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în ziua de 30 aprilie a.c., to
varășul Nicolae Ceaușescu. pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, a primit pe tovarășa 
Maria do Nascimento de Graca 
de Amorim, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare in cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotentUr al Renublicii 
Democratice Sao Tome și Prin
cipe in tara noastră.

Cu acest prilej, președintele 
Nicolae Ceaușescu și ambasado
rul Republicii Democratice Sao 
Tome și Principe au rostit 
scurte alocuțiuni.

După primirea scrisorilor de 
acreditare, președintele Republi
cii Socialiste România., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a avut o 
convorbire prietenească și cor

dială cu ambasadorul Republicii 
Democratice Sao Tome și Prin
cipe. tovarășa Maria do Nasci
mento de Graca de Amorim.

La ceremonia prezentării scri
sorilor și la convorbire au par
ticipat George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Sil
viu Curticeanu, secretar prezi
dențial și al Consiliului de Stat.

Munca 
pentru țară, 
identitatea

ACUM, PRIN MII DE OCHI
Se împlinește timpul în sărbători solare, 
adincă este ora și sună plin, curat
Ca soarele din arbori, ca vinul din ulcioare 
Ca vorba din străbuni ce ne-a păstrat.

| Ieșim în mai ca-n larg de cîmp
Să semănăm adine sămînță bună
Și faldurile unui roșu steag
Și frunți, și vis, nimbează și-ncunună.

Ca un copac e timpul, roditor
Ca trunchiul zvelt — coloană vie 
în țara Mioriței, doru-i dor 
Și sînt acasă faptă și mîndrie.

Partid și oameni vîrste celebrează 
Sub cer de anotimp, sub cer de mai 
O nouă matcă viața își arată 
Pe-acest nemuritor picior de plai.

Mai cu temei iubim în primăvară 
Căci primăvara e a noastră stare 
Căci ea ni-i casă pentru țară, 
Că-asemeni nouă urcă în splendoare.

Prin mii de ochi sîntem priviți de țară 
Noi orizonturi brațele deschid, 
Urcăm o Românie-n primăvară 

i In primăvara numelui — Partid.
FLORIN COSTINESCU

noastră 
comunistă

n calendarul muncii, în calendarul civilizației, prin ea în- 
I sași o istorie a muncii, ziua de 1 Mai stă ca o înalță săr- 
* bătoare. Tradiția muncitorilor de pe întreg pămîntul, tra

diție a luptei pentru dreptatea și adevărul muncii, a făcut din 
această zi un simbol al solidarității internaționale a celor ce 
muncesc, al forței care determină cursul istoriei.

Clasa muncitoare din România, întreaga noastră națiune socia
listă vin la Ziua muncii cu însemnele glorioase ale unei lupte 
dus® sub conducerea comuniștilor, pentru împlinirea idealurilor 
supreme ale poporului român : libertate, independență, suvera
nitate, o viață demnă și fericită pe aceste pămînturi cu care 
ne-am contopit numele și ființa. Vin cu împlinirile prezentului, 
cu argumentele concrete ale dezvoltării fără precedent pe care 
o cunoaște țara. Cu tot ceea ce înseamnă acest an '76 — prag 
de intrare a patriei într-o etapă decisivă a edificării socialiste 
— cincinalul revoluției tehnico-științifice — care-i găsește pe toți 
fiii săi,, români, maghiari, germani, de alte naționalități, uniți 
intr-un singur gînd și o singură voință în jurul Partidului Comu
nist Român, pentru a da viață hotărîrilor Congresului al Xl-lea, 
Programului înaintării spre comunism.

Și așa cum fac întotdeauna muncitorii, așezîndu-și faptele 
drept măsură a vieții, ne raportăm acum la realizarea înainte 
de termen a cincinalului 1971—1975, la succesele obținute pe 
primul trimestru al acestui an, la ritmul de dezvoltare a indus
triei, care a condus la realizarea în anul 1975 a unei producții 
globale egale cu cea creată în întreg deceniul 1951-1960. Aceste 
repere, care exemplifică elocvent dezvoltarea armonioasă a tutu
ror domeniilor vieții economico-sociale, stau mărturie eforturi
lor întregului popor ce-și face din cultul muncii pentru țară, pen
tru progresul ei, cea mai înaltă rațiune de a fi. într-o societate 
așezată, pe temeiurile eticii și echității socialiste, echivalentul 
acestor eforturi unanime se exprimă firesc prin creșterea con
tinuă a nivelului de trai material și spiritual ai maselor. O cifră 
semnificativă : pe ansamblu, în 1975, veniturile reale totale ale 
populației au sporit, față de 1970, cu 46 la sută, respectiv cu 
74 miliarde lei. Demonstrație concludentă a faptului că în țara 
noastră munca este răsplătită așa cum se cuvine, că în centrul 
acestui amplu proces de dezvoltare, ce antrenează toate energiile 
națiunii, se află omul, viața lui, fericirea lui.

Aducem cu noi, la sărbătoarea lui 1 Mai, mîndria și crezul unui 
popor exprimate prin politica înțeleaptă a Partidului Comunist, 
prin cel. mai iubit fiu al său, tovarășul Nicolae Ceaușescu, patriot 
înflăcărat și internaționalist consecvent, voința noastră de a ne 
construi destinul în libertate, suveran, intr-un climat de colaborare 
cu toate forțele revoluționare, progresiste, în lupta pentru progres 
social, pentru pace, pentru afirmarea celor mai înalte idealuri ale 
popoarelor lumii.

In toate aceste gînduri, in toate aceste realizări se regăsește și 
contribuția tineretului patriei, care, mobilizat de organizația sa 
revoluționară, a răspuns întotdeauna prin entuziaste fapte de 
muncă la chemarea partidului, dovedindu-se demn de încrederea 
ce i se acordă, aceea de a fi considerat viitorul însuși al națiunii 
noastre socialiste.

Invățînd la înalta școală a spiritului muncitoresc, făcînd din 
normele muncii și vieții comuniștilor legea supremă a formării 
sale, tînăra generație a patriei își asumă, împreună cu întregul 
popor, responsabilități majore pentru înfăptuirea obiectivelor edi
ficării multilaterale a patriei. Munca pentru țară, pentru înflorirea 
ei, devine, astfel, cea mai inaltă calitate a vieții noastre, însăși 
identitatea noastră comunistă.

Acum, in prag de mai, cînd întîmpinăm aniversarea a 55 de 
ani de la crearea P.C.R. — strălucit conducător al destinelor 
României, inimă de foc a istoriei acestui pămint - venim la săr
bătoarea muncii dind glas adeziunii depline la politica internă 
și externă a partidului nostru, angajamentului solemn de a nu 
precupeți nimic pentru a servi patria, poporul,, comunismul.

„SCÎNTEIA TINERETULUI"

PARTIDUL - 
nucleul vital 

al întregii societăți
Partidul reprezintă nucleul în jurul căruia gravitează întreaga 

societate și de la care radiază energia și lumina ce pun în mișcare 
și asigură funcționarea întregului angrenaj al orînduirii socialiste. 
La rîndul său, partidul se regenerează continuu sub impulsul puter
nicelor fascicule de energie și lumină ce se îndreaptă continuu spre 
el dir: rîndul națiunii noastre socialiste. Putem spune că partidul comu
nist îndeplinește rolul de centru vital al întregului nostru sistem social.

NICOLAE CEAUȘESCU

DIN JURNALUL LA ZI AL ÎNTRECERII
PRODUSELE PRAHOVENE 
SOLICITATE ÎN PESTE 

70 DE ȚĂRI
Industria prahoveana a livrat 

beneficiarilor săi de peste ho
tare, în plus față de planul la zi, 
produse in valoare de peste 50 
milioane lei-valută — sumă care 
întrece substanțial angajamentul 
asumat in cinstea aniversării 
partidului și a zilei de 1 Mai. 
Anul acesta, exporturile unități
lor economice din județ sînt cu 
mult superioare realizărilor din 
anul trecut. Ca urmare a stră
daniilor continue de ridicare a 
calității și diversificării produc
ției, exporturile întreprinderilor 
constructoare de mașini și cele 
ale industriei chimice cresc cu 
aproape 12 și respectiv 16 la 
sută. Dealtfel, mai bine de 30 
la sută din producția industrială 
a județului este destinată ex
portului. ea fiind solicitată de 
firme din aproape 70 de țări.

ACTIVITATE RODNICĂ PE
Sporirea suprafețelor amena

jate pentru irigații, ca factor 
principal in creșterea produc
țiilor la hectar, constituie una 
din preocupările de bază care 
trebuie să stea in atenția lu
crătorilor de pe ogoare. La a- 
ceste ample acțiuni de îmbună
tățiri funciare’tinerii de Ia sate 
își aduc o contribuție deosebi
tă prin participarea activă in 
cadrul unor șantiere ale mun
cii patriotice. • în județul Te
leorman au fost deschise in a- 
ceastă primăvară noi puncte de 
lucru la Virtoapele, Roșiori, 
Măgura, Tătărăștii de Jos, Tri- 
vale, Rădoiești pentru amena
jări locale, cit și in marile șan
tiere Olt-Călmățui. Gorgomanu- 
Bujoru. In principal, detașa
mentele uteciste acționează la 
săpatul și taluzatul canalelor. 
Activitatea pe șantierele de îm
bunătățiri funciare este com
pletată de participarea a peste

ȘANTIERELE TINERETULUI
2 500 tineri la decolmatarea ca
nalelor pe circa I 000 ha în sis
temele locale de la Negreni, 
Cervenicu. Gratia, Sirbeni. U- 
deni. Poieni. • După cum ne 
informează Ion Tocoian. secre
tar al Comitetului județean 
Arad al U.T.C., in aceste zile 
peste 500 de tineri, elevi, me
canizatori. cooperatori participă 
la decolmatatul canalelor de 
irigații in amenajările de la 
Criș. Dorobanți, Sintana. Peci- 
ca. Nădlag. tn curind. in zona 
Vladimirescu-Horia va fi des
chis un șantier județean de 
muncă patriotică pentru ame
najarea unui sistem de irigații 
pe circa 300 de hectare. • în 
județul Galați activitatea tineri
lor din agricultură este concen
trată pe trei șantiere ale mun
cii patriotice : Vinători. Șen- 
dreni și la cooperativa agricolă 
Independența, la efectuarea lu
crărilor de săpat canale pentru 

irigații și decolmatări. tn final 
vor fi excavați peste 10 mii 
m.c. pămint. iar pe circa 60 ha 
canalele de desecare vor fi cu
rățate. Valoarea totală a lucră
rilor : 150 mii lei.

ȘTEFAN DORGOȘA.N

ÎNALTA DISTINCȚIE — 
ONORATĂ CU REALIZĂRI

DE PRESTIGIU
Vatra de toc a Reșiței este in 

aceste zile martora eforturilor 
susținute pe care siderurgiștn — 
recent distinși cu Ordinul Mun
cii clasa L pentru succesele do- 
bindite in 1975 — le depun in 
vederea îndeplinirii exemplare 
a sarcinilor actualului cincinal 
al revoluției tehnico-științifice. 
La secția laminoare, de pildă, 
unde lucrează peste 700 de ti
neri, sarcinile prunului trimes

*
*

ț

*

tru au fost depășite cu 924 tone 
laminate. Și in această lună, 
prin munca plină de dăruire a 
tinerilor Buga Ghdorghe. Kiss 
Iosif. Rădulea Andrei. Sirbu 
Virgil. Ion Smarand. Ion Bindea. 
a celorlalți laminoriști. planul a 
fost depășit cu pește 1000 de 
tone laminate. ..Sarcinile deose
bite care ne stau in față, com
plexitatea tehnologiei — ne spu
ne tinărul inginer Ion Nițoi — 
implică o mai mare responsabi
litate din partea noastră in ce 
privește perfecționarea protesio- 
nalâ. Pentru a stăpini tehnolo
gia nouă trebuie să ne îmbogă
țim permanent cunoștințele. <ă 
valorificăm experiența celor mai 
buni siderurgiști. Iar dovezile 
cele mai concrete că tinerii 
noștri au înțeles acest lucru sint 
rezultatele lor. Pe un schimb ei 
obțin frecvent cite 130 tone de 
laminate față de 100 tone, cit 
este prevăzut".

M. BOCA1

Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism, 
etapă istorică . distinctă, de o 
deosebită semnificație pentru 
destinul patriei și poporului 
nostru, presupune între proce
sele legic necesare sporirea ro
lului conducător al partidului, 
exercitarea menirii sale de for
ță politică conducătoare jn so
cietate în coordonate și la pa
rametri calitativi superiori, prin 
amplificarea activității lui ca 
detașament de avangardă pu
ternic, unit, strins legat de ma
sele largi populare. „In perioa
dă făuririi societății, socialiste 
multilateral dezvoltate și a tre
cerii spre comunism — se rele
vă în Programul partidului — 
partidul va continua să consti
tuie forța politică conducătoare 
a întregii activități economico-, 
sociale. Și în viitor partidul va 
constitui centrul vital al națiu
nii noastre socialiste".

Fiind o necesitate obiectivă a 
edificării și dezvoltării noii 
orinduiri sociale, exercitarea la 
un nivel tot mai înalt a rolului 
politic conducător al partidului 
în toate structurile societății 
românești contemporane de
curge, în primul rînd, din ca
racterul conștient, unitar și or
ganizat al procesului de trans
formare revoluționară a societă
ții românești, din particularită
țile legilor obiective care acțio
nează în condițiile socialismului, 
din complexitatea crescîndă a 
sarcinilor și obiectivelor dezvol
tării viitoare a României pe. 
drumul comunismului, obiective 
care sînt, cantitativ și calitativ, 
superioare celor stabilite pentru 
etapele anterioare ale revoluției 
si construcției socialiste. Evi
dent, sporirea rolului politic 
conducător al partidului în eta
pa actuală și în perspectiva nu 
se bazează pe dorințe subiecti
ve, ci este o cerință legică a 
dialecticii socialismului și comu
nismului.

Locul și rolul pe care parti
dul comunist îl ocupă în viața 
României contemporane a fost 
dobindit în focul luptelor grele, 
al asprelor și durelor bătălii de 
clasă — in care nu puțini ti
neri comuniști, alături de cei 
mai vîrstnici. și-au jertfit chiar 
și viața — duse în anii ilegali
tății. pentru apărarea intereselor 
vitale ale întregului popor, în 
viitoarea revoluției socialiste, in 
uriașa muncă constructivă de 
transformare revoluționară a so
cietății românești. Urmat cu În
credere și devotament de mase, 
de tinăra generație, care văd în 
el pe conducătorul lor încercat, 
partidul nostru comunist, conti
nuatorul celor mai înaintate 
tradiții ale poporului român, s-a 
afirmat timp de cincizeci și cinci 
de ani ca exponentul cel mai 
fidel al aspirațiilor poporului, al 
tuturor oamenilor muncii, indi
ferent de naționalitate, ca sin
gurul partid capabil să dea via
ță idealurilor de dreptate și li
bertate socială. Tn anii construc
ției socialiste, politica partidu

Azi, în jurul orei 10,00, studioul nostru de televiziune 
va transmite, direct, 

ADUNAREA POPULARĂ 
ce va avea loc la Palatul Sporturilor și Culturii 

CU PRILEJUL SĂRBĂTORIRII ZILEI DE 
1 MAî-ZIUA SOLIDARITĂȚII INTERNA 

ȚIONALE A CELOR CE MUNCESC

lui a cărei imensă forță trans
formatoare s-a verificat din plin 
în practica socială a devenit 
propria politică a tuturor celor 
ce muncesc, afirmindu-se ca o 
veritabilă platformă politică și 
ideologică a noii unități de tip 
socialist a poporului. între 
partid și popor s-au statornicit 
și există legături trainice, o vie, 
reală și indestructibilă osmoză, 
partidul îndeplinindu-și magis
tral și neabătut rolul de centru 
vital al întregului nostru sis
tem social, acționînd ferm pen
tru integrarea sa organică în 
absolut toate compartimentele 
vieții sociale. Unitatea dintre 
partid și popor constituie una 
din trăsăturile definitorii a creș
terii rolului său conducător în 
procesul edificării noii orin
duiri, o caracteristică a perfec
ționării activității sale. Elabo- 
rînd politica științifică de con
struire a socialismului și condu- 
eînd această complexă operă, 
partidul și-a cîștigat un înalt 
prestigiu; o binemeritată auto
ritate politică și morală în fața 
întregii națiuni, a tuturor tine
rilor patriei, care văd în el 
„cîrmaciul" priceput și încercat 
in cele mai grele momente ale 
luptei pentru o viață mai bună 
și mai dreaptă, făuritorul me
reu tînăr și viguros al viitoru
lui comunist al patriei. Avem 
un partid puternic și bine or
ganizat, reprezentant cel mai 
autorizat și fidel al celor mai 
largi mase, al întregii națiuni.

Argumente pentru bărbăția 
și elanul tinereții pe tinere 

vetre ale industriei românești •>
Brigada „Scîn- 

teii tineretu

lui", formată 

din tineri- scrii

tori, transmite 

astăzi reporta

je despre noi 

obiective eco
nomice de pe 

harta țării 
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In rindurile sale se află cei mai 
înaintați muncitori, țărani, inte
lectuali. alte categorii de oa
meni ai muncii români, ma
ghiari. germani și de alte na
ționalități. tineri și vîrstnici, 
bărbați și femei. El este, așa
dar. un adevărat partid al 
poporului și un partid pentru 
popor.

Partidul fiind artizanul fun
damental și dinamizator al pro
gresului nostru multilateral, ro
lul său de forță politică condu
cătoare în societatea noastră se 
afirmă, înainte de toate, prin 
linia sa politică, profund știin
țifică și revoluționară, prin ela
borarea în mod realist a progra
mului edificării noii orinduiri, 
socialiste, prin sublinierea orien
tărilor și direcțiilor fundamen
tale ale dezvoltării șocial-econo- 
mice a țărij, de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, punînd în fața parti
dului și poporului, a tineretu
lui patriei sarcini complexe, re
zultate din însăși esența acestei 
noi etape, din liniile și obiecti
vele sale fundamentale. Inves- 
tigind permanent realitatea 
românească și cea mondială în 
lumina comunismului științific, 
a legilor obiective ale dezvoltă
rii sociale și tendințelor revolu
ției tehnico-științifice contem
porane, partidul nostru a elabo-

dr. ION IUGA
(Continuare in pag. a IV-a)
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SĂ O CHEMI. Șl SA TE CHEME
De e pace sau război 
Patria e veșnic sfintă, 
Pentru ea, cu-oricine, noi, 
Ne luăm oricind la trintă.

Este-al neamului temei. 
Ca și-a soarelui căldură 
Trainic e indemnul ei, 
Și din goarnă și din gură.

Este-al dragostei izvor 
Patria, și fără teamă, 
O slujim cu-avint și dor 
Fiindcă ea ne este mamă.

Să te cheme și s-o chemi 
Treaz la orișice alarmă, 
Iar in pașniciie vremi 
Munca ta să fie armă I

Cei ce sint și cei ce-au fost 
Sint in inima ei, toate, 
Traiul n-are nici un rost 
Făr’ de-a țării libertate.

Patria să ne-o iubim 
Sărutindu-i gingaș fața 
Pentru dinsa să trudim, 
Pentru ea să ne dăm viața.

4

I

GEORGE LESNEA

TINERILOR EDIFICIUL NOSTRU
INSCRIPȚIE IN MAI
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Copiii noștri, făcindu-se mari 
Ne-acoperă cerul din față, 
Dar poate, poate avea un părinte 
Mai vie dorință, mai mari bucurii în viață ? 
Miini, brațe, pentru ei s-au deschis : 
Dați-vă drumul, zburați, 
Dacă altceva nu-mi mai rămine 
Decît să privesc zborul vostru spre viitor 
Mi-ajunge și-atit, 
Sint acolo cu voi cind planați 
La fel m-am desprins de lingă tata și eu 
Și depărtarea cu vremea a crescut, 
lată indemnul pe care vi-l fac : 
Inălțați-vă, cuceriți cerul necunoscut 
In timp ce plutiți pe deasupra capului meu 
Sufletul meu vă însoțește cintind.

LETAY LAJOS

ȘTIU
Știu : toate cite-mi izvorăsc în cale 
Cind trec zorit în dimineața clară, 
Sint mărturia frumuseții tale 
Pe care-adînc ți-o port in suflet, Țară I

Știu : drepte, drumurile mele toate 
Cu ale tale strins se împletesc 
Și stoluri, visurile-mi avintate
Sub flamurile-ți nalte înfloresc.

Știu : ochii, plini de tine, îți culeg 
Imaginea, ca-ntr-un vrăjit focar, 
Și mă răsfring, la rindul meu, intreg 
in argeșuri imense de cleștar.

Știu : iți rămîn mereu îndatorat 
Cu dragostea-mi, cu brațul de tărie
Și te-oi slăvi o, Țară, ne-ncetat 
Cit munții și cit codrii-n veșnicie...

ION SEOARCEANU

t

A răsărit din ziua înnoită al nostru edificiu 
precum cu viguroase rădăcini o plantă 
ce inimile noastre reazemă.
Pentru acest pilastru care dintr-un străvechi ținut 
in albăstrimi, spre-naltul timpului se-nalță 
asemeni unui prețios tezaur, se extrage 
din pintecele carpatine minereul, 
asemeni unui prețios tezaur este amestecat betonul, 
topit oțelul destinat 
grinzilor unității noastre.
Un edificiu al ființelor 
pentru ființă, 
al celor de azi 
pentru cei de miine, 
o atotcuprinzătoare, ințelept plănuită construcție 
unde știință, născocire, suflet 
și meșteșug mina-și întind 
pentru ca mozaicul visului 
spațiul intreg să il împodobească, 
pentru ca muzici sâ răsune 
prin largi și transparente hale.
Un temerar și unic edificiu — 
arteră irigată de singele pulsind 
căldura cea umană.
E ca și cum mistria vremii 
călăuzită ar fi fost de-o mină 
ce 
ca 
să 
?'

lucrurile le-ar fi orinduit astfel 
tot ce astăzi este necesar 
fie construit pentru viitorime 

ca printr-o lumină fără taină 
să se întrezărească limpede pulsind 
pașnica lume a urmașilor. 
Dar mina aceasta singură nu este, 
sint infinit de multe miini 
ce cărămidă peste cărămidă așează ridicind 
un edificiu vieții : 
intreaga țară este 
condusă de o mină. 
Peste zidiri înalte de cristol 
in liber zbor visările se-aștem.

