări forța Republicii Socialiste 
România ! (Aplauze puternice).

Vă urez dumneavoastră, tu
turor oamenilor muncii, între
gului nostru popor, noi și noi 
succese in activitatea de viitor, 
multă sănătate și fericire. 
(Aplauze puternice, prelungite).

trebuie să înțeleagă că nu 
se pregătește pentru a deveni 
funcționar, ci pentru a con
tribui la sporirea avuției na
ționale".

Iată, așadar, exprimarea u- 
nei direcții de principiu în 
amplificarea rolului social- 
integrativ al școlii noastre 
de toate gradele. O școală 
chemată să formeze cadre 
orientate spre producere, 
apte de a traduce in fapte 
Înțelegerea funcției sociale 
a meseriei și de a pune li
niarul la acumularea unui 
plus de avuție.

In acest context, seria de 
momente praetică-bacalau- 
reat-atestare poate și trebuie 
să fie concepută in unitatea 
sa. ca flux continuu, me
nit să conducă tinăra gene
rație spre o reală și com
plexă integrare socială și 
profesională, proces in care 
școala și întreprinderea au 
răspunderi reciproce și sint 
cointeresate intr-un benefi
ciu de cadre și de compe
tență.

Cred că se poate face mai 
mult, mult mai mult, pentru 
a scoate atestarea profesio
nală din relativul anonimat 
in care se află pe alocuri și 
din sfera prea localizată de 
interese, pentru a plasa-o ca 
acțiune tot atit de amplă și 
de semnificativă cum este 
aceea a bacalaureatului.

amplă serbare populară din care 
n-au lipsit momentele vesele, 
cintecele și jocul.

Manifestări similare — pro
grame muzicale, serbări cimpe- 
nești, hore și chermeze, carna
valuri ale tineretului — au avut 
loc și la Fălticeni. în decorul 
„Dumbrăvii minunate", la Gura 
Humorului, Rădăuți. Cimpulung 
Moldovenesc, Șiret, în parcu' 
stațiunii balneare din Vatra 
Dornei.

tală. Episodul IV. 21.35 Revista 11- 
terar-artistlcâ TV. Șezătoare or
ganizată la Drobeta-Turnu Seve
rin. 22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

17.30 Telex. 17,35 Album coral. 
17,45 Film artistic: NU-MI SPUNE 
NIMIC ! 19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 20,00 Film se
rial pentru copii. DAKTARI (re
luare). 20.25 Viața economică a 
Capitalei. 20,45 Jazz la Sibiu. 21.10 
Drumuri tn istorie. Istorie ascun
să. 2130 Publicitate; 21,35 Film 
serial URMĂRIREA. Episodul II.

BUCUREȘTI :

Prezenți pe 
schelele orașului

Nu știm exact cite aparta
mente s-au construit simbătă 
in Capitală. Ceea ce cunoaș
tem este că s-a muncit cu 
spor, pe toate șantierele de 
construcții. La blocul 33. pe 
Șos. Colentina. al Șantieru
lui 1. I.C.M.S.. tinărul inginer 
Gheorghe Iakobovits — șeful 
obiectivului, dirijează lucră
rile la cel de al treilea nivel.

— Astăzi este zi normală 
de lucru, ne informează dm- 
sul. Realizăm 4 apartamente. 
Sistemul cu cofraje plane, pe 
care-1 aplicăm, permite un 
ritm bun de lucru. Avem be
ton conform comenzii, toate 
utilajele funcționează normal. 

Maistrul Marcel Avram ra
portează și numărul celor pre
zenți: 110 oameni. După indi
cele de acord global (1.5), ob
ținut de macaragiul Ștefan Li- 
xăndroiu, ne dăm seama că și 
schimbul II a muncit bine. 
Tinerii care alcătuiesc echipa 
de dulgheri ai lui Grigore 
Csiki, ca și betoniștii Iui 
Constantin Lazâr și zidarii 
lui Constantin Iancu ne con
ving de acest lucru. La unul 
din corpuri, care trebuie pre
dat la sfirșitul lunii. s-a 
ajuns la etajul 9. Remarcăm 
și aici prezența tinerilor la 
montarea cofragului plan (e- 
chipa Marin Matei), a fiera
rului betonist (Ștefan David), 
la turnarea betoanelor (Tra
ian Simionescu). Tot la acest 
corp, pentru indeplinitea an
gajamentului constructorilor 
in'intimpinarea evenimente
lor mari ale anului, s-a adop- 1 
tat măsura amenajării, chiar I 
aici, in bloc, a unor dormi- 
toare, pentru ca programul . 
să poată fi prelungit.

Zi normală de lucru a fost 
și pentru constructorii blocu
rilor de pe Șoseaua Panteli- 
mon, care și-au concentrat 
forțele mai ales la obiective
le in predare. pentru cei 
care Înalță hotelul Doro
banți. sau blocurile de locuin
țe de pe B-dul Ion Șulea 
etc.

Simbătă, s-a lucrat cu efec
tivul complet, in program o- 
bișnuit și la sala polivalen
tă. Obiectivele principale : 
montarea prefabricatelor gre
le — CP 1 și GP 3 — a pre
fabricatelor ușoare in incinta 
sălii pentru tribune, finisaje 
la subsol. Florin Stănoescu, 
secretarul U.T.C. ai șantieru
lui, este prezent la pregătirea 
lucrărilor de cofrare — arma
re, in vederea turnării betoa
nelor pe timpul nopții. Reți
nem și eu acest prilej apor
tul tinerilor din echipele lui 
Maxim Tihan, Mihai Baltag 
și Vasile Gheorghe.