ELSE KORNIS 
In românește de GRIGORE ARBORE

Noi locuim in țară ca-ntr-o stemă 
in care precum ea ne inlumină 
această dragoste frumos eternă 
și-aceastâ primăvară rodnică, senină.

Noi locuim in țară o inimă rotundă 
un cintec, o grădină, un riu adine și pur 
și-această preacurată, statornică lumină 
ce ne-a unit pe viață cu munții dimprejur.

Noi locuim cu țara-ntr-o rostire 
de slove vechi, dar și de visuri nouă 
coborîtori cu griuri de iubire 
dintr-un luceafăr strecurat prin rouă.

Noi ne-am clădit in suflet lumina, triumfind 
sub a Partidului nestinsă torță. • 
Noi sintem riul, ramul traversind 
din azi in miine marea noastră forță.

Noi locuim in țară o stea de vechi izvoare 
pe care mai rodește zarea de eroi 
cînd dimineața in blind contur ne-arată 
acestei Românii in care credem noi.

RADU FELIX
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Simbol al afirmării conștiin
ței muncitorești, al luptei pen
tru Împlinirea idealurilor cele 
mai înaintate ale clasei muncir 
toare privind făurirea unei so
cietăți mai drepte și mai bune 
— iată semnificația zilei de 1 
Mai in istoria poporului român.

Zi de cinstire a muncii și zi 
de luptă.

De la primul 1 Mai sărbăto
rit in România. în anul 1890, 
cind se intensifica lupta clasei 
muncitoare, din patria noastră 
pentru organizare politică și 
profesională și pină in prezent, 
cînd sub conducerea partidului 
construim in mod conștient c 
societate nouă, oamenii muncii 
au folosit această zi-simbol pen
tru a trece in revistă rezultatele 
luptei și muncii lor, pentru a 
scruta cu cutezanță viitorul.

Sărbătoare a tuturor.celor ce 
muncesc din intreaga lume, ziua 
de 1 Mai s-a afirmat în istoria 
poporului român ca zi de luptă 
pentru consolidarea unității cla
sei noastre muncitoare și a în
tregii națiuni române, fiind in 
același timp un prilej de mani
festare a solidarității internațio
naliste.

Pentru partidul comunist or
ganizarea manifestărilor prile
juite de sărbătorirea zilei de 
1 Mai s-a dovedit a fi. îndeosebi 
în anii grei ai ilegalității, o înal
tă școală ; de fiecare dată se ce
rea să fie găsite forme noi, mo
dalități noi de luptă, de activi
tate, ceea ce a dus la îmbogă
țirea experienței, la concluzii 
folositoare pentru viitoarele bă
tălii de clasă, pentru perfecțio
narea întregii sale munci.

fapt care marca începutul afir
mării sale in rezolvarea princi
palelor probleme ale societății 
românești. Manifestul pe care 
P.S.D.M.R. l-a lansat la 1 Mai 
1893 chema la acțiuni de luptă, 
la manifestări care sâ exprime 
forța clasei muncitoare. Masele 
au răspuns la această vibrantă 
chemare. Anton Bacalbașa nota 
în articolul intitulat După ser
bare : „Atit numericește cit și 
moralicește, partidul este mai 
tare și mai bine organizat decit 
partidele burgheze. Care partid 
burghez este in stare să grupeze 
oricind și fără intimidări, ori 
făgăduieli, atita lume ?“.

Apariția in această perioadă 
a poeziei ..Muncitorilor" repre
zintă un remarcabil eveniment, 
fiind printre primele elogii li
terare aduse zilei de 1 Mai. 
Autorul este Traian Demetrescu, 
poetul care in anul 1893 se 
număra printre delegații mun
citorilor la Congresul de con
stituire a P.S.D.M.R. Emoțio
nantele lui versuri — ..In mai, 
cind rozele-nfloresc / Scăldate-n 
aurul de soare / Popoarele săr
bătoresc / A muncii sfintă săr
bătoare" — erau declamate la 
multe dintre întrunirile munci
torești.

An după an. muncitorimea de
vine mai puternică, se afirmă 
cu mai multă vigoare in viața 
politică și socială. An după an, 
sărbătorirea zilei de 1 Mai de
vine tot mai mult o tribună de 
luptă. De multe ori lupta s-a 
dat pentru insuși dreptul de a 
sărbători această Zi istorică. Ca 
în 1895, de pildă, cind guvernul 
a încercat zadarnic să-i opreas-
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Prima pagină a ziaiului România muncitoare*  apărută Fragment din manifestul C.C. al P.C.R. din 
mai 1939 și un articol privind manifestările 

festiv cu prilejul zilei de 1 Mai 1902 antifasciste de la 1 Mai 1939, publicate In Scîn-
teia din 1 iunie 1939

Primul 1 Mai in România a 
fost sărbătorit in anul 1890. Con
stantin Miile scria in „Munca-', 
subliniind semnificația politică 
a acestui măreț eveniment, că 
..un alt partid s-a ridicat in țară, 
o altă clasă de oameni are drep
tul la viață politică și socială ; 
Partidul Muncitorilor are temei
nice baze și adinei rădăcini im- 
piintate in inima poporului”. Fo
losind din plin aceste atribute. 
Clubul muncitorilor din Bucu
rești, sau ..partida muncitorilor, 
cum se mai numea, a chemat 
muncitorimea la sărbătoarea de 
1 Mai 1890. Se pornea de la ideea 
că ,.l Mai însemnează măsura
rea pe cale pașnică și legitimă 
a două puteri : poporul și bo
gății. munca și capitalul”. Po
porul a ieșit in stradă cintind 
..Deșteaptâ-te române” și pur- 
tind pancarte pe care iși înscri
sese revendicările. Poporul a în
vățat că poate să domine stra
da și că acesta este un mijloc 
eficient de luptă. Și a învățat că 
trebuie sâ fie unit. Este semnifi
cativ faptul că in apelul pe care 
Clubul muncitorilor !-a lansat 
la 1 Mai 1892 se arăta : „Voi toți 
care doriți o lume mai bună și 
—ai dreaptă., vot *oti  trebuie să 
răspundeți ca un singur an ’a 
cbemarea noastră si sâ venru ia 
-. „măr ct mai mare ci să sărbl- 
terim ziua de I Vai*

FILE DIN ISTORIA LUPTEI REVOLUȚIONARE iNSCRISE IN FALDURILE SĂRBĂTOREȘTI ALE ZILEI DE 1 MAI
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de proletari". Lozincile lansate 
în fiecare an de partidul co
munist concretizau Această stare 
de spirit : „Pace cu toate po
poarele".

1 Mai nu putea fi, în condi
țiile in care in țară clasele do
minante înăspreau exploatarea, 
in condițiile in care după 1933 
creștea pericolul fascist, o sim
plă sărbătoare. 1 Mai trebuia 
să fie — și a fost — zi de luptă. 
„Tineretul — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. aflat în acei 
ani în fruntea mișcării revolu
ționare de tineret *-'nu  poate 
să se mărginească numai la o 
activitate culturală și sportivă". 
Adevărata sa misiune era a- 
ceca ..de a intensified acțiunea 
de propagandă printre muncitori 
pentru organizarea lor, pentru 
educarea morală și patriotică a 
maselor de muncitori".

Desigur, numai unită munci
torimea. sub conducerea parti
dului comunist, putea să învingă 
in luptă impotriva exploatării 
și asupririi, pentru o lume nouă. 
De aceea, lncepind de la 1 Mai 
1890. in fiecare an. de Ziua 
muncii, lozinca unității a fost 
scandată la toate manifestările 
muncitorești. De la crearea sa 
partidul comunist a luptat cu 
toate forțele pentru realizarea 
acestei unități. Istoria a voit ca 
vestea realizării Frontului Unic 
Muncitoresc să fie adusă la 
cunoștința maselor muncitoare 
în ziua marii sărbători a uni
tății și solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, la 1 
Mai 1944.

★
La 1 Mai 1945 pentru prima 

oară in România Ziua muncii 
a fost sărbătorită în condiții de 
libertate. De atunci, an de ân, 
în această zi, facem bilanțul 
rezultatelor muncii noastre, ne 
mobilizăm, sub conducerea par
tidului. intr-un uriaș efort co
lectiv al cărui rezultat este pro
gresul patriei.

ADRIAN VASILESCU

criticare de pe poziții marxist- 
leniniste a orînduirii de stat 
burghezo-moșierești din Româ
nia, la luptă hotărită pentru 
eliberarea socială și națională, 
pentru progres. Chiar din pri
mul an de ilegalitate, la 1 Mai 
1924. într-o circulară se cerea 
tuturor membrilor partidului 
câ, folosind influența și încre
derea de care se bucură in 
rindurile maselor muncitoare, 
să organizeze manifestații și 
demonstrații, . să lupte pentru 
front unic. Organizația revolu
ționară a tineretului, care de 
la 1 Mai 1924 s-a denumit U- 
niunea Tineretului Comunist, 
și-a intensificat lupta sub con
ducerea partidului ..pentru a 
apăra cu singele luptătorilor 
săi interesele clasei muncitoare 
de la orașe și de la sate". De 
aici înainte, pină la victoria 
insurecției naționale armate 
antifasciste și antiimperialiste, 
ziua de 1 Mai va fi aniversată 
in condițiile creșterii terorii cu 
care clasele dominante sperau 
să intimideze muncitorimea, s-o 
facă să renunțe la luptă.

De la prima manifestare de 
1 Mai. cea din anul 1890. săr
bătorirea Zilei muncii ft prilejuit 
o puternică afirmare' a solida
rității internaționaliste. C. Do- 
brogeanu Gherea sublinia că 
..serbarea de 1 Mai, după con
ținutul ei practic, este o mani
festare de clasă a poporului 
muncitor contra, claselor potriv
nice. contra întocmirii sociale 
actuale, iar după raționamentul 
ei moral este o manifestare 
pentru pace universală, pentru 
înfrățirea tuturor oamenilor pe 
pămintul acesta". Partidul co
munist avea să ducă mai de
parte aceste tradiții, să le îm
bogățească. să le confere carac
ter revoluționar. ..Viața mun
citoare" din 3 mai 1926 preciza 
că ..nici o putere din lume nu 
va putea opri ca inimile noas
tre să bată în aceeași căldu
roasă bătaie alături de milioane

nou capitol s-a deschis cu 55 
de ani in urmă in istoria po
porului român. A apărut o forță 
politică bine organizată, profund 
revoluționară, singura în stare 
să asigure construcția conștientă 
a viitorului in care un întreg 
popor spera. Crearea P.C.R. 
avea să determine o schimbare 
fundamentală și in conținutul 
sărbătorii de 1 Mai.

..Azi, de 1 Mai — consemna 
ziarul Socialismul in primăvara 
anului 1922 — muncitorimea iși 
ia angajamentul de a lupta 
pentru ca ușile temnițelor sâ se 
deschidă, zăvoarele să cadă, iar 
tovarășii noștri să capete liber
tate. pentru ca să vină in mij
locul nostru, să lupte împreună 
cu noi, și împreună să dis
trugem această lume tică
loasă și să elădim o lume 
nouă”. Documentele vremii arată 
că scopul fundamental pe care 
P.C.R. il conferea sărbătoririi 
zilei de 1 Mai era atragerea 
țnor mase tot mai mari de 
•arneni ai muncii la acțiuni de

că pe muncitori sâ demonstreze. 
Sau ca in 1896. cind P.S.D.M.R. 
chema muncitorimea la „postul 
de onoare”. Post pe care nu l-a 
părăsit nici in vremurile grele 
care au urmat.

Odată cu începutul actualului 
secol au sporit și acțiunile re
presive impotriva mișcării 
muncitorești și democratice. La 
1 Mai 1907 ziarul „România 
muncitoare" scria că ..această zi, 
cea mai mare, cea mai sfintă 
sărbătoare a muncitorimii din 
intreaga lume, găsește in ăst an 
pe muncitorii din Țara Româ
nească in plin doliu și adine în
durerați*.  Pestg 11 000 de țărani 
fuseseră impușcați pentru că au 
îndrăznit să se ridice la luptă 
pentru a-și face dreptate. Mani
festul cercului „România mun- 
ri'oare” preciza că „1 Mai 1907 
nu este zi de sărbătoare ci zi de 
tapei”. Ca și 1 Mai 1914. cind lo
zincile revoluționare au marcat 

o nouă orientare, vizir.d 
sc*_-nbare«  cnacuirii . totia’ei • •

■ are*  repubitdi Bestocra- 
bce. Ca și 1 Mai 1917. and o * 
parte a tării se afla sub ocupa
ție germană, masele manifes
tând sub lozinca : „Totul pentru 
popor si totul prin popor”.

Dar 1 Mai a fost dintotdeauna 
o z: de speranță. La marea ma
nifestație organizată la Bucu
rești. in primăvara anului 1920. 
unde au participat peste 80.000 
de persoane, un grup de tineri. . 
purta o uriașă pancartă pe .care 
sena : ..Al nostru este viitorul".

Un viitor care se impunea a fi 
construit in mod conștient.

„PENTRU EDUCAREA 
MORALĂ Șl PATRIOTICĂ 

A MASELOR 
DE MUNCITORI"

Se împlinesc în această pri
măvară 55 de ani de la făurirea 
Partidului Comunist Român. Un

OMEOROHt ISTRATE

Vesmintele c* ne cuprind curat 
»or mirosi mereu a primăvară - 
această iarbă-naltă ne măsoară, 
aceste păsări veșnic ne străbat..

Lovim văiduhul-n oripila noi, 
ca-ntr-o columnă timpul ne osoră 
cum râza se deschide-n altă rază 
eternizind lumina peste noi.

îs.

Prep.- imW”i ia tară pruna zx 
de ma; a deveoz: • sâ Wr -e

caia atrtdaan*  Mdsri a ex- 
puscei aatjr.x. de a—--mde- 
c-rt.-.'ăea anat, odată cs afir
marea protetanarahK ramăa pe 
scena istoriei, «r—tifg-au: noi 
ș: o imșsortacțâ fdncazaemală in 
mata «ocini-potted. $c in 1891 
Si in 1892 de 1 Mas îamritnriî. 
in r. .T'mu ’.ocabti-. împreu
nă cu tărar._ eu alte categorii 
ale populației. *-  nega- n* am
ple acticm cc na zrofcrtd carac
ter podtxt Un marmfest difuzat 
in nume.oaie iocautăti «fia Tran- 
aQPaaid friNMta : jCea nsai fru
moasă șt i*ili~ă*onr»  sărbătoare 
o sârbăteraa de 1 Mas — ziua

ANOTIMP TINAR
Pămintul e mai bun e-o primăvară - 
eu i-am impins ferestrele pe rind 
cu aripile mari păstrate-n gind, 
în nerăbdarea soarelui de-afară.

De-acum primim lumina ; cerbi de lut 
cu fruntea bat in ușile-nghețate 
lăsind pe praguri semnele ciudate 
și anotimpul lor necunoscut.

Vom priveghea pe munți să auzim 
cum încolțește-n mijlocul cimpiei 
curatul simbure al veșniciei 
in apa căreia ne limpezim...

Se-așază țara peste țara veche, 
sâmința pe sâmința care-o fost,

o primenire cu un tainic rost 
statornic ne recheamă in pereche.

„AL NOSTRU 
ESTE VIITORUL"

La I Mat 1893 muncitorimea 
d.a patria noastră se găsea Or- 
gar-xzată intr-un partid politic. Priitia pagină a publicației „Tine

retul Socialist" din 29 aprilie 1923

Riu peste riu, catarg peste catorg 
ne așezăm ca floarea peste floare, 
munți peste munți și more peste mare - 
hotarele se caută și ord—

J 1 Mai 1S92. ta București (Grădina Trocadero) 1 Mai 1908, la Turnu-Severin (Pădurea Crihala) 1 Mai 1933, la București

Învingători fără nume
Cu mărturisită timiditate 

am in,trat in hala unde focul 
trebuie tinut in friu ca un 
cal pur stnge căruia i se pune 
pentru prima dată șaua. De 
aceea, poate nevăzut de ni
meni, mi-am strins in pumni 
șapca albă pe care o purta
seră pină atunci, gata s-o 
arunc in oțelul topit ca pe 
o floare in fața învingătorilor.

Căci nu altceva îmi păreau 
cei patru oameni, pe fețele 
cărora flăcările și-au întipă
rit pentru totdeauna umbra 
dansului lor : patru învingă
tori în profesie.

Patru bărbați dezbrăcați 
pihă la briu azvirleau cu lo- 
pețile pietriș și ciment în gura 
unui vulcan artificial, pregă- 
tihdu-l pentru o nouă șarjă. 
In privirea lor strălucea o 
ironie blîndă la adresa apa
ratului de fotografiat, a

noastră — patru reporteri ti
neri, Sincer Imprestonați de 
ceea ct vedeam, precum și a 
cuptorului incandescent eă- 
ruia-i înfruntau trufia opt'Ore 
pe zi, fără să-?i facă din asta 
un titlu de glorie.

Zi de zi in fața unui cuptor 
căruia mie îmi venea si-i zic 
„dumneavoastră", opt ore in 
care iarba și soarele așteptau 
cuminți afară, dar Ore în care 
ai sentimentul că materia 
devine ascultătoare, că ful
gerele pot fi imblinzite, iar 
timpul nu trece zadarnic. A» 
cestor oameni denumiți cum
plit de frumos „oțelari" nu 
le-am cerut numele. In ano
nimatul lor am simțit, mai 
grav ca oricind, bătind pulsul 
revoluției continue pe care o 
trăim.

MIRCEA DINESCU

La răspintia drumurilor de 
pămint, Balșul a fost multă vre
me pentru lumea oltenilor un 
fel de haltă lăutărească intre 
merele*  vilcene șt griul cimpiei 
de jos. intre cetatea Băniei și 
mirajul „vieții la Capitală" sub 
semnul de pomină al cobilițelor. 
Sprijinit in matca Oltețului ca 
intr-o cirjă a uitărilor, tirgușo- 
rul acesta, inundat de circiumi 
și circiumari, iși ridicase la rang 
de mare industrie cele citeva n- 
telfete pentrți împletit fringhii 
și turnat luminări la care s-a a- 
dăugat mai tîrziu o făbrtcuță ru
dimentară de „tucerie". Localni
cii, mai degrabă țărani decit o- 
rășeni, iși vedeau mai departe de. 
grija plugului fără a îndrăzni să 
viseze, nici măcar in cele mai 
fericite clipe din sărbătorile lor 
cu tjribombe și marfă de bilei, 
fascinantele metamorfoze uma
ne și economice, in care, o dată 
implicat, Balșul de odinioară 
și-a depășit, după numai cite
va anotimpuri de hărnicie tori
dă, sentința prăfuitului popa3 
provincial dintre patru puncta 
cardinale.

Ora exactă a Balșului contem
poran se măsoară după clepsidra 
acelor vetre impunătoare unda 
metalul lichid devine, sub min- 
giierea unor palme fermecate, 
aripă de zbor spre înălțimi.

De sus, din geana de muguri 
a pădurii Sarului, panorama a- 
cestei noi cetăți românești pen
tru construcția de mașini, domi-

nată in prim pion de halele și 
turnurile Întreprinderii de osii 
și boghiuri, înlesnește parcă 
deslușitea unui crimpei din fas
tul și fertilul „miracol româ
nesc" prin care se recunoaște, 
de mai multă vreme, in toate 
graiurile pămintului, vertica
litatea ascensiunii noastre pe

ții țăranilor tirgnveți de altădată 
aștern o friptură de doină ca a 
emblemă de suflet descoperin- 
du-și aptitudini noi pentru a 
nouă tradiție. Și pentru a face 
credibil titlul de impunătoare 
cetate metalurgică acordat Bai- 
șului e de Ajuns să amintim că 
toată populația sa de acum 10

O gară 

pentru toate 

trenurile lumii
schelele construcției socialiste 
Din răspintia unei tinere cetăți 
metalurgice numită Balș, dru" 
murile de fier ale țării și dru
murile de fier ale lumii iși îm
bogățesc imaginea fugară a tre
nurilor de zi și noapte ctl sune
tul sacadat al roților călătorite 
spre zări. Pe fiecare osie plămă
dită aici, la Balș, copiii și nepo-

ani reprezintă astăzi numărul 
celor care iși desfășoară activi
tatea numai la Întreprinderea 
de osii și boghiuri. Media de 
virstă a colectivului de muncă 
din această modernă unitate 
constructoare de mașini este 
fixată la 23 de ani. Mai mult de. 
jumătate din numărul muncito
rilor il reprezintă uteciștii racor

dați cu întregul lor entuziasm la 
pulsul curajos al vetrelor cu foc 
nestins. Din Iancu Jianu și din 
Oboga, din Baldovinești și Mo- 
runglav, din Osica și din Pirș- 
CoVeni copiii țăranilor olteni 
și-au îndreptat spre vatra cea 
nouă a Balșului industrial dru
murile și visurile lor de adoles
cenți, devenind — peste noapte 
am putea spune — destoinici oțe- 
lari, sudori, strungari, lăcătuși, 
forjori. Se intimpla un salt spec
taculos in conștiința și in destinul 
oamenilor odată cu spectaculo
sul salt din geografia sentimen
tală a prăfuitului tirgușor de o- 
dinioară.

Intr-un plan afectiv imaginea 
industrială a Balșului de astăzi 
poate fi asociată unei fascinan
te gări pentru toate trenurile lu
mii. Din palmele tinerilor ol
teni se rostogolesc roțile osiilor 
de cintec pentru nenumărate 
drumuri de fier de peste mări și 
țări. La numai cinci ani de cind 
se închegau aici primele roți, 
emblema Balșului poate fi în- 
tilnită sub soarele Indiei și al 
Braziliei, sub soarele Chinei și 
al Pakistanului. ' Din această 
gară de vis se îndreaptă spre 
Arad și spre Drobeta-Turnu Se
verin, spre Caracal, spre Plo
iești și spre Iași ..glasul roților 
de tren" izvorit dintre palmele 
celor care scriu, cu, hărnicia lor, 
prezentul șl viitorul Balșului.

GEORGE ȚARNEA

BIOGRAFIE EXEMPLARĂ
La poarta de vest a Craiovei 

se înalță cele două coșuri de 
fum ale termocentralei de la 
Ișalnița. Această Citadelă a ener
geticii doljene care, in decutsul 
celor 12 ani de funcționare a 
furnizat economiei naționale 
sute de miliarde kilowatjore e- 
nergie electrică, a trăit săptă- 
ming trecută clipele unui eveni
ment festiv. Pentru rezultatele 
obținute în întrecerea socialistă 
pe 1975, colectivului Întreprin
derii „Electrocentrale“ Craiova 
i-a fost conferit, prin Decret 
Prezidențial, Ordinul .Muncii 
clasa I.

A doua zi după luminarea 
înaltei distincții am avut ocazia 
să cunosc cițiva dintre uteciștii 
ftuntași ai întreprinderii. Atunci 
l-am. intilnit și pe tînărul elec
trician Marin Micu. Originar din 
comuna Ginjova — județul Dolj, 
absolvent al Școlii profesionale 
de energetică din Hunedoara, el 
lucrează în secția electric-repa- 
rații. termocentrala Ișalnița. Ac
tivitatea sa de zi cu zi, dăruirea 
în muncă au fost apreciate nu 
numai de colegii săi. dar și de 
conducerea întreprinderii, pre
cum și de organizația de tine
ret. Cele citeva schimburi de 
txperiență făcut» in întreprin

deri similare din Franța și Al
geria i-au adus, un plus de com
petență și măiestrie profesio
nală. Căsătorit de trei ani, el 
s-a stabilit în Cfaiot'a. iar zile
le următoare se va muta cu fa
milia in noul apartament dat de 
întreprindere. In timpul liber 
se pregătește pentru examenele 
ce le va susține la liceu, curs 
fără frecvență.

Electricianul Marin Micu nu 
este un tinăr de excepție,' toc
mai pentru că priceperea și hăr
nicia lui se regăsesc la marâa 
majoritate a tinerilor, de aici. 
Așa se explică de ce contribuția 
lor la obținerea înaltei distinc
ții nu este deloc simbolică, ci 
se adaugă concret, palpabil, la 
marea contribuție pe care o 
aduc tinerii de la, Ișalnița la 
dezvoltarea energeticii româ
nești. In acest sens, angajamen
tul harnicului colectiv de a da 
țării, in actualul cincinal, peste 
31,5 miliarde kwh energie elec
trică, este mai riiult decit o as
pirație. Este hotărirea fermă 
care, prin numele sutelor de 
tineri comiinîști, devine, pe zi 
ce trece, certitudine.

LUDOVIC NAGY
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„Avem in fată un minunat program de 
dezvoltare a patriei, de înălțare a ei pe 
culmi tot mai inalte de progres și civilizație 
socialistă. Prin realizarea acestui luminos 
program vom asigura un viitor fericit patriei 
noastre—și pentru aceasta merită să ne dăru- 
im toate forfele, intreaga noastră capacitate 
de muncă și creat ie"

NICOLAE CEAUȘESCU

i

■

RECORDMENI 
ÎN ABATAJE

La Exploatarea minieră Leșu 
Ursului nu fusesem încă. Și 
nici la sectorul -2, la Isi- 
poaia, unde se, ajunge pe un 
drum greu, . care urcă la ne- 
sfîrșit prjp.. munte și. se pier
de undeva, . în hăul . negru al 
pădurilor moldave. Nu peste 
mult timp stau fată în față cu 
Ion Âtodiresei, 30. de ani, șeful 
„brigăzii tineretului".

— Sîntem 13 ortaci. Din 
aceștia, 11 sînt comuniști. 
Eu sînt unul dintre cei... 
bătrîni. Cam 28 de ani e me
dia de vîrstă. Și de aceea ne 
numim „brigada tineretului". 
Ne-am unit prin ’73. Cam de 
atunci am fost numit eu la con
ducerea brigăzii de tineret. 
Prin ’69, mi-aduc, aminte, i-am 
spus tovarășului inginer să-mi 
dea mie o brigadă pe mînă 
și am să bat toate recor
durile. Și să vezi, mi-a dat ! 
Iar eu am bătut toate recordu
rile și mi-am respectat cuvîn- 
tul. Acest cincinal l-am început 
cu dreptul. Avem un angaja
ment, este al nostru, al comu
niștilor din brigada tineretului. 
Ne-am gândit bine cînd l-am ho- 
tărit. Am ajuns la cifra de 3 000 
tone peste plan. Asta pentru pri
mul an al cincinalului! Acum să 
vă spun cum evoluează treaba: 
in ianuarie, brigada a dat pes
te plan 200 tone, în februarie 
720 tone, iar acum, la sfîrșitul 
lui martie, încă nu știu precis, 
dar parcă — parcă am trecut 
de'450 tone. Și dumneata ai să 
mă întrebi cum adică explic eu 
cifrele astea. Eu le explic les
ne. Ți-am spus : 11 din 13 sîn
tem comuniști.

Și peste toate acestea mai 
sînt, cum aveam să aflu nu pes
te. mult timp, inimile fierbinți 
de mineri. Povestește Vâsile 
Agrigdroaie, 26 de ani; care lu
crează în. mină din ’72 și care 
a. venit de la Iacobeni și a ră
mas în „brigada tineretului" 
tocmai pentru că „m-am simțit 
ca acasă". ...Și aș face orice 
pentru brigada noastră ! Așa 
gindesc eu, așa gîndesc și cei
lalți^ Ca să vă convingeți am 

să vă spun o intîmplare așa..; 
mai caldă, din ...ianuarie. Noi, 
după cum ați aflat, ne gindi- 
serăm la angajament, hotărîse- 
răm cit și cum, ne împărțiserăm 
noi munca și așa mai departe, 
începuserăm bine luna ianuarie, 
lucram cu spor și se părea că 
ne merg toate din plin... Nimic 
nu ne stătea în cale. Și, cînd 
ne era lumea mai dragă, a apă
rut o avarie... S-a spart o con
ductă de alimentare cu apă 
drept în... gura galeriei. Și s-a 
făcut gheață cam de o jumătate 
de metru și pe o lungime cam 
de 100 de metri. Nu se mai 
puteau căra, cu căruciorul, 
lemne pentru armături. Era în 
pericol și angajamentul nostru! 
Cred că nu ne-a trebuit prea 
mult timp și ne-am și hotărit. 
Iată ce am făcut : timp 
de două săptămîni, am că
rat cu spatele cam 40 de me
tri cubi lemn in fiecare zi. 
în luna ianuarie, luna cu pri
cina, am depășit planul jeu 200 
tone de minereu. Și de aceea 
afirmam eu că noi. _ minerii, 
vorbim puțin și ne străduim să 
facem mult !“.

TEODOR POGOCEANU

INVESTIȚIA DE 
INTELIGENȚĂ
în momentul în care am aflat 

că semănătoarea noastră SPC 8 M 
a obținut medalia de aur la Tîr- 
gul internațional de la Brno — se 
destăinuie tovarășul Nicolae Mo- 
canu, secretarul comitetului de 
partid, sectorul 1, al întreprin
derii mecanice „Ceahlău" din 
Piatra Neamț — primul, gînd 
ni s-a îndreptat spre momentul 
acela, de neuitat, cînd am pri
mit sarcina de onoare de a asi
mila în producție mașini și uti
laje agricole. Era la începutul 
anului 1971, la începutul unui 
cincinal, al celui mai scurt cin
cinal din istoria socialistă a ță
rii. Pentru noi, cei care execu
tam aripi de ploaie pentru sis'n 
teme de irigații, barăci metalice 
și tăvălugi de sfărîmat bolovani, 
ideea, numai ideea că trebuie 
să .trecem la fabricarea unor u- 
tilaje complexe, cu un grad 

înalt de tehnicitate, ni se părea 
îndrăzneață,, dificilă, greu de 
înfăptuit. Dar am reușit.

Am adresat mai multor tineri, 
ce și-au adus o apreciabilă con
tribuție la obținerea medaliei de 
aur la Tirgul internațional de Ia 
Brno o întrebare : „Ce a repre
zentat pentru dumneavoastră a- 
cest succes ?“ Și am primit un 
singur răspuns : „începutul unui 
drum". în aceste zile premergă
toare aniversării. a 55 de ani de 
la crearea partidului și a. zilei 
de 1 Mai, constructorii de ma
șini și utilaje agricole din Pia
tra Neamț sînt preocupați de 
asimilarea în producție a unor 
noi tipodimensiuni de utilaje a- 
gricole. Tinerii ingineri Vasile 
Gavriluță, secretarul comitetului 
U.T.C., Alexandru Fermuș, Va
sile Ștefănescu, Viorica Arsenie, 
Adriana Bontaș. Constantin Sen- 
tea și Dumitru Majertț, puternic 
angrenați în viguroasa mișcare 
de inovații și raționaijzâri, și-au 
propus rezolvarea un*»r  teme 
de cercetare in scopul îmbună
tățirii calitative a uSîajelor a- 
gricole, reducerii consumului de 
metal și a volumului de mano
peră și manipulări. Un exem
plu elocvent al maturității pro
fesionale dovedite de tinerii 
specialiști de aici îl constituie, 
fără îndoială, faptul că numai 
cei șapte ingineri citați de se
cretarul U.T.C. vor aduce, prin 
rezolvarea operativă a temelor 
de cercetare propuse, economii 
în valoare de’ 835 000 lei.

în sectorul de proiectare, sub 
conducerea inginerului Constan
tin Toma, un grup de tineri 
proiectanți au îmbunătățit prin 
modificări constructive calitățile 
semănătoarelor.

Dar poate cel mai revelator 
exemplu al felului în care acești 
tineri înțeleg să-și aducă con
tribuția la continua perfecțio
nare a mașinilor ce le produc 
îl .constituie faptul că, adese
ori, după cum îmi mărturisea 
strungarul Petru Văcaru — în
vățător suplinitor pină acum 
cîțiva ani, astăzi strungar cali
ficat la locul de-muncă — gru
pele de tineri inovatori consti
tuite in fiecare secție creează 
noi dispozitive pentru îmbună
tățirea procesului tehnologic. 

’Transcriu cu mare plăcere nume 
ale unor astfel de tineri, nume 
rostite cu căldură de secretarul 

comitetului de partid, sector 1, 
tovarășul Nicolae Mocanu : scu
lerul matrițer Mihai Purice, 
strungarul Dumitru Bordei, lă
cătușul Constantin Vasilache, 
sudorul Ștefan Vasilca, trata- 
mentistul Gheorghe Gotcu, mais
trul Ion Ioniță, echipa condusă 
de Gheorghe Apăvăloaiei.

DAN VASILESCU

UN „FERMIER" 
DIN BĂRĂGAN

Pe Constantin Țucra il intil- 
nim la capătul unei tarlale, toc
mai cînd se termina însămin- 
țarea porumbului.

— Aturici, in 1968. la absolvirea 
Institutului agronomic din Timi
șoara, cînd am văzut pe lista 
de repartiție județul Teleorman 
am optat imediat. Intr-o coope
rativă din Bărăgan era așteptat 
un om. Zic, poate un umăr in 
minus nu s-ar fi simțit atit de 
mult, oamenii locului și-ar fi 
intărit umerii și pentru cel lipsă 
și intr-un fel ar fi scos-o la ca
păt. Dar un umăr in plus con
tează foarte mult. Mi s-a oferit 
postul de inginer agronom la 
Cooperativa agricolă „7 Noiem
brie" din comuna Izvoarele. Era 
acolo și președintele C.A.P. din 
Frumoasa. „Comună frumoasă 
— îmi zice — sîntem vecini. 
Dacă vreți, vă însoțesc". Cind 
am ajuns la Izvoarele, mi se li
pise de încălțări pămint de care 
aveam să nu mă mai desprind. 
Pămintu-i bun, oamenii harnici.. 
Ceva, însă, nu mergea cum tre
buie ; poate organizarea, poate 
metodele de muncă. Se trudea 
mult, se obținea puțin. împreu
nă am reușit citeva performan
țe. dacă nu omologate la nivel 
național, cel puțin pilduitoare 
pentru munca noastră. La griu. 
de pildă, niciodată în istoria u- 
nității nu se obținuse mai mult 
de 2600 kg la hectar. In acești 
ani am obținut 3 400—3 500 kg. 
De asemenea, la porumb am 
realizat anual medii de peste 
6 000 kg boabe la hectar. în con
diții de sol neirigat. Rezultate 
bune am avut și in celelalte do
menii de activitate.

— In cadrul colectivității să
tești aveți o dublă răspundere: 
aceea de specialist și conducă
tor. Cum înțelegeți dv. să fie un 
conducător, cum sînteți dv. în 
această ipostază ?

— Teoretic, s-ar putea spune 
multe despre însușirile unui 
conducător. In ce mă privește, 
cea dinții datorie mi-a fost 
aceea de a-mi apropia oamenii, 
de a mă face cunoscut și urmat 
de ei, de a le fi eu lor apropiat, 
de a mă numi de-al lor. Aceasta 
nu se poate realiza decit fiind 
tu primul, oferind tu țntîiul 
exemplu personal. Dincolo de 
modestie, susțin că am fost, con
tinui să fiu, primul care începe 
munca, ultimul care las unelte
le din mină. Nici asta nu-i insă 
de ajuns. Mai trebuie să știi să 
cultivi oamenilor încrederea in 
ei, în valoarea propriei capaci
tăți.

— Ce satisfacții ați mai trăit 
in această perioadă ?

— Vn moment pe care nu-l 
voi uita niciodată a avut loc in 
1971. Aveam 25 de ani, trei de 
muncă in C.A.P., din care unul 
ca inginer șef. Activam, de a- 
semenea, in organizația U.T.C. 
Atunci, in 1971, mi s-a făcut 
cinstea de a fi primit în rindu- 
rile Partidului Comunist Român. 
După care continuă : „Așa am 
devenit un om al Bărăganului. 
Intre timp mi-am clădit aici 
o familie, am un prunc ; 
m-am împământenit, cum se 
zice. Să vă spun o vorbă 
pe care mi-a ' zis-o mai de
mult un cooperator de aici. „To
varășe inginer — îmi zice — de 
la noi ai toate șansele". Pentru 
mine, șansa aceasta este pămin- 
tul cate mi s-a lipit de încăl
țări, la primii pași in profesie, 
pămint de care nu mă mai des
part. ,

I. ANDREIȚĂ

EROI ANONIMI
Al MĂRII

Tinerii portului...
Rămân, deseori, anonimi. Nu 

sint nici „lupi de mare", nu au 

navigat luni de zile pe oceanele 
lumii și nici nu au înfruntat nă
prasnice furtuni. Mulți dintre ei 
însă, dacă nu toți, nu ar accepta 
niciodată să se despartă de por
tul Constanța. Este și convinge
rea lui Bruno Caracaș, secreta
rul comitetului U.T.C. al organi
zației de tineret din sectorul 
„Căi navigabile", și a colegului 
său Ionel Revencu. Mi-âu vor
bit despre munca lor, despre e- 
venfmentele înscrise intr-un 
jurnal de bord sui generis. Re
vencu vorbea despre „premiera" 
care a avut loc cu ceva mai 
mult timp in urmă, dar care nu 
poate fi uitată cu una cu două, 
deoarece tinerii au muncit din 
răsputeri și au realizat un lucru 
însemnat pentru intreaga țară. 
„Adâncimea, in port, era de 13 
metri. Ca să poată ancora și 
vase de peste 100 000 tdw tre
buia să avem o adincime de 15 
metri. S-a lucrat intens și, une
ori, din proprie inițiativă, ute- 
ciștii au cerut' să efectueze ore 
de muncă patriotică, in afara 
programului, pentru a termina 
mai repede operațiunile. Noi 
am atins, astfel, adincimea de 15 
metri intr-un timp record. Mi- 
aduc aminte că primul vas de 
100 000 tdw care a intrat in port 
a fost un vas sub pavilion gre
cesc". Bruno Caracaș intervine 
in discuție : „La această lucrare, 
organizația noastră de tineret a 
dat un examen, a fost o con
fruntare din care am ieșit în
vingători și care, in plus, ne-a 
ajutat să ne dăm seama că dis
punem de forță și că, atunci 
cind ne unim eforturile, avem 
un cțivlnt greu de spus în orice 
împrejurare. Așa se explică și 
cel mai mare angajament al 
nostru, al uteciștilor, asumat' 
imediat după încheierea lucră
rilor forumului tineretului co
munist, prin care ne-am propus 
să executăm diferite reparații 
cu mijloacele bordului. Am să 
vă dau un exemplu. La macaraua 
„Titan" de 50 tone trebuia exe
cutată cimentarea tancurilor de 
apă potabilă. In mod normal a- 
ceasta se face la șantierul naval 
și se execută în timp de două 
săptămîni. Deci. 14 zile o macara 
ar fi scoasă din funcțiune. Vă 
dați seama, in aceste condiții, ce 
economii s-ar obține dacă lucra
rea ar fi executată cu mijloacele 

bordului. Așa ne-am gindit noi, 
uteciștii, așa am și acționat, con
form angajamentului de care 
pomeneam mai sus. Am curățat 
cimentul vechi din cele patru 
tancuri, am îndepărtat rugina și, 
apoi, am pus cimentul nou. La 
aceste operațiuni a participat în
tregul echipaj al macaralei „Ti
tan", adică 16 marinari, dintre 
care 14 uteciști.

Tinerii portului...

TEODOR POGOCEANU

„MILIOANELE" 
TINERILOR 

CERCETĂTORI 
în urmă cu patru ani. un 

grup de tineri comuniști de la 
întreprinderea constructoare de 
mașini „Unirea" din Cluj-Na- 
poca, printre care Vasile Had- 
nagy, Mircea Turcu, Iustinian 
Cîrstea, Vasile Socaciu, loan 
Csitron, Liviu Jiga și Lucia 
Moraru, proaspeți absolvenți ai 
institutului politehnic, și-au 
propus să se constituie într-un 
„cerc de creație tehnică" în 
care să fie’ atrași toți tinerii 
ingineri, economiști și tehnici
eni cu aptitudini pentru cerce
tare. Scopul fusese limpede for
mulat de la început : participa
rea, ci^ întreaga lor capacitate 
creatoare, la progresul tehnico- 
științific, la introducerea tehni
cii noi, la creșterea eficienței 
economice. „Am venit a-
proapc toți din facultate, cu
note foarte mari — ne spune 
Vasile Hadnagy, responsabilul 
cercului, dar eram conștiohți că 
in producție stă adevăratul e'xa- 
men de capacitate pe care tre
buie să-I trecem. Calitatea 
noastră de comuniști, de ute
ciști, ne obliga moralicește să 
nu așteptăm să ni se ceară ni
mic, ci să dăm noi înșine do
vada maturității noastre politi
ce și profesionale, prin angaja
rea din primele zile în acțiuni 

de anvergură, . de real interes 
pentru producția uzinei".

Fiecare membru al cercului 
își înscrisese în agenda sa o 
temă de cercetare din planul 
uzinei, cu termene ferme 
de rezolvare. încă în ace
lași an se prezentau la se
siunea de comunicări științi
fice a tinerilor specialiști din 
ramura construcțiilor de ma
șini, organizată de C.C. al 
U.T.C., cu cîteva lucrări origi
nale, de mare valoare practică, 
care și-au găsit repede a- 
plicarea în producție. Cu timpul, 
cercul lor s-a lărgit, în prezent 
el cuprinde 78 specialiști, adică 
toți tinerii ingineri, economiști 
și tehnicieni ai întreprinderii. 
Mai mult de jumătate dintre ei 
au fost primiți în partid. Lu
crările de cercetare s-au am
plificat- Eficiența lor economică 
trece acum de cîteva milioane.

„Pentru acest an — ne spu
ne ing. Stelian Pop. un alt 
membru al cercului — avem în 
lucru 23 de lucrări de cerceta
re dc cea măi acută stringență 
pentru progresul tehnic al 
uzinei. în întrecerea „Tinere
tul — factor activ în realizarea
cincinalului revoluției tehnico- 
științifice", ne-am angajat pen
tru acest an să obținem o eco
nomie de 625 000 lei, prin ini
țiativa „Fiecare tînăr inginer și 
tehnician să reducă prin îm
bunătățiri tehnologice proprii, 
cu cel puțin 1 la sută, prețul 
de cost al unui reper".