V. RĂVESCU

Aici se nasc turbinele
Ne aflăm la întreprinderea de 

mașini grele din București, la 
oțelăria electrică, așteptind tur
narea șarjei. Ambele cuptoare 
sint încărcate, fiecare la capa
citatea de 60 tone. Maistrul 
Anghel Muțiu dă semnalul. 
Fluidul fierbinte se scurge 
aureolat de o ploaie de scintei. 
De pe platforma cuptoarelor, 
maistrul de pregătire. Petru Cuc 
privește operația.

— Șarja e bună, răspunde în
trebării noastre privitoare 14 
calitate, temperatura e norma
lă, i-am făcut analizele chimice.

— în cit timp s-a elaborat 7
— în 4.45 ore !

ROMÂNIA-FILM PREZINTĂ

producție a studiourilor bulgare
scenariul si regia : VÎLO RADEV, după nuvela lui E. Sfanev 

cu : RADA MARCOVICI, NEVENS KOKANOVA, MIHAIL 
MIHAILOV, NAUM SAPOV.

Pe fantierul Silii polivalente continuă montajul prefabricatelor grele. Foto : O. PLEC AS

GALAȚI:

Acolo unde a fost 
nevoie de prezența lor

Acțiuni pentru mdep.mirea obiectivelor înscrise in programul 
întrecerii „Tineretul — factor activ in îndeplinirea cincinalului îna
inte de termen" au continuat m județul Galați cu aceeași inten
sitate și in zilele de 4 și 5 mai. în întreprinderi tinerii au găsit 
noi căi pentru a-și spori aportul la realizarea sarcinilor econo
mice. Așa de pilda. 100 de tineri șoferi de la întreprinderea de 
reparații auto din Tecuci s-au constituit intr-o formație ce a în
cărcat și a transportat de la balastiera Fureeni pe un șantier 
de investiții. 100 de autocamioane cu balast. Alți 16 tineri din 
aceeas. intreprindere de Ia secția montaj-motor au format o 
brigadă ce a lucrat două ore peste program montind patru mo
toare. lucrările efectuate avind o valoare de 36 000 lei. Tot aici 
18 tineri de la secția montaj general au montat in afara pro
gramului trei autocamioane. O brigadă care s-a organizat să 
lucreze peste program la I.M.A.I.A. Tecuci a executat lucrări 
in valoare de peste 10 000 lei. Cu inițiative la fel de eficiente 
s-au înscris in programul acestor zile și tinerii constructori de 
pe platforma Combinatului siderurgic din Galați. Și de această 
dată s-au evidențiat aici brigăzile de tineret conduse de ion 
Ifrim și Ion Zăinescu. care au lucrat la al patrulea furnal și 
respectiv la bateria nr. 4 de la Uzina cocsochimică.

Pe fronturile muncii patriotice au -ieșit in aceste zile un 
număr impresionant de tineri. După ce au expediat spre Hune
doara un tren marșrut de 11 000 tone fier vechi ei și-au con
centrat eforturile pentru amenajări de noi locuri de agrement, 
a bazelor sportive, pe șantierele de irigat și de combatere a 
eroziunii solului. Simbătă și duminică, tinerii din comunele Go- 
hor, Ghidiceni și Tepu au plantat cu puieți de salcimi incă 
5 hectare pe șantierul de la Berheci. Cei de la Măstâcani au 
continuat amenajarea canalelor de irigații pe alte 100 hectare. 
La irigat au lucrat și tinerii din comunele Drăgănești și Mun
teni. Cei de la Sivița, Tulucești, Independența și Fundeni au 
plantat răsaduri pe 6 hectare de grădină.

ION CHIRIC

RM. VÎLCEA:

Cu 5 zile mai devreme
în zilele de 4 și 5 mai, uteciștii de la Centrala industrială de 

produse anorganice și Combinatul de produse sodice au desîă- 
șurat numeroase acțiuni de muncă in sprijinul producției. Ei au 
participat la lucrările de revizie și reparații capitale ale in
stalațiilor, angajindu-se sa le încheie cu 5 zile mai devreme 
decit termenul planificat. Acest devans creează premisa pentru 
realizarea unor producții suplimentare in valoare de citeva 
milioane de lei. Nici brigadierii de pe Lotru nu s-au lăsat mai 
prejos. Ei au desfășurat acțiuni de muncă patriotică menite să 
contribuie la sporirea avansamentelor pe aducțiunile secundare, 
nord $i sud. și Ia terminarea inainle de termenul planificat a 
reviziei hidro-agregatului nr. 1 qir centrala subterană de la 
Ciunget.

DORU MOȚOC

— Asta înseamnă 7...
— Da. înseamnă că s-a făcut 

mai repede cu o oră și un 
sfert. completează secretarul 
U.T.C. pe schimbul A, oțelarul 
Ștefan Nițu. Sint perspective de 
8 șarje.

La sfirșitul zilei, oțelarii de 
la I.M.G.B. au obținut 480 tone 
de oțel, față de aproape 400 cit 
prevede planul.

Realizările, așa cum spun 
oțelarii, au fost obținute prin 
folosirea mai bună a timpului 
de lucru.

DÎMBOVIȚA:

Baze 
de agrement 

pe rîul Ialomița
Inaugurat cu trei săptămini in 

urmă, Șantierul tineretului pen
tru irigații, de la Bunge: — 
Dîmbovița a fost deschis zilnic 
pentru organizațiile U.T.C.. care 
s-au angajat să execute aici 
toate lucrările de desecare ale 
unei suprafețe de 2 700 hectare. 
In final, salba de lacuri de pe 
Ialomița (primul obiectiv. Bun- 
get 1, este deja gata) va deveni 
o bază de agrement pentru ti
nerii dimbovițeni. în ultimele 
zile, șantierul a cunoscut frea
mătul de muncă, dinamizată de 
activitatea susținută a tinerilor, 
cinstind prin fapte sărbătoarea 
lui întii Mai și a „Zilei tine
retului". Alături de brigăzile de 
tineri salariați ai întreprinderi
lor și instituțiilor din Tirgoviș- 
te am intilnit. simbătă, un grup 
masiv de uteciști de la între
prinderea mecanică Mija. Pre
zența lor. aici, în această zi, are 
o semnificație deosebită.