Mulți și-au concretizat deja 
acest angajament. Pentru că 
tinerii comuniști își respectă cu 
responsabilitate cuvintul de o- 
noare, angajamentele asumate 
în fața colectivului. Cinci 
tre ei — Dumitru Jecan, 
sile Crișan, Alexandru 
Emil Macarie și Dumitru 
leș, muncitori lăcătuși la 
ția mașini de 
conceput și realizat 
tive ingenioase care 
care, întreprinderii 
anuale de 20—25
Exemplele ar putea 
Ele se regăsesc însă.
litatea lor, în fructuosul bilanț 
al uzinei pe primul trimestru, 
dar și în climatul de muncă și 
viață comunistă statornicit în 
prestigiosul colectiv.

din-
Va- 

Pop,
Ga- 
sec- 

rectificat, au 
6 dispozi- 
aduc, fie- 

economii 
mii lei. 
continua, 
în tota-

ROMULUS LAL

— Mai acu’ șapte , ani am părăsit Balșul după o 
meserie care se zicea că o să se facă la Slatina, po
vestește . Constantin Gagiu, șef de echipă la secția 
metalurgică I a întreprinderii de prelucrare a alumi
niului. Am plecat din Balș la ora la care Balșul în
cepea să fie mai mult decit fabrica „de tuciuri" de 
lingă gară. Poate că m-ar acuza unii pentru „fugă", 
dar eu o să le spun un singur lucru : am vrut să, 
invăț o meserie cum n-a mai existat în toată Oltenia. 
Am învățat-o la Brașov, la „Metrom", lingă o presă 
de prin ’39, care scoate mai mult 
abur din foaie decit profile ex
trudate. Așa se face că după ce 
m-am întors la Slatina, a tre
buit s-o iau de la capăt, să în
văț adică butoanele de la mași
nile noi și să-mi spun de nenu
mărate ori în gînd : asta-i trea
bă de inginer, nu de muncitor 
cu categoria unu bază. Dar cum 
asia era lumea Slatinei de a- 
tunci — aproape sută la sută oa
meni cu categoria unu bază — 
nu puteau inventa ingineri sau 
muncitori cu inaltă calificare 
peste noapte. In iunie 1970, cînd 
se cocea prima șarjă de aluminiu prelucrat, tocmai mă 
întorsesem de la Brașov, așa că am putut să Văd cu 
ochii mei cit de repede se schimbă oamenii. în luni 
și zile străbătuseră și copilăria, și adolescența, și trep
tele de calificare pentru care oamenii obișnuiți învață 
și 'muncesc luni de zile.

Constantin Gagiu este unul dintre numeroșii mun
citori, șefi de echipă, tehnicieni, maiștri care au fost 
decorați in decursul ultimilor ani cu ordine ale mun
cii. In 1972, cind i-a fost decernat acest ordin, el era 
cel mai tinăr din plutonul fruntașilor. După fotogra
fie părea a fi un ins sobru, aproape ceremonios, cu 
privirea încărcată de o anume neliniște, surprinsă cu

stingăcie de un fotograf începător. In realitate insă, 
în acea privire urca o vîrstă încă neatinsă. Netrăită 
pe dinafară, s-ar zice, dar consumată lăuntric, cu 
viteza pe care un mare ginditor a introdus-o intr-o 
savantă ecuație pentru a demonstra semenilor săi că 
timpul este și el relativ. Astfel se explică și de ce 
o oră de-a lui Constantin Gagiu este mai scurtă, cu 
mult mai scurtă decit ora obișnuită, cea punctată de 
ticăitul ceasornicelor de fabrică.

Poate că ar mai fi locuri de muncă pe unde se

O MESERIE CUM 
N-A MAI EXISTAT!

stă la șuetă și se despică firul în patru după etapa 
de fotbal, poate că or mai fi birouri unde șeful își 
bea cafeluța și te roagă să-l mai aștepți, că e ocu
pat, or mai fi și locuri din astea, nu zic nu, dar, 
vreau să mă înțelegeți că la presa de 3 600 și la cea 
de 2 250 așa ceva nu există. Metalul nu te așteaptă. 
Două minute dacă lipsești, poți rebuta o producție 
de cîteva mii de lei. Și greșelile, ca și faptele bune, 
se plătesc. Cuvintul colegului de echipă poate să ardă 
mai rău decit vitriolul: Dacă vreți să vă convingeți 
de asta, întrebați-i pe oricare din cei 22 de băieți din 
echipă, pe Gheorghe Ștefan, sau pe Ion Grigoraș, sau 
pe Mihai Marin, sau pe oricare vreți dumneavoastră. 
O să ajungeți la vorba mea : cea mai mare amără
ciune care-ți poate pica pe suflet e atunci cînd cel

mai bun prieten al tău îți spune : Nu mai ești așa 
cum te cunoșteam.

— Ai trăit vreodată o asemenea clipă ?
Omul din fața mea tace, stinjenit. li face' apoi 

semn unuia din muncitori să se apropie.
—ț El e nea’ Tudor Streche, cel mai în vîrstă om 

din echipă. în fața lui am trăit asemenea amărăciu
ne. Am dat o decizie greșită sau am aplicat-o gre
șit, nu mai știu exact cum a fost. Cert e că nea’ Tu
dor a tras ponoasele. El și presa de 3 600 tone forță, 

adică, mai în glumă, mai. în se
rios, jumătate din oamenii echi
pei. A fost ziua cea mai grea 
din cite am trăit la l.R.A. 48 
de ore de-aș fi muncit fără o- 
prire m-aș fi simțit mai ușurat 
decit după privirile celor de la 
3 600. -

Dacă urci drumul dinspre al
bia Oltului și treci de noua casă 
de cultură a sindicatelor, al că
rei gong va suna peste cîteva 
săptămîni pentru prima oară ; 
dacă treci de noul centru civic, 
vei descoperi ceea ce n-ar fi 
descoperit nimeni, cu două sau 

trei decenii în urmă : citadela de foc, metal și sudură 
a Slatinei. Cuvele de aluminiu, catozii de grafit sută 
la sută pentru marile oțelării, foliile de aluminiu intre 
90 și 150 microni ; bărbații și femeile noului oraș.. Oa
meni în palma cărora mai stăruie mirosul de pămint 
proaspăt arat, oameni în mintea cărora satul rămîne 
mai mult decit o simplă lume de referință. Acea luma 
din care au plecat pentru a ridica, într-un timp incre
dibil de scurt, civilizația orașelor rectangulare, a me
talului alb, a kilowaților aduși din apa bătrinului Olt.

PAVEL PERFII»



SEMĂNATUL PORUMBULUI-
OBIECTIV PRIORITAR

Adevărul muncii și luptei

Cu tot timpul nefavorabil din ultimele zile, pe ogoarele țării, 
acolo unde terenul a permis, s-a lucrat intens la semănatul porum
bului. Din datele centralizate la ministerul de resort reiese că a- 
ceastă lucrare s-a efectuat pe cirea 2 milioane hectare, cifră care 
reprezintă 72 la sută din suprafața destinată culturii porumbului în 
întreprinderile agricole de stat și peste 68 la sută în cooperativele 
agricole de producție. Primii care au terminat semănatul porumbu
lui sint lucrătorii ogoarelor din județele Buzău, Brăila. Bihor, iar 
cei din județele Constanța, Vrancea, Tulcea, Galați, Ialomița și 
altele seamănă acum ultimele hectare. Avînd in vedere că timpul 
este destul de înaintat, se impune ca și în unitățile agricole din 
zona a Il-a și a 111-a de cultură să se ia toate măsurile pentru ca 
semănatul porumbului să se încheie pe întreaga suprafață in cel 
mai scurt timp.

• Mehedinți
Campania de semănat a po

rumbului însumează in județul 
Mehedinți o suprafață de peste 
56 mii ha în cooperativele agri
cole de producție. Pină in pre
zent s-au însămînțat peste 30 
mii hectare, realizări mai im
portante înregistrîndu-se în zo
na de sud a județului. Pe raza 
S.M.A. Obirșia de Cîmp și Gruia 
porumbul a fost însămînțat pe 
toată suprafața planificată. Se 
acționează cu toate forțele în 
consiliile intercooperătiste Re

• Arad
în județul ARAD, lucrătorii ogoarelor au reușit să însămințeze 

cu porumb peste 68 000 hectare, ceea ce reprezintă circa 85 la sută 
din suprafața destinată acestei culturi. Folosind fiecare oră bună 
de lucru, aprovizionînd ritmic semănătorile cu semințe, acordind o 
atenție sporită pregătirii terenului, cooperatorii și mecanizatorii din 
15 C.A.P.-uri au raportat deja încheierea semănatului porumbului. 
Printre unitățile fruntașe se numără Beregu Mare, Beregu Mic, Șag, 
Mișca. Zerint, Agrișu Mare ș.a. în alte unități agricole cum sint cele 
din Fintînele, Lipova, Curtici, acum se seamănă porumbul pe ulti
mele hectare. Mai rămase în urmă sint unitățile din cadrul consi
liilor intercooperatiste Sebiș, Gurahonț, Belin. Neudorf. Este drept 
toate sint amplasate în zona de munte, dar acesta nu este un mo
tiv care să justifice restanțele mari acumulate. Măsurile întreprinse 
de organele județene agricole privind întrajutorarea unităților mai 
rămase în urmă creează astfel condiții ca și aici semănatul porum
bului să se încheie în cel mult trei zile.

SiMBATA, 1 MAI 1976
PROGRAMUL I
9,00 — 1 Mai muncitoresc. Emi

siune de cîntece patriotice. 9.20 
Micul ecran... pentru cei mici. 
Soare de mai. emisiune de cîntece 
și versuri. 9.40 Dans și muzică de 
pe meridianele lumii. în jurul orei 
10.00 — Transmisiune directă a 
adunării populare, prilejuită dc 
sărbătorirea zilei de 1 Mai, ziua 
solidarității internaționale a celor 
ce muncesc. 11,30 ..Steluțele44 
animației. 12.25 Concert sim
fonic popular susținut de or
chestra Filarmonicii din Cluj-Na- 
poca. 13.00 Telex. ALBUM DE 
PRIMĂVARĂ. 15.00 TARA MEA. 
MÎNDRIA MEA. Cîntece și jocuri 
populare. 15.25 Club T. Vibrație 
pentru visare. 16.00 Tenis de cîmp: 
Austria — România; 18.00 Film se
rial: Pinocchio — episodul V. 
19,00 Flamuri purpurii. Do
cumentar dedicat zilei de 1 Mâi, 
Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc. 19,20 — 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Spre co
muniste zări. Spectacol lițerar- 
muzical-coregrafic. 20.45 Avanpre
mieră. 20.50 Film serial. Kojâk. 
21.40 — 24 de ore. Sport. 22.00 Uni
versal Tonomat. Caleidoscop mu- 
zical-umoristic.

PROGRAMUL II
•16.00 Cîntec nou în țară-auzi. 

Melodii populare. 16,10 Film artis
tic. ,.Intuiție feminină* *'.  O produc
ție a studiourilor engleze. Pre
mieră pe țară. Comedie satirică de 
factură polițistă. 17.45 Muzică dis
tractivă cu formația Erick Mon- 
yak. 18,00 închiderea programului.

Răspundere muncitorească. 21,50 
Tribuna tinerilor soliști.

MARTI, 4 MAI 1976
PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoalâ. 10.00 Colegii noș

tri de generație, emisiune pentru 
tineret. 10.25 Film artistic. Trei 
scrisori secrete (reluare). 12.05 Te
lex. 16.00 Teleșcoalâ. 16.30 Curs de 
limba franceză (nivel mediu). 17.00 
Telex. 17,05 Polo : România — 
Australia. 18,00 Românie, țara mea 
de dor. Emisiune de cîntece. 18.10 
Lecții TV. pentru lucrătorii din a- 
gricultură. 18.40 Teleglob : Libe
ria. 19,00 Partidul, centrul vital al 
națiunii. Emisiune-dezbatere. 19.20 
— 1001 de seri. 19.30 Telejurnal. 
20.00 Teatru liric TV. Sinteze. 21.10 
Biografii contemporane .21.35- Pu
blicitate. 21.40 Gala Midem. Selec- 
țiuni din spectacolele organizate 
la Cannes. 22.10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Film serial. Apel urgent, o 

producție a studiourilor din R.D. 
Germană. Episodul IV. 21.15 Te
zaur de cîntec românesc. 21.40 
Spectacolul lumii (XV). De la 
Tripoli la Sabratha. 22.05 Portativ 
’76.

MIERCURI, 5 MAI 1976 
PROGRAMUL I
9.00 Teleșcoalâ. 10.00 Răspundere 

muncitorească. Reportaj TV. 10.20 
Ce frumoasă-i țara mea — mu
zică populară. 10.35 Teatru TV : 
Ape și stele de Doru Moțoc. 11.40 
Tară de comori — emisiune de 
cîntece. 11,55 Telex. 16,00 Teleșcoa

de fundații, Fundații în condiții 
speciale;

• ȘEF LUCRĂRI, poz. 14, la ca
tedra de Clădiri civile și fundații, 
disciplinele: întreținerea și ex
ploatarea căilor ferate, Supra
structura căilor ferate pentru vi
teze mari;
• ’ȘEF LUCRĂRI, poz. 15, la ca

tedra Clădiri civile și fundații, 
disciplinele: Trafic și autostrăzi, 
Drumuri urbane, întreținerea și 
exploatarea drumurilor, Siguranța 
circulației;
• ASISTENT, poz. 28, la cate

dra Clădiri civile și fundații, dis
ciplinele: Proiectarea și construc
ția drumurilor, Drumuri urbane 
și exploatarea drumurilor, Trafic 
rutier și autostrăzi;

• ASISTENT, poz. 25, la cate
dra Clădiri civile și fundații, dis
ciplinele: Construcții civile, Con
strucții agricole;
• ASISTENT, poz. 25, la cate

dra Construcții metalice și insta
lații, disciplina: Instalații sanitare;

• ASISTENT, poz. 28, la cate
dra Construcții metalice și insta
lații, disciplinele: Reprezentări 
geometrice și desen tehnic, Geo

DUMINICA, 2 MAI 1976
PROGRAMUL I
8,30 Deschiderea programului. 

Avanpremiera zilei. 8,40 Tot înain
te ! 9.35 Film serial pentru copii. 
Daktari. 10,00 Viața satului. 11.15 
Din lumea științei. 11.45 Bucuriile 
muzicii. 12,30 De strajă patriei. 
13.00 Telex ; ALBUM DUMINICAL. 
15.00 Tenis de cîmp. Austria — 
România. în cadrul ..Cupei Davis“. 
Ultimele două meciuri de simplu. 
Transmisiune de la Viena. 18,00 
Flori de mai, Flori de mai. Româ
nie dulce plai“, concert-spectacol. 
18,35 Ani tineri sub flamura parti
dului. 19.00 Micul ecran.., pentru 
cei mici ! 19,30 Telejurnal. Comen
tariul săptămînii. 20.00 Baladă 
pentru acest pămînt. Drobeta-Tr. 
Severin. 20,20 Avanpremieră. 20.25 
Film artistic. PĂCALĂ — produc
ție a Casei de filme Cinci. Premie
ră TV. 22,30 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
10.00—11,30 Matineu simfonic. Or

chestra simfonică a Filarmonicii 
,,George Eriescu". 15,00 Tara mea. 
Emisiune muzical-coregrafică. 15.25 
Povești... desenate. 16,30 Film ar
tistic. ..Prima dragoste", producție 
a televiziunii sovietice. Premieră 
pe țară. 17.45 Varietăți internațio
nale. 20.00 Eroi îndrăgiți de copii. 
20,25 Ora melomanului. 21,15 Spi
ritul revoluționar într-o epocă're
voluționară. 21,40 Film serial. Ko- 
jak.

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI ÎNVĂȚĂMÎNTULUI
ANUNȚĂ SCOATEREA LA CONCURS A URMĂTOARELOR POSTURI DIDACTICE:

INSTITUTUL POLITEHNIC 
CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE MECANICA

• CONFERENȚIAR, poz. 10. la 
catedra Mecanică agricolă, disci
plina Organe de mașini;

• ȘEF LUCRĂRI, poz. 14. la 
catedra Tehnologia construcțiilor 
de mașinii,' disciplina: Așchiere și 
scule așchietoare;

• ASISTENT, poz. 36, la cate
dra Tehnologia construcțiilor de 
mașini, disciplina: Stanțe și ma
trițe, așchiere și scule așchie
toare:

• ASISTENT, poz. 27, la cate
dra Utilaj tehnologic, disciplina: 
Mecanică;

• ASISTENT, poz. 30, la cate
dra Mecanică agricolă, disciplina: 
Organe de mașini și mecanisme;

• ASISTENT, poz. 24, la cate
dra Tehnologia construcțiilor de 
mașini, disciplina: Tehnologia
construcțiilor de mașini.

FACULTATEA DE CONSTRUCȚII

• CONFERENȚIAR, poz. 3. la 
catedra Clădiri civile și fundații. 
r plinele: Geologie, geotehnică

fundații. Fundații și procedee 

cea. Livezile, Gogoșu, Vînju 
Mare, pentru încheierea lucră
rii în cel mai scurt timp. Con
comitent cu lucrările de semă
nat. pe suprafețele prevăzute 
se desfășoară și erbicidatul cul
turilor. Un raid. întreprins în 
aceste zile, a reliefat necesitatea 
unei mobilizări mai active a for
țelor umane și mecanice la se
mănat in consiliile intercoopera- 
tiste Strehaia. Stingăceana. 
Broșteni. unde nu sint folosite 
la întreaga capacitate agregatele 
disponibile.

LUNI, 3 MAI 1976
PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoalâ. 16.30 Emisiune 

în limba maghiară. 19.00 Sîntem 
oameni obișnuiți. 19,20 — 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Colocvii 
contemporane. 20.30 Voci de pri
măvară. 20.50 Colegii noștri de ge
nerație. 21.15 Roman-foileton. For
syte Saga. Episodul XTX. ..înapoi 
nu poți da“. 22.10 — 24 de ore.

PROGRAMUL II
17,00 Telex. 17.05 Tara mea. min- 

dria mea — spectacol de cintece 
și dansuri. 1T.30 București, orașul 
tradițiilor muncitorești. 17.45 F.lm 
artistic. ..Flfi Înaripatul*  — o pro
ducție a studiourilor franceze cu 
Philippe Avron. Mireille Negre. 
19.05 Publicitate. 19J0 Album co
ral. 19 2® — 1®®1 de sen. 19.» Tele
jurnal. 20.09 Film serial pentru co
pii. Daktari (reluare). 31.23 Biblio
teca pentru toți. 21.25 Telex. 21.M

SĂPTĂMÂNA 
LA 

TELEVIZIUNE
1 MAI —7 MAI 1976

Dolj:
100 unități 

agricole au încheiat

Numărul unităților agricole 
cooperatiste și de stat din 
Dolj, care au încheiat semă
natul porumbului a ajuns la 
100. La nivelul județului, 
unde lucrătorii ogoarelor ur
măresc folosirea fiecărei ore 
bune de lucru în cîmp, po
rumbul a fost însămînțat pe 
mai mult de 80 la sută din 
suprafața planificată.

Muncă rodnică in1
In legumicultură, sector cu 

o bogată tradiție in județul 
Buzău, s-au pregătit pentru 
plantatul legumelor mai bine 
de 3 000 ha. s-a trecut la 
construcția de noi tunele pen
tru legume pe 50 ha, la prote
jatul cartofilor și legumelor cu 
folie pe circa 200 ha. la semă
natul și plantatul legumelor in 
cîmp pe 3 870 ha. In unitățile 
agricole Pogoanele. Padina, Ru- 
șețu. Brădeanu. Caragiale. Lu
ciu a fost deja încheiat semăna
tul și plantatul rădâcinoaselor 
pe 147 ha. al verzei timpurii, pe 
77 ha. al cepei pe 220 ha și al 
tomatelor de toamnă pe 320 ha.

La C.A.P. Costești care deține 
peste 90 hectare legumicole au

lâ. 16.30 Curs de limbă rusă. 17.00 
Telex. 17.05 Polo : România — 
Cuba. Transmisiune directă de lă 
Cluj-Napoca. 18.10 Ateneu popu
lar TV. 18.50 Publicitate. 18.55 Tri
buna TV. Un congres istoric — 8 
Mai 1921. 19.2® — 1001 de seri. 19.30 
Telejurnal. 20.00 Revista economi
că TV. 20.30 Avanpremieră. 20.35 
Teiecinemateca. Ciclul Dosarele 
ecranului. ÎN NUMELE POPORU
LUI ITALIAN — producție a stu
diourilor italiene. Premieră TV cu 
Ugo Tognazz: și Vittorio Gassman. 
22.1® — îl de ore.

PROGRAMUL II
2®.®® Sr-dto -X 2®J® Baladă 

pentru aeest ptattat- Dmbet»-Tr. 
Severu2_ 2® W Teieransa. Tefenzra- 
p.ea_ arintecr-ra rr ^nea (I). 
H-19 Teâex_ HU Ca pe \T*șca_  Se- > 
Zecr.um din spectacol-u muzieaJ- 
r?regraf:e «tistutut de ansamblul 
fc-âr'.me ^Dunărea*.  21.44 Roman- 
fcilewn. Forsyte Saga (reluare).

JOI. C MAI 1376
PBOGB.UIVL I
10.00 Teleșcoalâ. 10.3® Curs de 

limba germană (nivel mediu). 17.0® 
Fotbal : Universitatea Craiova — 
A.S.A. Tg. Mureș (carrmonatul | 
national — d:\Lna A). Transmi- | 
siune directă de la Craiova. 1L5® > 
Pentru timpul dv. liber, vă reco- j 
mandăci_ 19.9® Atenție la... nea
tenție! 19.» — 1®®1 de seri. 19.3® 
Telejurnal 20.00 Flacăra vie. ciclu 
de filme doeumentar-artisttce. 
Partea I. 20.45 Portativul șlagăre
lor. 21.05 Meridiane, emisiune de 
actualitate internațională. 21-3® Re
vista literar-arristică TV. Cfntare 
României socialiste. 21.15 — M de 
ore.

PROGRAMUL II
20.00 Concertul simfonic al or

chestrei de studio a Radiotelevi- 
ziunii. 22.07 Muzeul memorial pic
tor Gh. Tattarescu.

VINERI. 7 MAI 197®
PROGRAMUL I
16.00 Teleșcoalâ. 16.3® Emisiune 

în limba germană. 16.25 Seara te
leviziunii cehoslovace. Bună dimi
neața. bur.ă ziua ! 18.5® Suită din 
Hanăcko. Cintece și dansuri popu
lare din Moravia. 19.2® — l®01 de 
seri. 19.3® Telejurnal. 2® ®0 Flacăra 
vie. Partea a doua a ciclului de 
filme documer.tar-artistice. 29.45 
Seăra televiziunii cehoslovace. 
Film artistic. Iarnă fierbinte. Pre
mieră TV. 22.1® — 24 de ore. *

PROGRAMUL II
17.®0 Telex. 17.®5 Biografii con

temporane — report a j-anehetă (re
luare). 1745 — 27 de km din Pa
ralela 45' — film documentar. 17.35 
Retrorecording. 13.0® Ani tineri 
sub flamura partidului. Documen
tar TV. 18.25 Șah mat în... 15 mi
nute. 18.40 Desene animate. 18.55 
Publicitate. 19.00 Tineri soliști de 
muzică populară. 19.20 — 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20.00 Ciclul 
de lieduri' ..Dragoste de poet". 
20.30 Viața economică a Capitalei. 
Pe agenda de lucru a primăriei 
sectorului 8. 20.50 Telex. 20.55 Ba
letul Văpaia. Poem coregrafic. 
22.05 Pagini de umor : Ce vrăji 
a mai făcut nevasta mea.

metrie descriptivă și desen teh
nic;

• ASISTENT, poz. 24, la cate
dra Construcții de beton armat, 
disciplinele: Organizarea și condu
cerea producției. Eficiența econo
mică, Tehnologia subansamblelor 
mari prefabricate. Organizarea 
marilor șantiere. Economia con
strucțiilor, legislație.

FACULTATEA DE 
ELECTROTEHNICA

• ȘEF LUCRĂRI, poz. 17, la ca
tedra Utilizări-automatică, disei^ 
plinele: Protecția prin relee și
automatizări. Electrotehnica in
dustrială, Automatica;

• ASISTENT, poz. 21, la cate
dra de Matematici, disciplinele: 
Analiză matematică, Algebră li
neară, geometrie analitică, Mate
matici generale, tylatematici supe
rioare.

Candidații la concurs vor de
pune la sediul Institutului politeh
nic din Cluj-Napoca, str. Emil 
Isac nr. 15 — Biroul personal — 
în termen de 30 de zile de la 
data publicării acestui anunț în 
Buletinul Oficial, cererea de în
scriere, însoțită de actele prevă
zute de Legea nr. 6 privind Sta
tutul personalului didactic din 
Republica Socialistă România, pu
blicată în Buletinul Oficial al Re

grădinile buzoiene
fost plantate pină acum 40 ha 
cu ceapă, 2 ha solarii cu varză. 
Zilele acestea Gheorghe Dumi- 
trache. Ștefan Moldoveanu, 
Leonida Șerbănoiu lucrează 
alături de ceilalți cooperatori la 
plantatul tomatelor direct in 
cîmp pe 48 ha. Inginerul șef al 
unității, Gheorghe Alexandrescu 
a ținut să facă o precizare. „In 
comuna noastră legumicultura 
este o îndeletnicire recentă. Mai 
exact din 1975. Atunci obțineam 
cam 12 tone la ha. Anul acesta 
vrem să atingem cifra de 40 
tone. Pentru aceasta aplicăm la 
timp tot ceea ce prevede agro
tehnica înaintată, respectăm în
tocmai tehnologiile recoman
date de specialiști".

INFORMAȚII UTILE
ORARUL UNITĂȚILOR 

COMERCIALE

In ziua de 1 Mai a.e_ toate 
unitățile de desfacere vor f: în
chise. cu următoarele excepții : 
magazinele de pare (56 la sută 
din rețea), care vor functsooa 
intre orele 4—1*  : centrele de 
desfacerea lapceiu: și a ghe'e:. 
care nor începe buir—a Ia 
orele 5 : tutungeriile (jumătate 
din relee), care vor fi deschise 
intre orele 7—11.

Duminică. î mai ac unitățile 
care au program de funcționare 
duminica vor lucra după pro
gramul obișnuit.

Unitățile de alimentație pu
blică. precum și cele din zonele 
de agrement' și de pe traseele 
turistice, vor funcționa, azi și 
miine. după orarul zilei de du
minică.

PRESTĂRI DE SERVICII

Pentru diversele servicii in
dispensabile in zilele de 1 și 2 
mai. rețeaua cooperației meș
teșugărești din Capitală va fi 
organizată după următorul pro
gram :

Reparații televizoare se asi
gură prin dispeceratul Coopera
tivei ..Radio-Progres". la tele
fon 13 42 77. intre orele 9—14 ; 
Radiouri, casetofoane. magneto- 
foane, picupuri. repară uni
tățile din strada Smirdan nr. 30 
(tel. 15 93 41) și Avrig. nr. 63—67 
(tel. 35 15 68). in ziua de 1 mai, 
orele 9—14. Pentru reparații Ia 
obiecte de uz easnic indicăm 
cooperativa „Metalocasnica" (te
lefon 15 5110 și 15 64 50). precum 
și unitățile nr. 18. Complex co
mercial Colentina nr. 10 (tel. 
87 58 90), str. Avrig bloc E 2 (tel. 
35 46 62 și 35 03 33). intre orele 
8—14. Dispeceratul cooperativei 
.Instalatorul" răspunde la tel. 
14 18 58. pentru reparații și insta
lații sanitare și electrice, intre 
orele 7—21. Automobiliștii care 
au probleme in aceste zile se 
pot adresa astăzi, intre orele 
8—13, unității nr. 10, str. Ni- 
colae Sebe nr. 4 (tel. 43 35 96) 
pentru spălat, gresat. mecanică 
și electricitate; unității nr. 14, 
Bd. 1 Mai nr. 249 (tel. 65 56 36), 
pentru vulcanizare. și miine, 
între aceleași ore,’ unității nr. 8, 
Bd. Aerogării nr. 38 (teL

publicii Socialiste România, partea 
I, nr. ă3, din 15 martie 1969, 
și de Instrucțiunile Ministerului 
Educației și învățămîntului nr, 
84 539 1969.

Cei care funcționează într-o in
stituție de • învățămînt superior, 
sînt obligați să comunice în scris, 
rectorului acesteia, înscrierea la 
concurs.

Concursul va avea loc la Insti
tutul politehnic din Cluj-Napoca, 
în termen de 3 luni de la data 
publicării anunțului în Buletinul 
Oficial.

INSTITUTUL DE
BUCUREȘTI

1. Asistent la catedra de Ma
tematici. disciplinele : Algebra, 
geometrie, programare și Mate
matici, poziția 35 din statul de 
funcțiuni.

Candidații Ia concurs vor de
pune la Secretariatul rectoratu
lui Institutului de Construcții, 
Bd. Republicii nr. 176, în ter
men de 15 zile de la publica
rea acestui anunț cererea de 
înscriere împreună cu actele 
prevăzute de Legea nr. 6, pri-

Fotografie de GH. CUCU
La C.A.P. Gherăseni, membrii 

cooperatori se ocupă cu legu
micultura din 1963. Atunci su
prafața destinată acestui sector 
era de 7 ha iar producția medie 
obținută la hectar 16 tone. 
„Acum avem 120 ha — ne măr
turisește Victor Guțu, președin
tele unității agricole — și ne-am 
propus să recoltăm de pe cele 
40 ha cultivate cu ceapă. 10 ha 
cu varză și 70 ha cu tomate, 
peste 4 300 tone legume". Pre
zența în grădinile legumicole și 
in sere a peste 100 membri 
cooperatori, activitatea intensă, 
grija pentru efectuarea la timp 
și de calitate a lucrărilor sint 
argumente convingătoare că le- 
gumiculturii i se acordă aici 
atenția cuvenită.

Grupaj realizat de D. DUCA 
și ȘT. DORGOȘAN

9

33 16 21). pentru spălat, gresat. 
mecanică, electricitate, vulcani
zare. Pentru tractarea autotu
rismelor rămase in pană vă pu
teți adresa dispeceratului coo
perativei „Automatica- str. O- 
toper.i nr. 36 (teL 221243) intre 
orele 8—22. _

în de 1 și 2 mai func-' -
tîonează centrul âe informare 
intre orele 6—13. Ia teL 13 56 64 
și 13 58 65.

ASIGURAREA ASISTENȚEI 
MEDICALE

...se face prin camerele de 
gardă ale tuturor spitalelor și 
policlinicilor teritoriale princi
pale de sector. Permanent, ziua 
și noaptea, funcționează servi
ciile de asistentă la domiciliu 
pentru copii. Pentru adulți a- 
cestea se asigură prin stația de 
salvare. Serviciul de gardă pen
tru stomatologie va funcționa la 
Policlinica Colțeă. iar cel de of
talmologie la Spitalul speciali
zat. Clinica ORL Colțea va re
zolva urgențele ORL pentru 
sectoarele 1. 2. 3 și 7. iar Cen
trul de audiofonologie Panduri 
pentru celelalte sectoare. Dacă 
urgențele stomatologice apar 
intre orele 8—20 ele se vor re
zolva prin unitățile sanitare : 
Policlinica spitalului ..Dr. I. Can- 
tacuzino" și „Dr. Gh. Marines
cu", Centrele stomatologice A- 
vrig. Baba Novac. Victoria și 
cel de la Policlinica Pajura.

Pentru posturile de ASISTENȚI, 
cererile se vor depune în termen 
de 15 zile de la data publicării 
anunțului în Buletinul Oficial, iar 
concursul va avea loc în urmă
toarele 15 zile de la data expiră
rii termenului de înscriere.

Termenul de înscriere decurge 
de la data publicării anunțului în 
Buletinul Oficial.

Informații suplimentare se pot 
obține la Biroul personal, din str. 
Emil Isac nr. 15 — zilnic între 
orele 11—14, sau la telefon 25640, 
interior 106.

CONSTRUCȚII

vind Statutul personalului di
dactic din Republica Socialistă 
România, publicat în Buletinul 
Oficial partea I nr. 33 din 15 
martie 1969.

Cei ce funcționează într-o in
stituție de învățămînt superior 
sint obligați să comunice în 
scris rectorului acesteia în
scrierea la concurs.

Concursul se va ține la sediul 
institutului In termen legal.

Dacă este adevărat că mun
ca ne-a creat, atunci este 
tot atit de adevărat că in 
ceea ce ne privește pe noi, 
românii, setea de libertate 
ne-a dat măsura ființei și 
conștiința de sine. Poate că 
in istoria nici unui alt po
por munca și setea de liber
tate nu se impletesc atit de 
organic, de dureros ca in is
toria noastră. Întrepătrunse 
ca Dunărea și Marea in es
tuar, de nu mai se știe care 
din ele se varsă in cealaltă, 
aceste mari adevăruri și-au 
pus de milenii sigiliul dom
nesc pe ființa noastră. Toc
mai pentru că am muncit 
dintotdeauna, ca niște harnici 
și cinstifi gospodari ce ne 
aflam, noi nu am știut ce 
inseamnă pizma și lăcomia. 
$i, tocmai pentru că, genetic, 
aveam cultul muncii și al 
bunăstării, ținut veșnic treaz 
de un pămint îmbelșugat, a- 
supra noastră s-au ațintit 
de-a lungul și de-a latul 
vremurilor priviri pizmașe și 
lacome. Atunci, schimbam

PARTIDUL -
nucleul vital 

al întregii societăți
(Urmare din pag. I)

rat. la cel <5e-al XI-lea Congres 
al său, mobilizatorul program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și înain
tare a țării spre comunism. 
Concomitent cu adoptarea pla
nului pe 1976—1980, intrat în is
toria patriei ca cincinal al re
voluției tehnico-științifice, au 
fost întocmite prognozele dez
voltării României pină in 1990, 
iar pentru unele sectoare chiar 
pină in 2010. Partidul îmbină, 
astfel, prezentul cu perspectiva, 
asigură elaborarea unor progra
me realiste, științific funda
mentate. Toate acestea’ dovedesc 
că. in abordarea problemelor 
făuririi și conducerii noi orin- 
duiri. partidul pornește de la 
considerentul că in etapa actua
lă — și cu atit mai mult in sui
tor — avîntul forțelor de pro-

S-Â DESCHIS EXPOZIȚIA

„CERAMICA-TEZAUR AL UNEI EXISTENTE
Șl CULTURI MULTIMILENARE-

La Muzeul de istorie al Re
publicii Socialiste România a 
avut loc Vineri deschiderea ex
poziției „Ceramica — tezaur al 
unei existențe și culturi multi
milenare". eveniment cultural 
major, organizată in intimpina- 
rea Congresului educației poli
tice și culturii socialiste.

Expoziția reunește bogate ves
tigii de valoare și semnificație 
excepțională pentru cunoașterea 
multimilenarei istorii a țării 
noastre.

In prima sală sint ilustrate 
categoriile principale de cera
mică populară din țara noastră, 
sisteme și tehnici de modelare 
și ornamentare folosite cu fan
tezie și măiestrie de creatorii 
noștri populari. Totodată, aici 
este expus și atelierul unui olar 
din sec. XIX—XX. în sălile

Vocația graficii militante
I

Expoziția de afiș politic a tînă- 
rului. artist plastic amator loan 
Costescu, deschisă în luna oc
tombrie 1975. în cinstea Con
gresului al X-lea al U.T.C.. a 
suscitat, la vremea respectivă, 
un interes deosebit. Revenim, 
după cîteva luni. în atelierul 
tînărului artist plastic:

— loan Costescu, la ce lu
crați în prezent?

— Pregătesc cea de-a treia 
expoziție personală, tot de afiș 
politic. în cinstea celei de-a 
55-a aniversări a partidului și 
a Congresului educației poli
tice și culturii socialiste.

— Acest „tot“ prefigurează 
cumva o predilecție? Dacă îmi 
amintesc bine, incă de la 
prima expoziție personală, cea 
de la Ateneul Tineretului, din 
1972, ați manifestat o prefe
rință pentru acest gen...

— Intr-adevăr. Dar, mă simt 
dator să mărturisesc, drumul 
meu spre afiș a trecut, mai 
întîi, prin grafică și pictură, 
în special portret, evoluînd 
treptat spre afișul politic. Să 
mă explic. M-am simțit întot
deauna atras de frumusețea și 
diversitatea chipurilor, în spe
cial de ochii oamenilor, în care 
poți citi atîta căldură, atîta 
hotărîre. Prin el cred că am 
ajuns la afișul militant, anga
jat, dorind să comunic cît mai 
direct cu semenii mei. Am do
rit să angajez un dialog cu 
generația mea, cu toți tinerii, 
să-mi pun și eu umărul, în fe

unealta cu arma, iar sudoa
rea muncii devenea incan
descentă pină la roșu, luind 
chipul singelui. Atunci apri
gii noștri bărbați ingloteau 
oastea cea mare a țării și

izbinda nu putea fi decit de 
partea acelora care se jert
feau in numele și in moște
nirea acestui osuar înflorit, 
care e patria românească. (In 
vremea asta in palatele de 
marmoră ale bătrinei Evrope, 
unde se țineau lanț zaiafetu
rile cele mai dulci, nimeni 
nu știa că aici, la gurile Du
nării, un creștin plătea cu 
viața dacă era găsit fără arc 
și săgeți în bordei !) Astfel 
am înțeles să ducem noi 
lupta, numai astfel ne-am 
putut apăra ființa și legea,

ducție, complexitatea vieții so
ciale, marile obiective și sar
cinile in toate domeniile, econo
mice, sociale, acțiunea amplă de 
formare a conștiinței socialiste, 
de construire a personalității 
omului multilateral dezvoltat fac 
să crească tot mai mult rolul 
factorului politic, al partidului, 
chemat să organizeze efortul 
unit al tuturor oamenilor mun
cii spre asigurarea progresului 
constant al patriei și poporului, 

în temeiul unei asemenea ra
țiuni, partidul inițiază, promo
vează și acționează neabătut 
pentru perfecționarea continuă a 
conducerii societății pe baze ști- , 
ințifice moderne și profund de
mocratice, adoptînd permanent 
măsuri, forme și metode de or
ganizare corespunzătoare cerin
țelor in continuă schimbare ale 

următoare, numeroase alte ex
ponate dovedesc originile înde
părtate ale practicii olăritului 
pe teritoriul țării noastre, care 
se situează în urmă cu aproape 
8 milenii, afirmarea cu vigoare 
a producției ceramice in epoca 
bronzului. in cea _ neolitică. 
Vasele specifice culturii daco- 
geților, prin trăsăturile lor spe
cifice. ilustrează apoi deplina 
unitate de cultură materială și 
spirituală a locuitorilor spațiului 
carpato-dunărean.

O altă sală prezintă diversi
tatea formelor caracteristice ale 
ceramicii tradiționale românești, 
precum și larga ei utilizare in 
decorarea construcțiilor și a in
terioarelor. Motivele ornamen
tale de bază ale ceramicii noas
tre — bradul, spirala, valul și 
altele care se intilnesc și astăzi 
în zonele etnografice ale tării — 
sint prezentate în continuare, 
constituindu-se intr-un verita
bil document istoric și artistic.

Ultimul din cele șase compar
timente ale expoziției, in care 
sint reunite piese realizate de 
ceramiștii noștri de astăzi sau 
in atelierele cooperativelor meș
teșugărești. pune în lumină în
cercările actuale de a valorifi
ca. pe plan superior, ceramica 
tradițională, asigurindu-i noi 
valențe funcționale.

Interviu cu
loan Costescu

lul meu, la munca și lupta co
legilor mei de generație. Spi
ritul revoluționar al generației 
mele, integrat în contextul mai 
larg al hotârîrii întregii na
țiuni de a înfăptui politica 
partidului prin muncă îndîr- 
jită, a constituit punctul de 
plecare. Conștiința că ..trăim 
în miezul unui ev aprins", cum 
spunea Labiș. m-a determinat 
să aleg această formă de ex
presie artistică și cred, cel 
puțin în ce mă privește, că 
este o formă adecvată de co
municare cu tovarășii mei de 
munca și de vise.

— Revenind la lucrările pe 
care le pregătiți...

— Este vorba de un număr 
de 18 afișe, din care 7 gru
pate într-un ciclu închinat 
partidului și intitulat „Trăim 
în miezul unui ev aprins", în 
care aș dori să mă fac mesa
gerul dragostei tinerei gene
rații față de Partidul Comunist 
Român. Prin celelalte afișe do
resc să surprind atmosfera 
efervescentă de muncă și luptă 
mobilizatoare, premergătoare 
Congresului educației politice 
și culturii socialiste, entuzias
mul cu care întregul nostru 
popor înfăptuiește obiectivele 
Congresului al XI-lea al P.C.R. 
Expoziția va fi deschisă între 
3—25 mai a.c. la Casa de 
cultură a Ministerului de In
terne din București.

GABRIEL CHELARU

și mierea graiului. Cred cu 
tărie — și istoria o confirmă 
— că în nici o altă parte a 
lumii pămîntul nu este atit 
de frămîntat cu sudoare și 
singe ca aici, în vatra noas
tră părintească. Aluatul a- 
cesta, în magma căruia s-au 
călit sufletul și trupul unui 
neam de eroi, ne dă dreptul 
astăzi să fim demni și stă- 
pini pe destinul nostru. Iată 
de ce sărbătoarea muncii din 
această primăvară suflată cu 
aur proaspăt ne găsește nu 
numai în plin efort de pro
pășire și edificare a națiu
nii. ci și intr-un moment de 
afirmare vitală a voinței 
noastre de libertate. Este a- 
ceasta o consecință legică a 
istoriei noastre — întemeiată 
pe marile adevăruri ale mun
cii și luptei pentru neatir- 
nare —. o prelungire în con
temporaneitate a năzuințelor 
milenare ale neamului, ro
mânesc.

CORNELIU 
VADIM TUDOR

vieții, politice și sociale, asigu- 
rînd participarea tot mal largă 
a maselor populare, a tineretu
lui la adoptarea deciziilor, la în
făptuirea programelor vizînd 
mersul înainte al societății. 
Partidul organizează și conduce 
întreaga activitate de înfăptui
re a programului de dezvol
tare a țării mobilizînd și 
însuflețind masele, desfășu- 
rînd el însuși, prin organi
zațiile sale, prin comuniști — 
care reprezintă o puternică for
ță dinamică în viața tuturor co
lectivelor de oameni ai muncii 
— o intensă activitate practică, 
concretă de înfăptuire a sarci
nilor etapei actuale și de per
spectivă. în virtutea naturii și 
esenței sale, partidului îi sint 
specifice acțiunea și metoda po
litică concretă. Partidul nostru 
înțelege să-și sporească și să-și 
exercite mandatul încredințat de 
popor nu din afara clocotului 
muncii creatoare, ei asumin- 
du-și înalte răspunderi, aflîn- 
du-se permanent -in miezul vie
ții. studiind procesate ți feno
menele ei fundamentale, luind 
măsuri de soluționare a proble
melor, de depășire a contradic
țiilor cu care potențial se poa
te confrunta o asemenea operă 
complexă cum este edificarea 
societății fără clase sociale an
tagoniste. Și este firesc să fie 
așa, pentru că exercitarea și 
creșterea rolului politic condu
cător al partidului în societatea 
românească contemporană sint 
strins legate de capacitatea sa 
de a investiga și analiza multi
lateral, curajos problemele puse 
de viață, de a deschide căi noi, 
fundamentate științific, procesu
lui construcției socialiste, de a 
sintetiza ideile, opiniile critice 
și propunerile maselor, de a asi
mila și incorpora în organismul 
sănătos al societății noastre tot 
ce este fertilizant, valoros, îna
intat în gîndirea și practica epo
cii contemporane. In întreaga sa 
activitate, partidul nostru ține 
seama de legile obiective ale 
dialecticii marxist-leniniste, de 
faptul că societatea socialistă se 
dezvoltă prin înfruntarea dintre 
nou și vechi, el manifestind 
constant receptivitatea față de 
nou, cutezanță creatoare în 
adoptarea acelor măsuri care 
răspund cel mai bine noilor 
condiții de acțiune. Aceasta pre
supune explorarea curajoasă a 
noului, efortul de a-1 descoperi 
la timp și de a-i deschide ca
lea. de a organiza și dirija con
știent procesul afirmării sale 
depline. Iată de ce scopul mun
cii educative îl constituie înce- 
tățenirea trainică a unor înalte
valori specifice societății noas
tre, valori pregnant reflectate in 
programul ideologic al partidu
lui, în Codul principiilor și nor
melor muncii și vieții comuniș
tilor, ale eticii și echității so
cialiste, care să contribuie la 
continua dezvoltare a societății 
românești, la crearea de convin
geri comuniste ferme, la culti
varea unei atitudini combative, 
militante, în primul rind în rin- 
durile tineretului. Făurirea 
omului nou, cu calități mo
rale și politice superioare, 
cu o înaltă competență pro
fesională și larg orizont cul
tural, presupune un vast pro
ces de modelare și integrare 
socială a individului, fenomen 
de esență educativă și politică 
specifică muncii de pabtid și 
care solicită o vastă și eficien
tă activitate menită să „forjeze" 
convingeri comuniste în profi
lul spiritual al personalității ce
lui chemat astăzi și miine să 
contribuie activ la zidirea în 
România a unei societăți a drep
tății și echității socialiste, operă 
fără precedent în întreaga isto
rie milenară a patriei, în frun
tea căreia se află, tînăr și pu
ternic, partidul comuniștilor, 
făuritor al devenirii noastre 
comunista.