— Am hotărit. ne spunea to
varășul Ovidiu Ionescu, secreta
rul comitetului U.T;C. al între
prinderii, ca din cei 16 km ca
nale. jumătate să fie... partea 
noastră. Executăm lucrări de 
taluzare a canalului și. in etapa 
a Tl-a. betonarea eu ajutorul 
dalelor. Sîntem deciși sâ facem 
totul cit mai bine și mai re
pede.

Aceleași sentimente le-am 
descifrat și din convorbirea cu 
tinerii altor organizații. Apre
cierile celor doi instructori ai 
O.I.F. Dîmbovița sint un califi
cativ excelent pentru organiza
țiile de la Gtupul școlar de 
construcții mașini. Grupul șco
lar construcții petrol, pentru 
cei din comunele Văcărești, 
Nucet, Comișani. Bucșani. Bă- 
leni. pe raza cărora iși dezvoltă 
lucrările acest șantier al tine
retului.

R. V.

1 300" -

plata in 36

„DACIA 1 300" are :

unitățile 
I.D.M.S. din București, Bacău, Bra
șov, Cluj, lași, Timișoara.și Pitești.

1300 
autoturismul ideal 

pentru 
familia dumneavoastră

Demaraj rapid
Motor silențios de 60 CP DIN 
Viteză mare de deplasare 
Siguranță în circulație 
Consum redus
Linie modernă și. este confor
tabilă.

Autoturismul „DACIA 
poate fi cumpărat și cu 
de rate lunare.

Livrare promptă la



O nouă lucrare consacrată
României socialiste, 

președintelui NICOLAE CEAUSESCU LONDRA: întilniri ale
De curînd, a văzut lumina tiparului, o nouă lucrare consacrată Ro

mâniei și președintelui său, tovarășul Nicolae Ceaușescu. Este vorba 
de volumul „Ceaușescu", elaborat de prof. Giancarlo Elia Valori, secre
tar general al Institutului Italian de Relații internaționale.

reprezentantului C.C. al P.C.R.
SUCCESE ALE 
PATRIOTILOR 

CAMBODGIENI
Un deceniu

Publicați de editura „Bulzoni" din Roma, in 
colecția „Biblioteca di Cultura", lucrarea evocă 
pe larg etapele cele mai Însemnate ale vie
ții și activității revoluționare ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, intr-o strinsă interdepen
dență cu momentele cele mai semnificative ale 
evoluției politice, economice și sociale a Româ
niei. Autorul relevă semnificația alegerii to
varășului Nicolae Ceaușescu, omul-simbol al 
României de astăzi, in fruntea partidului și sta
tului : „Națiunea română știa atunci, așa cum 
știe și astăzi, să investească încrederea sa in 
omul cel mai bun, in omul care și-a dedicat 
acestei națiuni și progresului ei in libertate și 
democrație fiecare moment al vieții, cu un 
spirit de abnegație sortit să nu-și piardă nicio
dată intensitatea și puritatea unor simțăminte 
tinerești".

Lucrarea este structurată pe o problematică 
largă, punind in lumină rolul și contribuția 
președintelui Nicolae Ceaușescu, Ia elaborarea 
și înfăptuirea consecventă a politicii Partidu
lui Comunist Român și a statului nostru de edi
ficare a societății socialiste multilateral dezvol
tate, de promovare a relațiilor noi, de pace $i 
colaborare intre toate națiunile.

„Oameni ca președintele Ceaușescu — scria 
autorul — și-au consacrat anii cei mai frumoși 
și energia vieții unui ideal plin de semnifica
ție : poporul român este astăzi, intr-adevăr, arti
zanul propriului său destin, responsabil pentru 
propriile opțiuni politice, pe care le duce îna
inte cu fermitate, individualizind perspectivele 
noi de bunăstare socială".

Prof. Valori apreciază că „un mare merit al 
președintelui României — mai bine spus, al „o- 
mului Ceaușescu" — este acela de a avea in 
permanență prezente in minte cele mai mari și 
mai importante probleme ale vieții naționale și 
de a le vedea așa cum sint, strins legate între 
ele prin raporturi inalterabile. Astfel el înțe
lege pe deplin importanța principalelor compo
nente ale societății românești, forțele muncito
rești, țărănești și intelectuale, dar știe, mai ales, 
să surprindă esența profundelor legături dintre 
ele in procesul constant de inaintare a națiunii 
spre realizarea deplină a idealurilor socialiste".

„Realitatea României — scrie autorul — oferă 
un exemplu viu și care își găsește expresia cea 
mai semnificativă în însăși persoana președin
telui Ceaușescu, a acestui om care a făcut din 
propria sa viață- viața națiunii, care a făcut din 
interesele poporului propriile sale interese, gata 
să-i interpreteze speranțele, să-i sugereze liniile 
directoare fundamentale de comportare, pentru 
a se putea regăsi în întregime, impreuuă cu di
versele naționalități conlocuitoare, gata să cu
leagă rodul eforturilor depuse, in acești 30 de 
ani, in edificarea propriei economii. Președin
tele României a pus bazele unui viitor de pro
gres efectiv, ale unui viitor in care fiecare va 
primi după cantitatea și calitatea muncii sale 
și in care fiecare se va simți participant la 
succesele întregii comunități, mindru de a fi 
contribuit cu propria sa capacitate, prin munca 
sa la potențarea economiei naționale".