I
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AHEXIIÂ
împăratul Japoniei, HIROHITO, a trimis președintelui Republicii 

Socialiste România, NICOLAE CEAUȘESCU, următoarea telegramă :
Vă mulțumesc, Excelență, în modul cel mai sincer pentru amabi

lele felicitări adresate cu ocazia zilei mele de naștere și, la rindul 
meu, vă transmit cordiale bune urări.

PRIMIRE
Vineri dimineața, tovarășul 

Gheorghe Pană, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
a primit delegația Confederației 
Generale a Muncii din Grecia, 
condusă de Nicos Papagheor- 
ghiu, președintele Confederației, 
care a participat la Congresul 
U.G.S.R.

La întrevedere, care s-a des
fășurat intr-o atmosferă caldă, 
prietenească, a participat tova
rășul Gheorghe_ Petrescu, vice
președinte al .......... ~
trai.

VIZITĂ

Regional și al Biroului Comi
tetului județean Rakka al Parti
dului Baas Arab Socialist,

SESIUNE

Consiliului Cen-

29—30 aprilie a.c., 
C.C. al P.C.U.S..

In zilele 
o delegație 
condusă de 
ladin. membru supleant al C.C. 
al P.C.U.S.. prim-adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.U.S., 
a efectuat o vizită de prietenie 
în țara noastră la invitația C.C. 
al P.C.R.

Delegația a avut convorbiri 
■|a C.C. al P.C.R.. unde a fost 
^irimită

Andrei.
Comitetului 
secretar al C.C. al P.C.R.

La primire au participat to
varășii Ștefan Voicu. membru 
al C.C. al P.C.R.. Vasile Șandru, 
adjunct de șef de secție. Mircea 
Angelescu. șef de sector la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

RECEPȚIE

de 
a 
tovarășul V.V. Zag-

de tovarășul Ștefan 
membru supleant al 

Politic Executiv,

Cu prilejul Zilei naționale a 
Regatului Țărilor de Jos. amba
sadorul Olandei la București, 
A. H. Croin. a oferit, vineri 
seara, o recepție.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului. 
Emil Nicolcioiu, ministrul justi
ției, Constantin Oancea, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din M A E . 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale, ziariști.

SOSIRE
La 30 aprilie a sosit in Capi

tală o delegație de activiști ai 
Partidului Baas Arab Socialist 
din Siria care, la invitația C.C. 
al P.C.R., face o vizită de do
cumentare și schimb de expe
riență in țara noastră. Delegația 
este condusă d,e Aii Zaharia 
Jawieh, membru al Congresului

ALE TINERETULUI
UMOR în 4... timpi cu

TEODOR IVI AZI LU
Baladă despre Nelu, tinăr în virstă de numai 17 ani, 
care ține 
pensiei.

cu tot dinadinsul să ajungă la vîrsta

Vineri, s-au încheiat ia Bucu
rești lucrările celei de-a III-a 
sesiuni a Comisiei mixte guver
namentale de colaborare econo
mică dintre România și Turcia.

Șefii celor două delegații. Bu
jor Almășan. ministrul minelor, 
petrolului și geologiei, și Halii 
Bașol. ministrul turc al comer
țului. au semnat protocolul se
siunii. care conține măsuri con
crete privind intensificarea coo
perării in domeniile minier, pe
trolier. construcții de mașini, 
agricultură, precum și in secto
rul tehnico-științific. Documen
tul prevede, de asemenea, creș
terea volumului si diversificarea 
schimburilor comerciale.

PLECARE

Astăzi și mîine în parcuri și 
cluburile tineretului, pe estra
de și in casele de cultură 
avea loc o întreagă suită 
manifestări cultural-artistice 
distractive la care iși 
cdncursul cei mai buni 
amatori din Capitală.

va 
de
Si 

davor
artiști

pentru 
il va 
carna-

ților". Amatorii de sport vor 
putea asista, sau participa, la 
competiții și demonstrații spor
tive.

O delegație a Asociației pro
ducătorilor de echipamente me
talurgice din Marea Britanie și 
a Corporației britanice a oțelu
lui. condusă de A. A. Thomas, 
vicepreședintele Asociației, a 
făcut, timp de o săptămină. o 
vizită în țara noastră.

Vineri după-amiază delegația 
britanică a părăsit Capitala.

FESTIVITATE
întreprinderea de comerț ex

terior .Agroexport*  a gorimit vi
neri Steagul roșu și Diploma 
de onoare de unitate fruntașă 
pe țară, pentru realizările obți
nute in întrecerea socialistă pe 
anul 1975.

Colectivul fruntaș a fost feli
citat de tovarășii Ion Pătan. 
viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior si 
cooperării economice internațio
nale. și de Constantin Măn- 
creanu. secretar al UGSR.

în încheierea adunării a fost 
adoptată o telegramă adresa’ă 
C.C. al P.C.R. tovarășului 
N ICOLAE CEAUSESCU. in care 
se spune printre altele: Asigu
răm conducerea de partid și de 
stat, pe dumneavoastră perso
nal. iubite tovarășe secretar 
general, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru a fi Ia 
înălțimea cinstei ce ne-a fost 
acordată.

1

• Punctul de atracție 
tineretul bucureștean 
constitui, fără îndoială, 
valul ce se va desfășura in 
Parcul Herăstrău. Sub titlul ge
neric Tinerețea — primăvara 
țârii, incepind de la orele 17. la 
Teatrul de vară, pe estradele 
Miorița, la Aleea Trandafirilor 
și la Casa de cultură a parcului 
sint programate o multitudine 
de acțiuni, montaje literar-mu- 
zicale și coregrafice. formații 
de muzică populară și ușoară 
ale amatorilor. precum și apre- 
ciați solisti profesioniști’ și ac
tori prestigioși ai scenelor Ca
pitalei. Seara, atit simbătă. cit 
și duminică, intr-un feeric car
naval, vor evolua pe aleile par
cului și in ambarcațiuni de 
basm, mii de tineri. Toți cei 
prezenți vor fi apoi invitări Ia 
dans. Duminică dimineața, iubi
torii literaturii vor avea prile
jul să admire (și să cumpere) 
volumele expuse in ..aleile căr-

• Pregătirile din aer liber 
nu-i vor împiedica totuși, pe 
statornicii vizitatori ai cluburi
lor tineretului să petreacă zilele 
de sărbătoare la 
retului, Universal 
club, Clubul-T 
sau Modcrn-club. 
formațiile- artistice proprii, ca 
și invitați de prestigiu au com
pus programe bogate, carnava
luri tematice in care dansul și 
concursurile distractive, recita
lurile poetice și muzicale vor 
alterna din dorința de a răs
punde gusturilor celor mai di
ferite ale celor prezenți.

Ateneul tine- 
club. Tehnic- 
4, Ecran-club 

Căci și aici

• Deși stagiunea estivală 
debutat incă. teatrele de vară 
și estradele vor găzdui primele 
manifestări culturale ale aces
tui an. Astfel : la Arenele ro
mane se va prezenta astăzi, in- 
cepind cu ora 18.00. un colaj 
muzical-coregrafic. realizat de 
Casa de cultură a sectorului 5 
și intitulat Flori de primăvară, 
iar miine. la aceeași oră. va 
evolua ansamblul folcloric Doina 
Ilfovului cu un bogat program 
de dansuri și muzică populară 
ce poartă titlul Cint cu doina 
mea bătrină.

n-a

Tinerețe — haine grele

„Primăvara
Cu prilejul anicerșări: a 55 de 

cni de la crearea Partidului Co
munist Român și a zilelor de 1 
și 2 mat Consiliul U-A-S.C. din 
Centrul universitar. București 
organizează tradiționalul cerna- 
cal ..Primăvara studențească".

Proaramui acestei ample ma
nifestări eubural-artistice ca fi 
susținut de formațiile de muzica 
ușoară Jet fi Academica, ansar:- 
blul folcloric .Doina", formația 
de teatru studențesc „Podul", 
brigăzile artistice de cgizct-.e aie 
fccuisașiior de comerț n ecouo- 
ir.ia tndustnet, grupei corzi 
Song.

Din program WB vor apei, de 
asemenea, filmele artistice și de 
animație, jocurile spornice, tom
bolă. concursurile dsstractirr. 
jocurile de artifie.i. discotecile 
Uulti-Stereo și Disco-Stop.

Găzduit de la ora 17. ia ziua 
de 2 mai la Complexul cultural 
rportic vnirerntar. Lacul Tei. 
carnavalul -Pririăraru studen
țească" are ca in virat: studewi, 
tineri muncitori, tehutcini. rx-

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

In colțul sufletului
altfel din tri- 
continuare a

Fotbalul se vede 
bună. Soluțiile de 
fazelor iți apar mult mai repe
de și mult mai precise, ești ten
tat să le exprimi cu toată tăria. 
dar in colțul sufletului am sim
țit, acum citeva zile, asistind la 
citeva meciuri, 
de departe de 
multe execuții 
îngrijorătoare 
tactică. Jucătorii tineri, care au 
apărut în ultimul timp, au o e- 
ducație de joc mult inferioara 

> generațiilor anterioare. Astfel, 
viitorul nu poate fi privit chiar 
roz. Fenomenul mi se pare des
tul de ciudat, mai ales că. dis- 
cutind de curind cu un reputat 
antrenor cu o experiență de 30 
de ani in munca cu copiii și ju
cătorii, mi-a spus că talente, deci 
material uman de calitate, apar 
destul de des. Atunci, unde și de 
ce se alterează calitatea .
de poți vedea la acești tineri 
preluări și pase făcute parcă c« 
piciorul de la scaun. Sigur ci 
aceste pierderi provin din pro
cesul de antrenament, de ind.- 
vidualizare a lui, precum și dia 
pasiunea care ar trebui inspira
ți acestor tineri de conducătorii 
cluburilor. Superbă nedumer-es 
de săptămină trecută a lui Be- 
phegor in fața lipsei de decizie 

. in sancționarea fotbalului brita
nic de către propriii canăac
tori. in urma insucceselor c.t 
ultimii ani. Dar poate că liniș
tea dezinteresată a ve-c’t' . ’

că jucăm destul 
adevăr. Prea 

tehnice grețtte și 
gafe de ordine

mentori ai cluburilor din insult 
argumentează place -ea >■ pasiu
nea emanate de ialilainl*  lor, 
uniccte prin furia superbi de _a 
jaca*.  leagănul conceptului lor 
despre sport. Și stgsr că fotba
lul. cu manie sale t-nphcațti ac
tuale. este supus și trebuie tratat 
sub legislația nevinovată, pro
prie jocurilor.

Putinele secvențe. oferite eu 
dăruire de televiziune din sfer
turile" campionatului european, 
mi-au sugerat faptul ci atit ger
manii cit f olandezii ,olosetc. e-

Etapa văzută 
de Comei Dinu

IX CINSTEA ANIVERSĂRII A 55 DE ANI DE LA CREAREA 
PARTIDULUI, O AMPLA MANIFESTARE SPORTIVA 

MASA
DE

Finala
a „Crosului

pe țară 
tineretului"

Duminică dimineața, incepind 
de la orele 9.30. pe aleile de la 
Pavilionul expozițional din Pia
ța Scinteii. va avea loc finala 
pe (ară a „Crosului tineretului", 
competiție inițiată de C.C. al 
U.T.C. Întrecerile finale ale ce
lei de-a IX-a ediții sint dedi
cate aniversării a 55 de ani de 
la crearea Partidului Comunist 
Român. Ampla manifestare spor
tivă de masă face parte 
tr-un program polisportiv 
cultural-educativ complex, 
gânizat in cadrul Zilei tinere
tului.

Dar. iată punctele de mare 
atracție din acest program : la 
ofe'e 9.30 «e dă startul in proba 
de 1 500 m — băieți (categoria 
15—16 ani) : in continuare se 
desfășoară întrecerile la proba 
de 800 m fete — aceeași cate
gorie : 1 000 m fete (17—18 ani) ; 
2 000 m băieți (17—19 ani) : 
1 000 m fete (peste 19 ani) și 
ultima probă. 3 000 m băieți 
(peste 19 ani). Participă la fie
care probă primii doi clasați — 
fete și băieți — la etapa jude
țeană și pe municipiul Bucu
rești. Startul va fi luat in serii 
de cite 80 de concurenți. între 
ei întilnim muncitori, țărani, e- 
lăvi. studenți și militari.

Spectatorilor care vor urmări 
disputele crosiștilor le sint re
zervate și citeva surprize. Ast
fel. ei vor putea asista la tre
cerea caravanei cicloturistice.

din- 
si 

or-

alcătuită din peste 1000 de 
neri — fete și băieți — 
Capitală, care va avea 
punct de oprire in Pădurea Bă- 
neasa. unde se va organiza o 
serbare cimpenească cuprinzind 
diferite manifestări cultural-ar
tistice și sportive. Urmează „Cro
sul veteranilor" in care vor pu
tea fi văzuți intr-o întrecere... 
„tinerească", cei mai virstnici a- 
lergători. maeștri emeriți și ma
eștri ai sportului, foști campioni 
europeni, balcanici și naționali 
dintre care nu vor lipsi Ion Ba- 
boie (62 de ani), Ilie Dobrescu 
(62 ani), Mihai Babaraica (56 
ani). Vasile Teodosiu (57 ani), 
Dumitru Paraschivescu (55 ani), 
Ferdinand Moscovici (53 ani). 
Gh. Bogdan (59 ani) etc. Filmul 
manifestărilor va cuprinde și o 
premieră : Concursul de ciclism 
dotat cu „Clipa Uniunii Tine
retului Comunist" — o întrecere 
pe un traseu în circuit — care 
se anunță pasionantă — la care 
participă cei mai buni cicliști 
din țară — circa 100 — în frun
te cu componenții lotului 
țional ce vor lua startul
„Cursa Păcii" 
canu. Ilie Valentin, Ion 
ru. Eugen Dulgheru, 
Dragan, Nicolae Savu. __ r._
care va urma, firește, festivita
tea de premiere a ciștigătorilor 
edițiBi 1976 a „crosului tifiere- 
tului". (C. V.).

ti- 
din 

drept

na- 
în 

: Mircea Ramaș- 
Cbjoca- 
Teodor 

După

• In casele de cultură ale sec
toarelor, in ambele zile, ince
pind cu ora 18.00. vor avea loc 
seri cultural-distractive cu un 
bogat conținut : de la muzică 
și dansuri folclorice, la secvențe 
umoristice. de la proiecții de 
film documentar și desen ani
mat la concursuri tematice, de 
la muzica ușoară, bineințeles, 
la dans. Pregătite sărbătorește, 
casele de cultură iși așteaptă 
oaspeții.

• Teatrul de vară „23 August" 
■ va găzdui azi un evantai de 
programe susținute de diverse 
formații și echipe de amaton. 
La ora 17.00 va putea fi audiată 
muzică de fanfară, iar apoi piese 
corale, versuri patriotice, după 
care vor putea fi admirate mai 
multe formații de dansuri fol
clorice și echipe de dans tema
tic. Corul și formațiile de dan
suri ale întreprinderii .33 
August*,  ale Casei de cultură a 
sectorului 3. ale întreprinderii 
„Metalurgica", ale întreprinde
rii de mecanică fină și ansam
blul „Rapsodia română" vor 
apărea pe scenă miine, incepind 
cu ora 17.

studențească* 6»

• Estrada Titanii va găzdui 
azi. de la ora 18.00. pe artiștii 
amatori de la întreprinderile 
„Crinul". „Flacăra roșie". I.C.D.. 
Clubul Finanțe-bănci care vor 
prezenta momente coregrafice, 
secvențe muzicale, precum și 
momente umoristice. Iar miine. 
tot de la ora 18.00. echipe de ar
tiști amatori de la mai multe în
treprinderi — printre care amin
tim Berangieul $i Timpuri noi — 
vor susține un program variat 
purtind titlul Cintă țara-n săr
bătoare.

Cunoscuta și . răscolitoarea 
romanță e foarte limpede : 
..Bătrinețe, haine grele,
— Ce n-aș da să scap de ele.“

Toate acestea erau valabile
pină la Nelu. Iată insă că a 
apărut Nelu. și Nelu dorește,
deși n-are decit 17 ani, să a- 
jungă 
acolo 
toare 
odată 
tirziu

Tinerețe haine grele — asta-i 
convingerea lui Nelu. de aceea 
încearcă să se lepede cit mai 
repede de ele. O. mare povară 
mai e tinerețea, examene, plim
bări cu bicicleta, excursii, lec
ții de geometrie, e greu, foarte 
greu.

Nu e chiar așa de ușor de 
azvirlit hainele tinereții, se țin 
scai de tine fără să vrei, totuși 
Nelu s-a străduit. Ura păru! lui 
negru ca pana corbului, o. de-ar 
avea și el părul grisonat la tim- 
ple — n-ar fi excelent ? A citit 
el intr-o carte că bărbații griso- 
nați la timple tulbură majorita
tea fetelor. S-a aruncat in a- 
ceasti bătălie pentru sciatică și 
maturitate cu toată energia ti
nereții. $5-a vindut patinele, bi
cicleta. colecția de romane a lui 
Jules Verne și cu banii luați a 
tăcut chitic și moliu o noapte 
întreagă la .„Atlantic". A dat 
și bacșiș portarului, primul bac
șiș din viate lui. și cite altele 
nu ra mai da .' Cu ce plăcere a 
răspwu cind un prieten l-a în
trebat : unde-ai fost aseară? Am 
fost la bar, la —Atlantic*,  nu 
m:-c p’ăcut programul.

Ce să tacă insă eu mutra asta 
copilăroasă, cum s-o strivească.

cit mai repede tocmai 
unde majoritatea zdrobi- 
n-ar vrea să ajungă nici- 
sau in orice caz cit mai 
cu putință.

C 3.

1

cum să scapecum să scape de ea ? Poartă pă
lărie cu boruri largi și fumează 
țigări de foi. Citește cu pasiune 
„Mica publicitate" și discuția 
care-l pasionează cel mai mult 
este cea in legătură cu pensiile. 
Aici a ajuns la perfecțiuni ci
bernetice. In citeva minute cal
culează pensia oricui, nu mai 
de-a lui n-are habar. Uneori 
se intreabă, in clipele lui de 
singurătate, oare eu ce pensie o 
să am ?

Cu prietenii de virsta lui nu 
se mai ințelege. ii socoate prea 
neserioși. se țin de năzbitii. bat 
mingea, se plimbă cu bicicleta, 
nu ! el vrea să fie foarte serios 
și să se faci ospătar. De-abia 
așteaptă clipa sfintă in care va 
primi primul bacșiș. Si-apoi zi
lele de aur ale pensiei ci nd se 
ra așeza pe o bancă in Cișmi- 
giu și ra citi ..Informația Bucu- 
reștiului". Va ajunge și el odată 
clipa aceea fericită ? Amicii 
mai in virstă il numesc ..bă- 
trine“ și-i foarte incintat de a- 
ceastă batjocuri, a uitat teorema 
lui Pitagora. dar a invățat să 
joace bridge. Trage concluzii 
pesimiste foarte riguroase din- 
tr-o experiență inexistentă : N-a 
cunoscut dragostea, dar nu mai 
crede in femei. Are 4 la mate
matici și se îndoiește de pro
gresul științelor exacte. Orice 
s-ar intimpla și orice-ar spune 
rău-roitorii. e ferm convins că 
Roma e capitala Spaniei. Igno
ranța il face din ce in ce mai 
ferm in convingeri.

Dar Xelu nu este un supra
om cum credeau unii comenta
tori și agenții de presă. Nelu 
este un om și e si el supus le
gilor firii. Împotriva voinței lui

îndrăgostit nebunește de o 
,__ frumoasă, veselă, sportivă,
inteligentă, poate prea guralivă, 
studentă in anul I al Facultății 
de medicină. Era așa de emoțio
nat incit de cite ori o vedea 
stingea imediat trabucul.

In ziua de 14 august 1975 
timp ce se plimbau cu barca 
lacul Herăstrău, Nelu, care 
fumase in ziua aceea nici o . 
gară de foi, căpătă curajul măr
turisirii.

Eu am văzut multe la viața 
mea, am cunoscut și iubirea și 
dezamăgirea. Te iubesc foarte 
mult, nu suferă comparație. E 
pentru prima oară cind simt 
așa ceva... Nu mai imi spune 
Dumitrescule, asta mă inhibă, 
spune-mi, simplu, Nelule.

Fata il ascultă cu infinită 
tristețe. I se adresă cu numele 
cel mic. Nelu, nu-i mai spunea 
Dumitrescu, dar asta nu schimba 
situația.

— Da ! Și mie-mi place de 
tine, că de cind eram mică, 
eram sinceră. Ai ceva deosebit, 
asta e cert, nu ești ca majori
tatea.

li mingiie miinile cu econo
micoasă tandrețe.

— Dar, Nelule dragă, tu tre
buie să fii mai in virstă ca 
mine cu vreo 20 de ani. E mare 
diferența de virstă.

Nelu Dumitrescu oftă. Da ! 
Are dreptate fata. Încercă așa,, 
fără convingere, cine știe...

— Cind e iubire 
virstă nu

contează... spuse' fgta 
din barcă
luă la fugă, departe,

s-a 
fată

in 
pe 
nu 
ți-

renta de
— Ba 

și sărind 
mal șt o 
cit mai departe...

mare, dife- 
conteazâ.

ajunse pe

în „Cupa Davis", 
după prima zi 
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• Teatrul de vară _N- Bâl- 
eeseu" ii va găzdui mai mtii pe 
membr.i fanfarei Casei pionie
rilor din sectorul 8. apoi pe 
artiștii amatori de la Direcția 
regională C.F.R si de la Casa 
de cultură a sectorului 8 «azi. de 
Ia ora 17.39). Iar miine. de la 
ora UJ». pe membrii ansam
blului folcloric București și ai 
orchestrei de muzica ușoară 
Triumf, ale Casei de cultură a 
sectorului 8. Spectacolul va E 
unul de varietăți-

„FLORI DE MAI
Spectacolul omagial Fior, de 

mai*,  organizat la noua Casă 
de cultură a sindicatelor din 
Rinmicu Vîlcea (scenariu, ver
suri si regia Dora Moțoc) este 
un elogiu adus făuritorilor de 
lumină de pe șantierele hidro- 
enerșetice de pe Lotru și Olt, 
eiumlșulor și constructorilor, 
muncii cooperatorilor vâlceni in 
anotimpul 
-Dedicații

existe nai Drism șt Etcz-.s 
■■ v.ociari doar eferea: Moare. 
5. UKxertzzozez st .'ni
sixt echipe core «x «d-să
-istiodc*  oanertarji. Atge-o Nt- 
cwleoco gredd dta ooi ere-,
lașule octuaiei Mur echipe, iec- 
țn ierpre feial ia care se pooze 
p-ezer.'.z o deri des
pre falbei cu pecdion ce aa sr-.t 
de excepție. De dese tcees-. z 
iasă paz-.tse Ohuepue-. Ses-u Mere 
it iatrerape strai șonnîor
>a cere aa a cwaaorat refrie^e- 
ree. UTA aa ru lăsa s^eruate 
rrșnewuoe. a-e ie ciX-re eas 
preretriri swwbrr. Kepudal re 
bencede le Tnusșoere prugn e 
baăun. Aa o c*d*v*e  oowdă șt 
l-t- pa'et ti aa grtseeatcă pe. 
eduevU petud ipe~efs eszd 
șt bardalut ie le Mopeeeeue. <d 
aa ra trebta aă te drx nou. d:- 
varaeate draaeal re r-ecr peste 
Fotul Grpxz. Le Borti, weiaa- 
cwăcrle stepei rusa" esreugr*  
de pe acww jenrâe JF-iIul $î 
aotreaorai Coosîaarra >oare ur
ee :-epee.e pedtustuân. horr- 
aii firi Kurs se fcadeac ex 
periscipe ta jCspe UTJ*-Ă.".  
A-S-A. Tg. Mi-rs esre o ectpi 
aoMc ia jocrmLe de pe te—rs 
propriu. Hejuel. Negks șz Bi- 5- 
ai /Hnd reale pericole pen poă- 
țnle iatprerintKle pe cere le o- 
cupe de mislze on. Dobnu. ciuer 
dece aa mei are pozențe fizice de 
ecum eițira cai. răntae o nare 
țersonelltcte peatra FX. Argeș.
In multe jocuri poete hoteri re- 
tultetul. chiar dacă acum este 
cam singur. Politehnice Ieși, 
conduse cu mirai sigure de un 
tehnician cu mere experiență. 
Ilie Oană, este acum o echipă 
ce-și știe rostul. Poate surprin
de la Pitești.

sete *ast  șoăe 4e wytx

M. Romașcanu — 
ciștigctor 

al „Cupei Voința"
COaseosa ricSacâ tamtaau»- 

saM -Casa »«aoar*  rare »-a

fertil al seminței, 
lirice și muzicale", 

pentru Partidul Comunist Ro
mân aflat in preajma aniver
sării a 55 de ani de la crearea 
sa. ver fi făcute de corurile 
Case: de cultură dtn Căkmă- 
neșt; șt Sindicatului Invățămint 
Rr Vîlcea. de formația de 
dansuri modeme a Casei de 
cultură a sindicatelor, de dan
satorii dm Jtblea. de recitatorii 
reatruiu; popular, de Ansam
blul Colcfcxâe -VDceana" și An
samblul de fluierași din Roșiile, 
de br-sad.erii de pe Șantierul 
națăoaal al tineretului de Ia

TREC 
RÎNDURI-RiNDURI

cw

ȘTEFAN COCIOABA

— Dacă ninge, n-am probleme...

cu brazii .

INVITAȚIE
LA INAUGURAREA 
UNUI NOU LĂCAȘ 

DE CULTURA
Tinerii din municipiul Reșița 

inaugurează astăzi „Ateneul 
tineretului*,  modernă construc
ție cu arhitectură deosebită in 
peisajul acestui oraș industrial. 
Nou! lăcaș cultura! dispune, 
intre altele, de o sală de spec
tacole cu 300 locuri. încăperi 
pentru desfășurarea activității 
cercurilor tehn-.co-aplicative. 
bibliotecă. Măreața construcție 
însumează mii de ore de muncă 
patriotică a tuturor organizații
lor U.T.C. din municipiul Re
șița.

FRUMOASELE DUMÂNicî~FRUMoĂ$

EXCURSII Șl DRUMEȚII
CURSE SPECIALE

Pmrrx oamenii muncit 
Capitală, dornic, rt petreacă 
dMtari de tincn la mam,estâri- 
le <mpc-. zate ta pareunlc or«- 
șa.'in p Ia ceielalie zone de «- 
gremicni diu preajmă, aa fost 
nphmemtate mijloacele de 
transport iu coibbu. Vot circula 
ta număr spon: tramvaiele de 
pe liniile 3. 4. 13. 14. IS și 17. 
■•>.r e DL BBâBbu-
zele 31. 31R. 43. 60. 65. Curse ra
pide speciale vor face legătura 
intre diverse cartiere ale Capi
talei șt locurile de agrement so
licitate. pornind de la orele 9, 
10 și 11. Spre pădurea Bâneasa. 
ștrandul Cernica și Mogoșoaia 
sint programate curse cu plecare 
din Titan (Dudești-Ciop'.ea, Ba
rajul Dunării. l.O.R.). din Flo- 
reasca (str. Verdi), din Drumul 
Taberei (Bd. Al. Moghioroș. Va
lea Oltului), din Berceni (Capă
tul liniei 31R). din Giulesli (Bd. 
Constructorilor), din Militari 
(Apusului), din Bucureștii Noi

din
— capătul liniilor 87, 
fata stației C.F.R. Co-

CROAZIERA PE DUNĂRE

Peste 300 de tineri brăileni au 
primit invitație pentru o plim
bare pe Dunăre cu ambarcațiu
nile agenției B.T.T. După popa
surile scurte la Cabana Vinăto- 
rilor și Smirdan. se vor retra
ge la bazele sportive de la Ve
riga și Corotișca. unde au loc 
programe cultural-sportive, or
ganizate de Comitetul munici
pal Brăila al U.T.C. Cele mai 
atractive momente vor fi susți
nute de formațiile „Pandelașul" 
și „Florica", de brigăzile de 
agitație fruntașe, de orchestre
le de muzică ușoară ale clubu
lui tineretului : „Orfeu" și „Me- 
fisto". Tot aici se vor desfășura 
și întrecerile Ia tenis de cimp 
ale Cupei „2 Mai". Seara, pe 
faleză, va avea loc carnavalul 
tineretului. Oaspeții vor sosi de 
pe țoale străzile orașului in tră
suri, purtind costume de epocă.

dansuri moderne a Liceului ali
mentar, artiști amatori de la 
Balanța, Independența, între
prinderea de piese auto. Grupul 
folk și Ansamblul folcloric al 
Casei de cultură a tineretului 
asigură un program complex 
extins pe intreaga durată a zi
lei. Pe stadionul din Mediaș, in 
parcul „Măgura" din Cisnădie, 
la Copșa Mică, serbările cimpe
nești. ce vor urma adunărilor 
populare, vor întruni la specta
colele de muzică și poezie pa
triotică. la montajele artistice, 
la programele brigăzilor de agi
tație și ale soliștilor vocali și 
instrumentiști etc. majorita
tea tinerilor din aceste loca
lități.

DIN PROGRAMUL AGENȚIILOR 
B.T.T.

Doriți sa vizionați

MOMTREALUL PE ECRANUL TELEVIZORULUI DV.!

JOCURILE
OLIMPICE
DE VARĂ?

„MARȘUL TINEREȚII'

Micul ecran vă aduce 
Montrealul la domiciliu. Pro- 
curați-vă din timp, de la ma
gazinele și raioanele specia
lizate ale comerțului de stat 
un televizor care să vă satis
facă exigențele. Vă propu
nem, spre alegere, Citeva ti
puri :

— SPORT — diagonala ecranului 31 cm, 
prețul 2 870 lei. — VENUS — diagonala e- 
cranului 47 cm. prețul 2 870 lei. — VE
NUS ; COMPLIMENT — diagonala ecra
nului 50 cm. prețul 3 050 lei. — OPERA —

Un asemenea marș, in care se 
vor încolona sportivi de la cele 
mai reprezentative asociații din 
municipiul Constanța, va par
curge Bulevardul Tomis. Bule
vardul Republicii, str. Th. Bu
tada. 1 Mai și va fi încheiat pe 
stadionul Portul. Aici va avea 
loc o paradă demonstrativă, e- 
xerciții de gimnastică, intreceri 
de box, lupte, dresuri de clini 
ele.

Toate bazele sportive din ju
dețul Bihor vor fi, astăzi și mii
ne, conectate la tensiunea mari
lor întreceri. Pe Stadionul tine
retului din Oradea vor avea loc 
partide de fotbal, handbal, vo
lei, ciclism, demonstrații de 
lupte și trîntă. Pe terenul „Vo
ința" se vor intilni echipele de 
oină fruntașe. La bazinul Crișul 
sint programate concursuri de 
înot. Disputa se anunță vie, 
deoarece la fiecare disciplină 
sint înscrise cel pttțin șapte e- 
chipe sportive. Întrecerile se 
desfășoară iu cadrul Cupelor „1 
Mai" și „8 Mai".

diagonala ecranului 59 cm. prețul 3 500 lei. 
— DIAMANT și OPERA — diagonala e- 
cranului 61 cm. prețul 3 550 lei. — LUX —

i
diagonala ecranului 65 cm. prețul 3 960 lei.

Prezentate în casete cu o linie moder
nă, televizoarele sint receptoare multtca- 
nal, au o mare stabilitate in funcționare, 
imagine și sunet de calitate.

Toate tipurile de televizoare se pot cum
păra și cu plata in rate lunare.

SERBĂRI CIMPENEȘTI
Cele mai atractive manifes

tări se anunță a fi, pentru ti
nerii din județul Sibiu, serbări
le cimpenești. Astfel, în Dum
bravă, fanfara și taraful Liceu
lui pedagogic, fanfara Liceului 
nr. 2, grupul vocal folcloric al Li
ceului textil, soliștii și formația 
de fluierași ai Liceului mecanic, 
soliștii de muzică ușoară ai Li
ftului economic, formație ăe

Cele mai multe dintre acțiu
nile turistice ale tinerilor din. 
aceste zile urmăresc trasee mar
cate de locuri și monumente is
torice și vor prilejui manifestări 
politico-educative organizate 
aici. Agenția B.T.T. București, 
de pildă, organizează, cu auto
carele. excursii tematice : „Pe 
urmele insurecției naționale ar
mate" cu tinerii de la Electroni
ca. Fabrica de ventilatoare, din 
construcții și panificație. Sint 
urmărite traseele : Ploiești — 
Cimpina — Doftana — Brașov — 
Prejmer — Săcele — Cheia și 
Prejmer, lntorsura Buzăului — 
Nehoiu — Buzău — București. 
Alte grupuri vor pleca cu trenul 
pe Valea Prahovei și Valea Ia- 
lomiței.

Agenția B.T.T. Brăila are ca 
obiective, in aceste zile, vizita
rea Mausoleului de la Mărășești 
(prilej pentru înminarea carne
telor U.T.C. unui număr de ti
neri), Muzeul R.S.R., Muzeului 
Militar și Muzeului Eroilor din 
parcul Libertății. Un grup de 
250 de tineri vizitează Plevna.

Ecursii in județele învecina
te (Hunedoara, Vîlcea. Sibiu, 
Mehedinți) programează și ti
nerii din Tg. Jiu și Motru. Mem
brii componenți ai formațiilor 
artistice participante la Carna
valul tineretului și celelalte 
manifestări artistice și sportive 
de la Constanta vor vizita Mu
zeul de arheologie și Muzeul 
„Ion Jalea".

Copșa-Mică — Blcaz — Sucea
va — Vatra Dornei — Tg. Mu
reș — iată itinerarul propus de 
tinerii din Copșa Mică pentru 
cunoașterea realizărilor socia
liste din centrele vizitate.

Cele citeva excursii amintite 
aici exemplifică, de fapt, cate
goria foarte numeroasă a acțiu
nilor de acest fel organizate dă 
tineri in aceste zile.



Vocația internationalists 
a Partidului

a clasei noastre 
Comunist Român

muncitoare,

P
rima zi de mai, 
ziua solidarității in
ternaționale a celor 
ce muncesc, mar
chează de aproape 
nouă decenii un 

moment semnificativ in lupta 
clasei muncitoare de pretutin
deni pentru dreptate socială, o 
viață nouă, demnă și prosperă, 
o lume a păcii și încrederii in
tre popoare. Aceste aspirații de 
secole ale oamenilor muncii 
și-au găsit o expresie concretă 
odată cu înfăptuirea, sub con
ducerea partidelor comuniste și 
muncitorești, a revoluției socia
liste în 14 țări din Europa. Asia 
și America Latină. Partidul 
Comunist. Român, făuritorul a- 
cestor idealuri mărețe ale ome
nirii pe pămintul României, s-a 
afirmat de-a lungul întregii 
sale istorii ca un detașament 
activ al mișcării comuniste șl 
muncitorești internaționale, ca 
militant consecvent pentru 
transformarea revoluționară a 
societății, progresul multilateral 
ăl uriianîtătii, pentru triumful 
cauzei socialismului și comunis
mului în lume. Mișcarea mun
citorească, revoluționară din 
România are o bogată tradiție 
internaționalistă. întreaga ei 
existență înregistrînd pagini 
nepieritoare de solidaritate ac
tivă cu forțele revoluționare din 
celelalte țări. Prezența in miș
carea muncitorească din țara 
noastră încă de la primul 1 Mai 
a unui proletariat matur și or
ganizat reliefează existența unei 
puternice conștiințe de clasă, cu
noașterea menirii sale istorice și 
importanței solidarității interna
ționale in lupta pentru o lume 
a înnoirilor istorice, o lume a 
socialismului.

întreaga activitate internațio
nală a Partidului Comunist Ro
mân este străbătută de încrede
rea deplină că, acționînd cu fer
mitate și în deplină unitate, for
țele progresiste de pretutindeni 
vor putea obține victorii hotărî- 
toare în rezolvarea problemelor 
majore cu care este confrun
tată omenirea pentru propășirea 
economică și socială a tuturor 
națiunilor, pentru dezvoltarea 
independentă de sine stătătoare 
a tuturor popoarelor. Contribu
ția de seamă a României la în
tărirea sistemului mondial so

cialist, la sporirea forței sale de 
atracție și influențare se relevă 
prin exercitarea neabătută a 
celor două laturi fundamentale 
ale politicii generale a partidu
lui și statului nostru — internă 
și externă. Realizările obținute 
de poporul român in opera de 
construire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate repre
zintă exemple elocvente ale 
faptului că Partidul Comunist 
Român și-a îndeplinit și iși în
deplinește cu cinste rolul de 
forță politică conducătoare a 
națiunii, asigurind aplicarea 
creatoare a legităților generale 
ale marxism-leninismului la 
condițiile concrete din Româ
nia. unind eforturile întregului 
popor în lupta pentru edificarea 
noii orinduiri. Experiența acu
mulată de poporul român in 
transformarea revoluționară a 
societății constituie o contribu
ție de mare însemnătate la îm
bogățirea teoriei revoluționare a 
clasei muncitoare cu noi con
cluzii teoretice și practice, ceea 
ce reprezintă un aport inestima
bil la creșterea și întărirea 
prestigiului, pe plan internațio
nal, a ideilor și forței de influ
ențare ale socialismului si co
munismului. „Partidul nostru — 
stă scris in Programul P.C.R. 
— apreciază că în următoarea 
etapă a dezvoltării istorice va 
crește și mai mult rolul partide
lor comuniste și muncitorești în 
organizarea și conducerea lupte
lor revoluționare de transfor
mare a societății omenești, 
pentru instaurarea unei ordini 
noi internaționale, pentru pace 
trainică".

în virtutea dublei sale res
ponsabilități. pe plan național 
și internațional. Partidul Comu
nist Român acționează constant 
pentru amplificarea și diversifi
carea legăturilor sale de colabo
rare și solidaritate internaționa
listă cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu mișcă
rile de eliberare națională, cu 
partidele de guvernămint și cu 
organizațiile politice din țările 
care au pășit pe calea dezvoltă
rii de sine stătătoare, cu parti
dele socialiste și social-demo- 
crate. cu alte organizații mun-. 
citorești, democratice și progre
siste, cu toate forțele revoluțio
nare și antiimperialiste de pre

tutindeni. Asa cum s-a subli
niat la Congresul al Xl-lea. 
P.C.R. întreține relații cu 89 de 
partide comuniste si muncito
rești și a avut in perioada care 
s-a scurs de la Congresul al 
X-îea aproape 600 de intilmri 
bilaterale pentru schimb de pă
reri și experiență la* diferite 
nivele, dintre care peste 200 
de asemenea acțiuni cu parti
dele frățești din țările socialiste. 
Ampla activitate internațională 
desfășurată de Partidul Comu
nist Român a fost evidențiată 
de numărul mare de panici-

„Republica Socialistă România —dind glas aspirațiilor și năzuințelor 

clasei noastre muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii — va acționa și in 

viitor, cu toată fermitatea, pentru promovarea politicii noi, de pace și 

colaborare intre popoare, pentru intârirea solidarității forțelor inaintate, 

democratice de pretutindeni, pentru victoria progresului și civilizației 

intregii omeniri".
NICOLAE CEAUSESCU
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panți. ca invitați, la lucrările 
Congresului al Xl-lea al parti
dului (139 de delegații și repre
zentanți din 104 țări), ceea ce 
constituie o puternică manifes
tare a rodnicelor relații de co
laborare ale partidului nostru 
cu partidele frățești, cu forțele 
revoluționare și progresiste din 
întreaga lume, o expresie a so
lidarității internaționaliste in 
lupta pentru o politică de pace 
și colaborare, pentru progres 
social.

A
ctivitatea interna
țională a P.C.R. ș-a 
adincit și diversifi
cat an de an. căos- 
tind noi dimen
siuni in Întărirea 

solidarității și unității comuniș
tilor de pretutindeni in lupta 

pentru soluționarea probleme
lor complexe ale lumii contem
porane. în acest cadru. P.C.R. 
dezvoltă ample legături de prie
tenie frățească, de conlucrare 
durabilă și multilaterală cu 
part’.de.e comuniste si mim—'o- 
rești din toate țările sociaLst» 
pentru întărirea constantă a co
laborării pe tărim economic, 
politic, tehnico-științific si cul
tural. apreciind că aceasta co
respunde pe deplin intereselor 
poporului român, ca și ase 
celorlalte popoare care edifica 
noua orir.duire. țelurilor no

bile ale socialismului și co
munismului. cauzei păcii. La 
baza acestei colaborări, de
dicate întăririi unitarii dintre 
statele socialiste. P.C.R. așazâ 
principiile marxism-leninismu
lui și internaționalismului pro
letar. respectării independenței 
și suveranității naționale, egali
tății in drepturi, neamestecului 
in treburile interne, avantajului 
reciproc, colaborării si întraju
torării tovărășești.