Redind prin citate expresive concepția pre
ședintelui Ceaușescu despre valorile umanismu
lui socialist, umanism in care omul nu este 
conceput ca o entitate abstractă, ci ca un ele
ment vital al Întregii comunități umane, omul 
social, in sensul cel mai profund al cuvintului, 
prof. Giancarlo Elia Valori conchide : „Iată incă 
o dată exprimată, cu maximum de claritate po
sibilă și cu maximum de coerență, tema cen
trală, tema conducătoare a intregii gindiri a 
președintelui Nicolae Ceaușescu ; iată in sinteză 
intreaga atitudine a unui om aflat in fruntea 
acestei vechi — tinere națiuni, România, față 
de unica realitate pe care o consideră el demnă 
de acest nume : realitatea lumii umane".

O parte substanțială a lucrării este dedicată 
politicii promovate de România și președintele

Nicolae Ceaușescu pe plan internațional. Auto
rul trece in revistă raporturile de largă colabo
rare pe care România Ie întreține cu țările 
socialiste, cu țările care au pășit recent pe calea 
dezvoltării independente, cu celelalte state ale 
lumii, indiferent de orînduirea lor social-poli- 
tică. Cu un deosebit simț al nuanțelor, sint de
finite pozițiile politicii externe a României, prin
cipiile, orientările și dimensiunile activității 
neobosite a președintelui Nicolae Ceaușescu, în
dreptate spre înfăptuirea dezarmării, realizarea 
securității pe continentul european, transfor
marea Balcanilor intr-o zonă a păcii, eliminarea 
ultimelor „puncte fierbinți" de pe glob, demo
cratizarea relațiilor internaționale.

Autorul consacră un capitol special evoluției 
favorabile a raporturilor româno-italiene, subli
niind că vizita pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu a efectuat-o in Italia, în primăvara 
anului trecut, „a constituit un moment impor
tant, cu bogate semnificații pentru istoria rela
țiilor de înțelegere și colaborare între cele 
două țări".

Volumul este prefațat de Giovanni Moșea, 
vice-secretar al Partidului Socialist Italian. 
„Imaginea sub care este cunoscut Nicolae 
Ceaușescu in Italia — scrie Giovanni Moșea — 
este aceea a unui om care a știut să lupte cu 
deplină angajare pentru independența și suve
ranitatea României socialiste, pentru neameste
cul in afacerile interne ale altor state, pentru 
accentuarea destinderii internaționale pe baza 
principiului că in raporturile dintre state tre
buie interzisă recurgerea la forță și la ame
nințarea cu folosirea forței". Apreciind că 
„acestei imagini, Nicolae Ceaușescu i-a rămas 
întotdeauna credincios", autorul prefaței relie
fează punctele de vedere afirmate cu vigoare 
de președintele Republicii Socialiste România in 
problemele de însemnătate majoră și stringentă 
actualitate ale vieții internaționale și arată, în 
încheiere, că eforturile României și ale pre
ședintelui său constituie, deci, un exemplu con
cret de ceea ce poate face o țară mică pentru 
a contribui la instaurarea in Europa a unui cli
mat de încredere, de colaborare și destindere 
intre toate popoarele".

EVOLUȚIA DIN PORTUGALIA
• In următoarele săptămîni se așteaptă forma
rea unui guvern civil • Demiterea unor coman

danți militari • Interviul lui Alvaro Cunhal
HAGA. — Cu prilejul unei 
arte conferințe de presă, îna- 
te de plecarea spre Helsinki, 
■mătoarea etapă a turneului pe 
re îl întreprinde în capitalele 
ai multor state vest-europene, 
ario Soares, secretarul gene- 
1 al Partidului Socialist din 
îrtugalia, aflat în vizită la 
îga, a declarat că în următoare- 
două-trei săptămîni, la Lisabo- 
se așteaptă formarea unui gu- 
rn civil care să reflecte în 
mponența sa toate forțele po- 
ice democratice din țară. Tot- 
ata, el a apreciat că intr-o 
rioadă de un an în Portugalia 
urma să aibă loc alegeri ge- 

rale.

LUANDA. — Comandantul 
t al forțelor armate portu- 
eze în Angola, împreună cu 
mandanții infanteriei, aviației 
marinei au fost demiși din 

ncțiile lor și înlocuiți cu alți 
teri, a anunțat un purtător 

cuvînt al noilor autorități 
sitane.

Alvaro Cunhal, secretar ge- 
ral al Partidului Comunist 
rtughez. a acordat ziarului 
Unita" un interviu in care,

referindu-se la situația actuală 
din Portugalia, a subliniat că 
„dezvoltarea acțiunii populare 
din această țară este impetu
oasă, dar mai continuă incă să 
subziste multe dificultăți dato
rate supraviețuirii structurilor 
statului corporatist salazarist". 
Referindu-se, pe de altă parte, 
la factorii care au stat la ori
ginea mișcării forțelor armate, 
Alvaro Cunhal a relevat că răs
punsul se poate găsi în mani
festațiile de la 1 Mai, cînd, în 
întreaga Portugalie, sute de mii 
de persoane au participat la 
mitinguri. „Mișcarea forțelor ar
mate, a spus el, a fost o reflec
tare a acestei conștiințe popu
lare. Pentru acest motiv avem 
încredere in forțele armate, în 
militarii care reprezintă un cu
rent revoluționar democratic, și 
considerăm că ei au încredere 
în noi, într-o luptă comună pen
tru reforme democratice.

In legătură cu rezolvarea pro
blemei coloniilor, secretarul ge
neral al P. C. Portughez a evi
dențiat că, in sînul poporului 
viziunea este clară : în toate 
manifestațiile sale cuvintul de 
ordine este acela al independen
ței coloniilor.

LABURIȘTII
IN AVANS IN ALEGERILE 

PARȚIALE LONDONEZE

LONDRA. — Rezultatele 
definitive ale alegerilor mu
nicipale desfășurate la 2 mai 
in cele 32- de sectoare ale 
marii Londre (excepție fă- 
cînd City, unde scrutinul se 
desfășoară in decembrie) in
dică o victorie a Partidului 
Laburist. Laburiștii au obți
nut cele mai multe voturi 
in 19 circumscripții, deținind 
un total de 1 036 locuri in 
cele 32 de consilii munici
pale ale sectoarelor. Conser
vatorii sint majoritari în 13 
sectoare, obținînd un număr 
de 713 locuri. La acest scru
tin au participat 38 Ia sută 
din numărul total al alegă
torilor.

în general, acestor alegeri 
nu li se acordă prea mare 
semnificație, chiar dacă este 
vorba de organismele de 
conducere ale unui oraș de 
peste 8 milioane locuitori, 
în acest an, totuși, confrun
tarea electorală a stirnit un 
anumit interes, fiind apteci- 
aiă ca un prim test după a- 
legerile legislative generale 
soldate cu victoria Partidu
lui Laburist.
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> PARTICIPANȚII la lucră- 
5 Conferinței pentru secu- 
ite și cooperare in Europa 

trecut, în cadrul organului 
■cial de lucru privind măsuri 
ttru aplicarea principiilor re- 
iilor dintre state, la negocieri 
ense pe baza propunerilor 
nânești referitoare la măsuri 
uite să facă efectivă nere- 
gerea la folosirea forței și 
amenințarea cu forța. Dezba- 
ile se concentrează asupra 
ipunerilor privitoare la mă-
i in domeniul militar, cum 
t nepătrunderea și nemenți- 
ea de trupe pe teritoriul
ii stat fără acordul acestuia, 
inerea de la demonstrații de 
ță îndreptate împotriva e- 
■citării depline a suverani- 
ii altui stat, intensificarea 
'ocierilor pentru adoptarea
măsuri efective de dezar-

re.

PREȘEDINTELE S.U.A., Ri- 
rd Nixon, a hotărît menține- 
pedepsei de zece ani de de

tențiune, pronunțată la 16 a- 
prilie împotriva lui Wiliam Ca- 
lley, fost locotenent, recunos
cut ca responsabil pentru masa
crul organizat contra populației 
civile, în 1969, in satul sud-vi- 
etnamez Song My.

• Unitatea țărilor 
latino-americane

• IN CADRUL unei confe
rințe de presă organizate la 
Lima, președintele Perului, Juan 
Velasco Alvarado, a apreciat că 
în momentul de față există un 
climat favorabil unității pe plan 
latino-american și că unitatea e- 
xistentă astăzi este mai strinsă 
decît era în trecut.

Președintele Alvarado a anun
țat, cu acest prilej, posibilitatea 
organizării, în luna decembrie, 
a unei reuniuni a șefilor de stat 
din cele 8 țări latino-americane 
care și-au eîștigat independența 
în urma luptei de eliberare con
dusă de Simon Bolivar și Jose

de San Martin. El a reamintit 
că, pentru dobîndirea indepen
denței, mulți peruani și-au dat 
viața. Totuși, chiar și astăzi, a 
spus el, noi continuăm să fim 
supuși unei exploatări econo
mice și să mai luptăm.

Referindu-se apoi la relațiile 
țării sale cu S.U.A., Velasco Al
varado a afirmat că „ele se află 
pe o cale bună".

• LA HOUSTON, specialiștii 
și experții sovietici și ameri
cani s-au întîlnit în cadrul ac
tivității de pregătire a zborului 
comun al navelor cosmice „So- 
iuz“ și „Apollo", proiectat pen
tru jumătatea lunii iulie a anu
lui viitor. Directorii tehnici ai 
celor două părți au subliniat, în 
cadrul unei conferințe de presă, 
că activitatea se desfășoară 
conform planului pus de acord 
anterior, relevind progresul în
registrat pe diverse planuri. Un 
interes deosebit a fost acordat 
aspectelor tehnice ale conduce
rii și asigurării securității zbo-

Tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., care 
întreprinde o vizită in Marea 
Britanie, s-a întîlnit cu Ronald 
Hayward, secretar al Partidului 
Laburist.

In cadrul convorbirilor a avut 
loc un schimb de opinii cu pri
vire la situația politică actuală 
din Europa și din lume, la sta
diul relațiilor dintre cele două 
țări și partide. In acest context, 
s-a apreciat pozitiv evoluția re
lațiilor dintre P.C.R. și Partidul 
Laburist, dintre Republica Socia
listă România și Marea Brita
nie, s-a exprimat hotărîrea ce
lor două partide de a dezvolta 
aceste raporturi in interesul po
poarelor ambelor țări, al cauzei 
înțelegerii, cooperării 
în Europa și în lume.

La convorbiri a fost 
ambasadorul României 
dra, Pretor Popa.

ș-a realizat un schimb de păreri 
în probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești internațio
nale, ale situației politice pe 
plan mondial. S-a subliniat do
rința comună de a extinde în 
continuare raporturile dintre 
cele două partide în interesul 
celor două țări și popoare, al 
cauzei păcii și socialismului.

La intîlnire a fost prezent 
ambasadorul României la Lon
dra, Pretor Popa.

și păcii

prezent 
la Lon-

Simbătă dimineața, tovarășul 
Ștefan Andrei s-a întîlnit cu 
John Gollan, secretar general 
al Partidului Comunist din Ma
rea Britanie.

în cadrul convorbirilor, s-a e- 
fectuat un schimb de informa
ții privind activitatea și preocu
pările actuale ale Partidului Co
munist Român și ale Partidului 
Comunist din Marea Britanie și

• REGELE Hassan al II-lea 
al Marocului l-a primit pe mi
nistrul de externe al Italiei, 
Aldo Moro, care se află într-o 
vizită oficială la Rabat. In 
cursul întrevederii, au fost a- 
bordate — potrivit agenției 
SJ.E.N. — probleme privind si
tuația din bazinul Mediteranei 
și din Orientul Apropiat, rela
țiile dintre țările membre ale 
C.E.E. și țările arabe precum șl 
aspecte ale relațiilor bilaterale.

Intr-un comentariu consacrat 
vizitei lui Moro in capitala ma
rocană, agenția A.N.S.A. subli
niază că aceasta se înscrie în 
cadrul dialogului inițiat de Ita
lia, de mai mulți ani, cu lumea 
arabă, în vederea dezvoltării și 
intensificării relațiilor dintre 
cele două părți.

ETIOPIA
P

oporul etiopian a sărbătorit la 5 mai ziua 
independenței — împlinirea a 33 de ani de la 
eliberarea țării de sub ocupația vremelnică a 
fasciștilor italieni.

Situată în estul continentului african, la nord 
de Ecuator, Etiopia — unul din cele mai mari 

state din Africa — se întinde pe o suprafață de 1222 900 
km. p. avînd o populație de peste 23 milioane de locuitori.

Țară străveche, despre care vorbesc in scrierile lor Homer 
și Herodot, Etiopia (denumire provenită de la grecescul 
Ethiopicus care înseamnă „față arsă"), este singurul stat 
african care și-a păstrat independența timp de aproape trei 
milenii. încercările tuturor acelora care, de-a lungul seco
lelor, și-au propus să cucerească această fortăreață naturală 
cu piscuri înalte și podișuri întinse, s-au lovit și s-au zdrobit 
de voința de libertate a unui popor care și-a apărat cu 
eroism patria și independența.

In 1935, trupele fasciste mussoliniene au atacat Etiopia în- 
cercînd s-o cucerească și s-o transforme intr-o colonie. Timp 
de șase ani poporul etiopian a dus o luptă eroică pentru 
eliberarea țării. încă de la începutul acestei lupte drepte, 
poporul român a urmărit cu simpatie caldă și cu admirație 
rezistența dirză a etiopienilor împotriva invadatorilor. Con-

secvent spiritului său internaționalist, Partidul Comunist 
Român, deși aflat in ilegalitate, și-a manifestat solidaritatea 
cu lupta poporului etiopian pentru apărarea ființei naționale, 
a condamnat aspru agresiunea fascistă. Sînt cunoscute, de 
asemenea, luările de poziție ale unor personalități democra
tice din țara noastră, ca Nicolae Titulescu, care a înfierat 
la Liga Națiunilor invadarea Etiopiei de către fasciștii ita
lieni.

Asemenea celorlalte stafe africane independente, Etiopia 
s-a angajat pe calea dezvoltării economice și sociale. Efor
turile principale, in cadrul preocupării esențiale de a lichida 
inapoierea economiei, sint îndreptate spre valorificarea bo
gățiilor naturale, extinderea bazei energetice, creșterea pro
ducției industriale și dezvoltarea agriculturii (care constituie 
principala ramură a economiei etiopiene). Ca urmare a mun
cii harnice a poporului, harta țării s-a îmbogățit în ultimii 
ani cu o serie de obiective economice.

Pe plan extern, Etiopia promovează o politică de întărire 
a solidarității africane in lupta pentru lichidarea colonialis
mului și discriminării rasiale pe continent. Este semnificativ 
faptul că Addis Abeba, capitala etiopiană, găzduiește sediul 
Organizației Unității Africane. Totodată, Etiopia militează 
pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și cooperare cu 
celelalte state ale lumii, indiferent de orînduirea socială.

întemeiate pe vechi tradiții de prietenie (într-una din scrie
rile sale, Nicolae Iorga evoca legăturile existente intre Țările 
Române și Etiopia în secoiele 16 și 17) relațiile româno- 
etiopiene au cunoscut in ultimii ani un curs continuu as
cendent dezvoltindu-se pe multiple planuri. Clădite pe stimă 
și respect reciproc aceste relații corespund intereselor celor 
două popoare, slujesc cauzei păcii și înțelegerii internațio
nale.

P. NICOARA

rului, fiind discutată in paralel 
o gamă largă de probleme vizînd 
experimentele științifice pe care 
cosmonauții sovietici și ameri
cani vor trebui să le realizeze 
în timpul misiunii extraterestre.

• LA ÎNCEPUTUL acestei 
veri, în Cehoslovacia va fi 
organizat, pentru prima oară, 
un festival al filmelor consa
crate apărării mediului na
tural, sub titulatura „Ecofilm 
74". Cele peste 150 de produc
ții, reprezentind un număr de 
17 țări, vor înfățișa pericolele 
pentru mediul natural prin 
poluarea aerului, apelor și 
pădurilor, oferind, totodată, 
exemple pozitive din sfera 
activității în apărarea mediu
lui.

• CONSILIUL miniștrilor a- 
griculturii din țările membre 
ale Pieței comune se va reuni, 
la 7 mai, la Bruxelles, pentru 
examinarea situației în dome-

Patrioții cambodgieni au 
lansat, duminică, un puternic 
atac împotriva pozițiilor lon
noliste de pe litoralul golfu
lui Siam, silind trupele ina
mice să abandoneze două po
ziții fortificate, situate intre 
Kampot și Kampong Som, la 
aproximativ 120 kilometri 
sud-vest de Pnom Penh.

Centrul operațiunilor de 
luptă al forțelor patriotice 
s-a deplasat, la sfîrșitul săp- 
tămînii trecute, in zona ora
șului Lonkvek, care este 
complet încercuit de patrioți. 
In oraș s-au grupat trupele 
regimului de la Pnom Penh, 
silite de patrioți să-și aban
doneze pozițiile din Oudong 
și Sala Lek Pram, recent eli
berate. Se apreciază că în 
prezent în oraș se află apro
ximativ 4 000 de soldați lon- 
noliști și cîteva mii de func
ționari ai regimului. După 
ce au supus unui puternic 
tir de artilerie pozițiile ina
mice, patrioții s-au apropiat, 
din trei direcții, de centrul o- 
rașului. Corespondenții de 
presă informează că situația 
trupelor lonnoliste din Long- 
vek devine din ce în ce mai 
critică, în ciuda puternicelor 
întăriri primite pe calea ae
rului.

în capitala țării, două ba
talioane lonnoliste și-au a- 
bandonat pozițiile de la pe
riferia orașului și au organi
zat, duminică, o demonstrație 
de protest în fața palatului 
prezidențial.

• BALANȚA comercială a I- 
taliei a înregistrat în primul 
trimestru al acestui an un de
ficit record în valoare de 2 586 
miliarde lire italiene (3 879 mili
oane dolari), potrivit datelor co
municate cțp Institutul Central 
de statistică (I.S.T.A.T.). în a- 
ceeași perioadă a anului tre
cut, deficitul balanței comerci
ale a Italiei a fost de 906 mili
arde lire italiene (1 359 mili
oane dolari).

10 ani

fertilă conlucrare
de la stabilirea

între România
relațiilor diplomatice 
și Tanzania

S-a împlinit un deceniu de 
la stabilirea relațiilor diploma
tice dintre România și Tanza
nia, moment de o deosebită 
importanță în dezvoltarea con
tinuă a legăturilor de prietenie 
ce unesc țările și popoarele 
noastre. Evenimentul de la 5 
mai 1964 a impulsionat puter
nic cursul mereu ascendent al 
raporturilor româno-tanzaniene 
pe multiple planuri, a favorizat 
adîncirea si diversificarea lor 
în interesul celor două popoa
re. Evoluția pozitivă a acestor 
raporturi relevă trăinicia prie
teniei dintre România și Tan
zania, țări care - în pofida 
marilor distanțe geografice la 
care sînt situate - găsesc un 
amplu teren comun de cola
borare, sînt animate de năzu
ința afirmării drepturilor po
poarelor la o dezvoltare inde
pendentă, suverană, de sine 
stătătoare, potrivit intereselor 
lor fundamentale, ale cauzei 
păcii și progresului. Eforturile 
Tanzaniei pentru întărirea in
dependenței sale, pentru dez
voltare economică, sînt urma

se bucură de un înalt prestigiu 
în țara prietenă din Africa.

în cronica relațiilor româno* 
tanzaniene un moment de cea 
mai mare importanță, cu semni
ficații istorice, l-a reprezentat 
vizita pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a întreprins-o în Tan
zania, vizită bogată în rezul» 
tate profund stimulatoare pen* 
tru extinderea conlucrării bila* 
terale în toate domeniile.

La împlinirea unui deceniu 
de la stabilirea relațiilor 
plomatice dintre România 
Tanzania, generația tînără 
patriei 
întregul nostru popor, adresea
ză cele mai bune urări de 
succese și prosperitate tinere* 
tului și poporului tanzanian, 
exprimîndu-și năzuința de a 
lărgi în continuare legăturile 
ce unesc țările noastre.

di-

a
noastre, împreună cu

vo1
rite cu satisfacție și simpatie 
în România socialistă. Consta
tăm, de asemenea, cu un sen
timent de legitimă mîndrie că 
succesele țării noastre sînt pre
țuite în Tanzania, că politica 
realistă, principială a României 
socialiste, strins legată de nu
mele și neobosita activitate a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu,

Cu prilejul celei de-a 30-a 
aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist și a 
celei de-a 29-a aniversări a 
eliberării orașului cehoslovac 
Kromeriz de către armata 
română, în această localitate 
a fost inaugurată expoziția 
documentară „Participarea 
României la eliberarea Ce
hoslovaciei". De asemenea, la 
Casa de cultură a orașului a 
avut loc vernisajul unei expo
ziții turistice și de artă popu
lară românească.

VOR DISPARE
TRANSATLANTICELE ?

R.P.D. COREEANĂ. - Imagine de la Uzina de mașini electrice din Daian.

n ultimele săptă- 
mini s-au întețit tot 
mai mult zvonurile 
privind posibilita
tea vinzării pache
botului „France", 
cele mai rapide și 

această ca- 
rentabilitatea 

creșterea

una dintre 
moderne nave din 
tegorie. Cauza : 
scăzută in raport cu 
cheltuielilor de întreținere. Dez
mințirile în sensul păstrării na
vei sint anunțate cu regularita
te atît de către Compania ge
nerală transatlantică — TRAN
ȘAT — căreia ii aparține nava 
cit și de către guvernul fran
cez, arătindu-se că programul 
convenit de exploatare a navei 
„France", lansată la apă în 
1962, este fixat pînă la 6 noiem
brie 1975. Experiențele triste pe 
care le-au trăit, însă, alte na- 
ve-gigant asemănătoare îm
preună cu echipajele lor, ca și 
cifrele ce reprezintă pierderile 
și cîștigurile pachebotului, fac 
să predomine părerea că în cele 
din urmă și acest gigant al mă
rilor și oceanelor va fi vindut. 
Presa occidentală amintește □

serie de potențiali cumpărători 
ai navei, pentru suma de 250 
milioane de franci (construcția 
ei a costat 400 milioane de 
franci).

Pentru prima dată știrea pri
vind eventualitatea 
pachebotului „France" 
lansată la 18 februarie de către 
organizația sindicală a marina
rilor din portul Le Havre, „por- 
tul-mamă" al navei. Sindicatele 
au atras atenția guvernului 
privința situației în care 
afla cei 3 0Q0 de salariați 
cazul vinzării navei (1700 
marinari și 1300 de salariați

HUWRMIlfi
vinzării 
a fost

in 
s-ar

in 
de 
ai

niul agriculturii din cadrul co
munității vest-europene, ca ur
mare a restricțiilor în importuri 
stabilite de guvernul italian.

• Preocupări 
în Nigeria

• ÎN VEDEREA creării unei 
industrii proprii de prelucrare a 
zahărului, guvernul nigerian a a- 
probat un proiect de extindere a 
plantațiilor de zahăr în regiunea 
Sunti din nord-vestul țării, care 
prevede construirea unei rafină
rii în această zonă și a unui o- 
raș de 10 000 locuitori. Se apre
ciază că, începînd cu 1976, pro
ducția realizată în această regi
une să ajungă Ia 40—60 000 tone, 
cu posibilități de extindere la 
100 000 tone anual.

Proiectul Sunti face parte din- 
tr-un complex de măsuri în ve
derea dezvoltării unor sectoare 
ale economiei naționale, în care

autoritățile nigeriene urmează 
să investească in acest deceniu 
aproximativ 60 milioane dolari.

• DIRECTORUL încercărilor 
de zbor al Societății aerospați- 
ale franceze, Andre Turcat, s-a 
declarat în favoarea realizării 
unei variante îmbunătățite a a- 
paratului supersonic franco-bri- 
tanic „Concorde", denumită 
„versiunea B“. Există, după cum 
se știe, două proiecte de îmbu
nătățire a calității acestui avion. 
Unul dintre ele prevede spori
rea, pînă la 2,3 tone, a cantită
ții de mărfuri transportate, iar 
cealaltă, în favoarea căreia s-a 
pronunțat Turcat, prevede adap
tarea unui motor puternic și 
mărirea suprafeței portante, ceea 
ce va permite o decolare mai 
rapidă. Totodată, „versiunea B“ 
presupune reducerea zgomotu
lui produs de motoarele cu reac
ție.
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Combinatul

portului Le Havre care răspund 
de intreținerea pachebotului). 
Pe de altă parte guvernul a în
cercat să atenueze dificultățile 
financiare ale companiei TRAN
ȘAT, alocindu-i o subvenție de 
36,5 milioane franci, sumă insufi
cientă, deoarece se prevede că 
deficitul navei in acest an va fi 
de 120 milioane franci (după ce 
în 1969 el a fost de 40 milioa
ne, iar anul trecut de 70 mili
oane). Creșterea bruscă a 
sumei se explică prin ridicarea 
prețului la combustibili. O na
vă modernă, dar de proporții 
medii, consumă zilnic 60 tone 
de combustibili, pe cind „Fran
ce" sau „Queen Elisabeth" con
sumă aproape 600 tone zilnic 
(160 000 tone anual, nefiind so
cotite și lunile de iarnă).

In această situație se 
problema rentabilității
nave de asemenea dimensiuni. 
„France" are 315,50 m. lungime, 
33,70 m. lățime, un tonaj de 
66 000 tone și o capacitate de 
2 044 pasageri. Ceea ce compli
că și mai mult situația este fap-

pune 
unei

tul că în cazul în care statul nu 
va acoperi integral cheltuielile, 
compania TRANȘAT va fi silită 
să vindă nava. Dar 
chiar așa de sigur că 
sit un cumpărător in 
acceptabile. , ' ' " 
întreabă LE 
va întîmpla 
dată la fier 
ani de zile 
port

In momentul de față, 
ce" efectuează o croazieră 
jurul lumii, urmind ca la 
mai să revină în portul Le Ha
vre și pînă atunci se 
găsirea unei soluții 
fi evitată vinzarea. 
posibilități — potrivit aceluiași 
ziar — ar fi reducerea vitezei 
(de la 30 noduri la 23, pentru 
economisirea combustibilului) 
și oreșterea costului călătorii
lor. Alte soluții ar fi reducerea 
echipajului la jumătate (ceea ce 
ar atrage ostilitatea sindicate
lor) sau schimbarea stilului de 
croazieră, adică călătorii pe dis
tanțe mai mici, in acest caz e- 
xistind riscul scăderii numă
rului pasagerilor. La început 
„France" efectua ruta Le Havre- 
Southampton-New-York, apoi 
croaziere in jurul lumii.

Pachebotul „France" nu este 
singurul in această situație. De
ja compania „Cunard Line" a 
anunțat că, în scurt timp, își va 
retrage aproape toate navele de 
pasageri, între care și „Queen 
Elisabeth". Armatorii italieni 
sînt de părere că vor ajunge în 
curînd în situația de a renunța 
la serviciile transatlanticelor 
„Michelangelo 2“, „Rafaello", 
„Leonardo da Vinci" și „Cristo- 
foro Columbo" din cauza pier
derilor înregistrate.

In ciuda confortului pe care-I 
oferă, navele de pasageri su
portă tot mai greu, in ultimii 
ani, concurența avioanelor cu 
reacție care parcurg distanța 
Paris-New-York în mai puțin de 
opt ore, iar creșterea prețuri
lor la combustibil creează arma
torilor și companiilor lor mariti
me dificultăți mai mari decit 
s-ar fi bănuit.

„Și dacă
FIGARO 
cu nava ?

■ vechi sau 
ancorată

nu este 
va fi gă- 

condiții 
nu — se 

- ce se 
Va fi 
va sta 
intr-un

„Fran- 
în 
20

speră in 
pentru a 

Una din
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