Partidul Comunist Român 
$i-a exprimat si isi exprima 
solidaritatea activa cu lupta 
partidelor comuniste și munci
torești din țările capitaliste, 
pentru înfăptuirea unor adinei 
prefaceri democratice menite să 
deschidă calea spre socialism, 
îr. concepția partidului nostru 

necesitatea anitătii de acțiune a 
tuturor detașamentelor clasei 
muncitoare impune extinderea 
contaeteloc R legăturilor de co
laborare cu partidele socialiste 
F «ocia’-democrate. cu alte or
ganizații democratice si munci
torești in vederea întăririi fron
tului forțelor progresiste din 
fiecare țară in lupta pentru 
pere. independență și progres 
social, pentru o nouă ordine 
eco-oemcă și politică intemațio- 
na!X

O amploare fără precedent 
au cunoscut și cunosc raportu- 

rile de conlucrare prietenească 
si solidaritate militantă dintre 
Partidul Comunist Român și 
partidele de guvernămint. alte 
forțe politice din țările in curs 
de dezvoltare, din statele neali
niate. In același timp. P.C.R. 
dezvoltă și ir.tărește legăturile 
de solidaritate și sprijină con- 
secvent și multilateral mișcările 
de eliberare națională. Această 
colaborare se înscrie in cadrul 
cerințelor generale obiective de 
intensificare a relațiilor ■ dintre 
partidele comuniste și toate ce
lelalte forțe progresiste, antiim
perialiste. interesate în triumful 
libertății, independentei, demo
crației. lichidarea colonialismu
lui. neocolonialismului și rasis
mului din viața popoarelor. 
Partidul Comunist Român, in 

calitate de forță conducătoare a 
României socialiste, ea însăși 
țară in curs de dezvoltare, pro
movează si lărgește cooperarea 
economică, tehnico-științifică și 
culturală cu statele in curs de 
dezvoltare de pe toate continen
tele. in forme variate, reciproc 
avantajoase, sprijinind prin po
litica sa eforturile ior de a-și 
pune in valoare resursele mate
riale și energia umană, de a-și 
asigura inaintarea pe calea pro
gresului și civilizației. „Pornind 
de la răspunderea istorică fată 
de viitorul civilizației omenești

— sublinia tovarășul ’ Nicolae 
Ceaușescu — considerăm că 
trebuie găsite caile pentru întă
rirea colaborării tuturor forțelor 
revoluționare. progresiste în 
lupta pentru progres social, 
pentru pace, pentru o nouă or- 

\ dine economică și politică in
ternațională. pentru dezvoltarea 
liberă și independentă a fiecă
rei națiuni pe calea civilizației 
și bunăstării. Vom acționa in 
continuare pentru dezvoltarea 
relațiilor cu partidele de guver
nămint. democratice din țările 
in curs de dezvoltare, din toate 
țările lumii. Vom extinde și 
întări, de asemenea, solidarita
tea cu mișcările de eliberare 
națională. in lupta pentru 

cucerirea deplină a independen
ței și dezvoltarea economico- 
socială liberă a fiecărui popor".

ocumentele politice 
semnate de P.C1R. 
cu forțele politice 
progresiste și de
mocratice dintr-un

D
mare număr de 

state. intilnirile și contactele 
avute de partidul nostru cu 
partidele comuniste și muncito- 
lești. cu partidele socialiste și 
social-democrate. cu mișcările 
de eliberare națională, cu alte 
forțe democratice, antiimperiă- 
liste au contribuit la o mai 
bună cunoaștere reciprocă, au 
întărit legăturile internaționa
liste ale partidului nostru cu 
clasa muncitoare și forțele pro
gresiste din alte țări. Ele. au 
constituit, totodată, o contribuție 
importantă la întărirea unității 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a solidarită
ții tuturor forțelor antiimperia
liste. îrț acest context, trebuie 
reliefată contribuția excepțio
nală, de o mare valoare teore
tică și practică adusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și înfăptuirea politi
cii externe a partidului și statu
lui nostru pusă în slujba cauzei 
socialismului, progresului social, 
libertății și independenței po
poarelor. a promovării principii
lor noi de relații între state în
temeiate pe deplină egalitate și 
respectul fiecărei națiuni.

Pornind de la studiul atent, 
obiectiv, profund * marxist-le- 
r.inist al realităților contempo
rane, Partidul Comunist Român 
consideră că pentru afirmarea 
tot mai puternică a clasei mun
citoare, a forțelor sociale avan
sate ale societății, pentru suc
cesul luptei in vederea înnoiri
lor radicale ale relațiilor interna
ționale, împotriva perimatei po
litici imperialiste de aservire a 
popoarelor, este imperios nece
sar să fie consolidată unitatea 
de acțiune a tuturor forțelor 
progresiste, democratice, a în

tregului front ăntiimperialist. 
Ca vocație internaționalistă a 
clasei muncitoare din România, 
a partidului nostru conducător, 
dezvoltarea relațiilor de solida
ritate și colaborare militantă cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, amplificarea con
tinuă a colaborării cu celelalte 
partide democratice, progresiste, 
antiimperialiste corespund pe 
deplin poziției sale ferme în 
lupta pentru cauza întăririi, pe 
baze noi, a unității și colaborării 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, a unității 
clasei muncitoare, a tuturor for
țelor progresiste, revoluționare, 
ca un factor de mare însemnă
tate pentru întreaga dezvoltare 
socială a omenirii. „Considerăm 
— arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — că trebuie reali
zată o unitate de tip nou între 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, pornindu-se de la 
diversitatea condițiilor istorice, 
sociale și politice în care aceste 
partide își desfășoară activita
tea. de la respectarea dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili de 
sine stătător linia politică, stra
tegia și tactica revoluționară, 
de a aborda problemele revolu
ției și construcției socialiste".

Acționînd in spiritul luminoa
selor tradiții internaționaliste 
ale clasei noastre muncitoare. 
Partidul Comunist Român. 
România socialistă vor acționa 
și în viitor cu toată fermitatea 
pentru promovarea unei poli
tici noi, de pace si colaborare 
între popoare, pentru întărirea 
solidarității forțelor înaintate, 
deTnocratice de pretutindeni in 
lupta pentru independența po
poarelor, împotriva dominației 
imperialiste, colonialiste și neo- 
colonialiste, pentru transforma
rea înnoitoare a societății, pen
tru o nouă ordine economică și 
politică internațională, pentru, o 
lume mai dreaptă și mai bună.

DOINA TOPOR 
GH. SPRINȚEROIU

Președintele Republicii Singapore
a primit pe ambasadorul României

Președintele Republicii Singa
pore, Benjamin H. Sheares, l-a 
primit, la 29 aprilie, pe Theodor 
Dițulescu, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii 
Socialiste România la Singapore.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, șefu
lui statului singaporez i-au fost 
transmise urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului 
acestei țări — urări de progres 
și prosperitate.

Președintele Benjamin H. 
Sheares a mulțumit pentru 
urări și a transmis, la rindul 
său, președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate și 
fericire personală, iar poporului 
român — urări 
calea dezvoltării 
patriei sale.

în continuare 
discuție cordială 
tele Republicii Singapore și am
basadorul român, in cadrul că
reia s-au abordat probleme ale 
dezvoltării relațiilor de prietenie 
dintre cele două țări.

de progrese pe 
multilaterale a

a avut loc o 
intre președm-

în sprijinul drepturilor 
legitime ale poporului 

palestinian
La New York continuă lucră

rile Comitetului pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale 
poporului palestinian, organism 
compus din reprezentanții a 20 
de state — între care și Româ
nia — creat de Adunarea Gene
rală a O.N.U. la ultima sa se
siune.

Luînd cuvîntul în cadrul dez
baterilor. ambasadorul Ion Dat- 
cu a evocat sprijinul perma
nent pe 
acordă . 
legitime ale poporului palesti
nian și 
României 
esențiale . 
păci juste și trainice în Orien
tul Mijlociu.

Comitetul, a arătat vorbitorul, 
are înalta 
contribui 
care ii va 
condițiilor 
nian să-și 
sale legitime și la accelerarea 
procesului de instaurare a păcii 
în Orientul Mijlociu. în acest 
sens — a spus el — delegația 
română sprijină propunerile

care țara noastră îl 
înfăptuirii năzuințelor

a subliniat poziția 
privind elementele 

ale instaurării unei

responsabilitate de a 
prin programul pe 
formula la crearea 
ca poporul pălești- 
exercite drepturile

prin care se recomandă punerea 
in aplicare a rezoluțiilor O.N.U. 
privitoare la reîntoarcerea refu- 
giaților palestinieni la casele 
lor și 10 evacuarea de către 
Israel a teritoriilor palestiniene, 
ca și a altor teritorii arabe ocu
pate in 1967. România conside
ră că Israelul trebuie să pună 
capăt măsurilor prin care se ur
mărește efectuarea unor schim
bări demografice sau modificări 
ale statutului teritoriilor ocupa
te. Considerăm. a subliniat 
ambasadorul român, că progra
mul ce va fi elaborat de comitet 
trebuie să sublinieze cu clarita
te că drepturile naționale ale 
poporului palestinian nu pot fi 
realizate în întregime decit prin 
constituirea-'unui stat palestinian 
independent. O.N.U. are dato
ria de a contribui în mod di- 
lect la reluarea negocierilor de 
pace intre toate părțile interesa
te, ca și la punerea in aplicare 
a acordurilor privind terito
riile , palestiniene care vor fi 
evacuate, precum și la menține
rea păcii în regiune.

de peste hotare
Reuniunea Consiliului Revoluției

din Portugalia
APROBAREA TEXTELOR GUVERNAMENTALE PRVW4D AUTONOMIA 

INSULELOR A2ORE SI MADEIRA
Consiliul Revoluției din Por

tugalia. întrunit in noaptea ce 
joi spre vineri, a examinat s:- 
tuația politică actuală din țară 
și a aproba: textele ir-vema- 
mentale pnamd aumnomra insu
lelor Azure p Madeira.

Potrivit unui comunicat ofioal 
dat pubiiciUu: la iacheterea 
reuniunii, cel de-al șaselea gu- 
vern provizoriu va ram 
funcțiune, fără modificări 
la alegerea președuriehji 
blicii. „conform acordul.:: 
echivoc încheiat in această ches-

* tiune de către partideșeseoB»- 
tare ale Pactului cor.sti'.jticr.il*.

Statutul insulelor Azure si 
Madeira stipulează că fiecare 
cin cele două arhipeiafcur: va 
dispune de o Adunare regio
nală. aleasă prin sufragiu izn:- 
versal direct si secret coafor m 
principiului reprezentării pro
porționale. precum si de 
vern regional. Suve 
portugheză va fi reprea 
cele două arhipelaguri 
un „ministru ai republ: 
semnat de președintele 
galiei. Organele ph:er

tni ai

sa

Por*  a

• PREȘEDINTELE MAO TZE- 
DUN l-a primit pe pnmui mi
nistru al Noii Zeelar.de. Robert 
Muldoon, care se aflâ intr-o 
vizita la Pekin.

La primire a fost prezent Hua 
Kuo-fen. premierul Consiliului 
de Stai al R. P. Chineze.

PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT • PE SCURT• PE SCURT

• La SOFIA a luat sfirșit șe
dința Comitetului Central al 
Alianței Cooperatiste Internațio
nale — A.C.I. Din partea Uniu
nii Cooperativelor de Consuni 
„Centrocoop" din România, la 
ședință a participat tovarășul 
Nicolae Mihai, 
uniunii. Cu acest 
îniilnit cu Roger 
ședințele Alianței 
internaționale și .
Federației Naționale a Coopera
tivelor de Consum din Franța. 
Au fost discutate noi posibilități 
de colaborare dintre „Centro
coop" și A.C.I.

• LA încheierea convorbirilor 
dintre secretarul general al 
Partidului Comunist Italian. 
Enrico Berlinguer, șl secretarul 
general al Partidului Comunist 
din Marea Britanie. Gordon 
McLennan. în capitala Italiei a 
fost dat publicității un comuni
cat comun.

După ce subliniază gravitatea 
crizei care afectează cele două 
țări în diverse domenii, docu
mentul proclamă „dreptul suve
ran al popoarelor italian și bri
tanic de a-și alege liber calea 
propriei dezvoltări și reafirmă 
angajamentul lor de a lupta pen
tru destindere și pace în Europa".

președintele 
prilej el s-a 

Kerinec. pre- 
Cooperatiste 

președinte al

DESEMNAREA NOULUI 
PREMIER AL R.P.D. COREENE
După curtf transmite agenția 

A.C.T.C.. *
Consiliului

Kim Ir. premier 
Administrativ

al 
al

R.P.D. Coreene, a cerut Adună
rii Populare Supreme, reunită in 
sesiune la Phenian, să fie elibe
rat din funcție din motri-e de 
sănătate. Adunarea Populară 
Supremă a. dat curs acestei ce
reri și a hotărit, la propunerea 
președintelui R.P.D. Coreene, 
tovarășul Kim Ir Sen. alegerea 
lui Kim Ir ca prim-vicepre- 
ședinte al R.P.D. Coreene.

în funcția de premier al Con
siliului Administrativ al R.P.D. 
Coreene, Adunarea Populară 
Supremă a R.P.D. Coreene — 
menționează agenția A.C.T.C. — 
l-a ales pe Pak Sen Cer.

NEGOCIERILE 
INTERCOMUNITARE CIPRIOTE

O primă întrevedere a noilor 
negociatori reprezentind comu
nitățile greacă și turcă din Ci
pru, Tassos Papadopoulos și. 
respectiv. Urnit Onan. va avea 
loc luni, potrivit agenției France 
Presse. Convorbirile vor fi- con
sacrate discutării unor probleme 
umanitare.

• POTRIVIT UNUI COMU
NICAT al Consiliului electoral 
al Vietnamului de sud difuzai 
de agenția Eliberarea, cei 243 
de deputați ai R.V.S. pentru A- 
dunarea Națională a Vietnamn- 
lui reunificat au fost aleși din 
primul tur de scrutin și cu ua 
procent ridicat de voturi. Parti
ciparea alegătorilor la urne p1 
ansamblul Vietnamului de sud 
a fost intre 95 și 100 la suta.

Consiliul electoral a subliniat

ea alegerile «-« desfășurat iu
ti-• atmosferă de liberiat- «i 
democrație autentice, de ordine, 
in eoaiormîtale cn preveăe«ue 
decretnlui-lege. Rezolutele ale
gerilor. afirmă documentul, re
prezintă o mare victorie a for
țelor patriotice care sprijină 
socialismul.

SITUAU*  DIN UBAN
Alegerea noului președinte li

banez. prevâzuiă pentru simbâ- 
tă. va fi. probabil, ammată pen
tru sâptâmma viitoare — infor
mează agenția France Piesse. 
Părțile aflate in conflict consi
deră că ziua de simbătă fixată 
de președintele Camerei Depu
tation Kamel El Assad, pentru 
alegerile prezidențiale, este prea 
apropiată pentru a permite de
putaților să se fixeze asupra 
vreunui candidat.

Potrivit agenției Taniug. pre
ședintele Camerei Deputaților a 
declarat că sesiunea parlamen
tului poate fi ammatâ ..numai 
dacă motive de securitate o dic
tează. sau dacă deputății cer a- 
cest lucru*.  Această din urmă 
posibilitate, adaugă agenția, lasă 
să se presupună că sesiunea 
parlamentului se va ține ia ziua 
de 1 mai. dar că ea ar putea 
hotărî ca alegerea unui nou șef 
al statului să fie aminată.

De altfel, aproape o treime 
din cei 98 de deputați ai Came- . 
rei- Deputaților s-au pronunțat 
joi in favoarea unui „candidat 
de compromis*.

Protocol
româno-centrafrican

La Bangui s-au încheiat lu
crările cele de-a V-a sesiuni a 
Comisiei mixte pentru colabo
rare șă cooperare economică 
româno-rentrafricană.

Semnarea protocolului acestei 
sesiuni a avut loc in prezenta 
pr -s-rdintelui Republicii Centr- 
africane. mareșalul Jean Bedel 
Bokassa. Protocolul a fost sem
nat de tovarășul Vastie Pati- 
lineț, ministrul economiei 
tiere și materialelor de 
trucții. președintele părții 
ne in comisia mixtă.
Henri Maîdou. ministru de stat, 
însărcinat cu educația națională 
și reforma educativă, președin
tele părții rentrafricane în co
misia mixtă.
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cons- 
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BCnlVttl al Unrami RepubLeilor 
Sr»-..etice Soc.al.sae-

La sed.nv*  Comzaetxxhi: Execu
tiv a luat pane, de asemenea. N. 
Faddeev, secretarul C-A-E-R.

Tn conformitate cu 
dintre C.A.E.R. s. ruverr 
b:’Cii Scc.alrste Federal: 
slavia. ia lurrArJe C< 
Execuuv a participat S. 
vxd. membra al Cocsdn 
cuuv Federal al R-S.F.I

Ședința a fost prezxiatâ de G. 
We;ss_ reprezentantul R_D G

Comitetul Execvtn a examinat 
si adoptat o serie oe —aterta'.e 
’n probleme care urmează a fi 
prezentate spre examinare ședin
țe! ordinare a ses:ur... consliuru*..

La ședința Comitetulu: Executiv 
a fost examinată o informare de 
sinteză cu privire ta rerultateie 
coordonăm pianurtior economice 
a’.e țărilor membre ale CJLUL pe 
perioada 197S—1M0

Ca rezultat ai activități! privind 
coordonarea planurilor desfășura*e  
de țânle membre a’.e C.A.E-R. și 
de organele consiliului, au fost 
convenite direcțiile principale a’.e 
colaborării economice si tehnico- 
științifice dintre țările membre 
ăie C A.E.R. și acțiuni privind în
făptuirea acestora, au fost elabo
rate recomandări și propuneri pri
vind adinei rea și perfecționarea, 
în continuare, a colaborării în 
sfera producției materiale și a fost 
semnat un număr de convenții 
care au în vedere unirea efortu
rilor și resurselor țărilor intere
sate în crearea de capacități su
plimentare in industria de petrol 
și gaze, chimică, minieră, meta
lurgică și in alte ramuri ale in-
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va ca

Tbora. câ_-u a >-« 
scmsoare» oi pcopu: 
de a se exm-u p 
moare -* tnc&eae 
dmtre C VtX v < 
bazele relaprior rec.; 
aprobară acusltaaen 
Conutezutui Execuur.

In conformnate cu propunerea 
Cor.«iliului Execut.v Federal ai 
RU>.FJ_ Comitetul Executiv a fost 
de acord cu extinderea colaborr- 
ra K.SFX in cadrul C.A.E.R. asu
pra domeniului industriei alimen
tare.

Au fost examinate și aste pro
bleme ale eotaoorării economice 
și tehnico-științifice.

Sed-nța Comitetului Executiv al 
C.A.E.R. s-a desfășurat in spiri
tul prieteniei și înțelegerii reci
proce.

C -E-E. per 
proce s a

Tineretul lumii
Vietnam: îmbinare a invățămintului

cu munca
tare in diferite forme și de di
ferite grade pentru oamenii 
muncii. Acestea includ școli cu 
program de studiu după orele 
de muncă și altele cu program 
combinat de muncă și de stu
diu. Școli de acest gen, organi-

Pinâ la sfirsitul primului se
mestru al acestui an școlar, 
peste 490 000 de persoane din 
R-D. Vietnam au participat la 
mrsurile invățămintului com
plementar. reprezentind o creș
tere de 60 000 persoane, compa
rativ cu aceeași perioadă a 
anului trecut.

în prezent, toate provinciile și 
orașele din Vietnamul de Nord 
organizează ețțrsuri complemen-

zate la nivelul satelor, au dat 
rezultate foarte bune atit în ri
dicarea nivelului cultural al ti
nerilor. cit și in dezvoltarea pro
ducției agricole.

Biiant rodnic al Tineretului Liber German
Anul acesta, sărbătorind im- 

pbnirea a trei decenii de la con- 
«ttuzrea sa. Tineretul Liber
German (Forganizația re- 

uiuționarâ a tineretului din
R-D.G a putut face un bogat 
n . odme bilanț. Participarea ac- 
* -« a Uneretului din R.D.G. in 
uzate sectoarele vieții sociale a 
deveKt de mult un fapt.cotidian 
fire-c. de la sine înțeles. Cei 1.9 
■■boane de mi n>ta i ai F.D.J. 
aAzc zimic dovezi faptice ale 
atasamentuiui lor fată de statul 
Csmmt al muoeitoriloc și țăra-

nilor, ale contribuției lor impor
tante la construirea socialismu
lui in R.D.G.

Numai în cursul anului tre
cut, membrii F.D.J. au realizat, 
in cadrul acțiunii „Economii de 
material", venituri de peste 700 
milioane de mărci, iar în peri
oada ianuarie-septembrie 1975 au 
colectat ’ 162 400 tone de fier 
vechi. De asemenea, tinerii au 
contribuit, prin introducerea de 
inovații și raționalizări, la rea
lizarea unei economii de 40 mi
lioane ore muncă — echivalentul 
a 20 000 de angajați.

Peru: reforma 
educației in acțiune

tn cursul anului 1975, numă
rul cursanților de la diferite 
forme de invătămînt s-a ridicat 
la 4 471 900 de persoană, cu 
virste intre 5 și 39 de ani. tn 
acest an, numărul lor va ajunge 
la peste 4 800 000. Există in pre
zent 27 000 de centre educative 
cu 140 000 de cadre didactice. 
Aceste succese s-au, datorat fap
tului că statul a alocat fonduri- 
crescinde pentru invăfămint. 
Pentru anii 1975—1976 sumele 
repartizate in acest scop se ci
frează la 39 882 000 000 de soli, 
ceea ce înseamnă 18 la sută din 
bugetul statului pentru această 
perioadă. Datorită acestui efort 
maxim pentru satisfacerea ce
rințelor invățămintului național, 
se consemnează, de asemenea, 
pătrunderea invățămintului in 
toate provinciile și zonele țării. 
Au fost instituite forme de parti
cipare cetățenească la acțiunile 
de stimulare și de organizare a 
școlarizării, prin intermediul 
„nucleelor educative comunale" 
al căror număr se ridica, pină 
in prezent, la 819

Șomajul tinerilor 
în lumea capitalului

După criza anilor ’30, anul 
1975 deține adevărate recorduri 
in materie de șomaj: 18 mili
oane de șomeri in 23 de țări 
capitaliste, potrivit statisticilor 
Organizației Internaționale a 
Muncii: 6 milioane de șomeri în 
țările Pieței comune; in Franța, 
la finele anului trecut, 1,4 mi
lioane de șomeri.

Statisticile O.I.M. arată că cei. 
mai afectați de șomaj sint tine
rii, nivelul șomajului în rindu- 
rile tineretului este dubiu față 
de cel înregistrat la alte cate
gorii de muncitori. Astfel, la 
sfîrșitul anului 1975, 41 Ia sută 
din totalul șomerilor erau tineri 
sub 25 de ani. Femeile figu
rează, de asemenea, printre pri
mele victime ale recesiunii — 
40 la sută din totalul celor fără 
de lucru îl reprezintă femeile, 
care constituie numai 35 la sută 
din totalul forței de muncă. în 
Franța, de exemplu, un șomer 
din doi este o femeie, un șo
mer din doi este un-tinăr.

Grupaj realizat de 
BAZIL ȘTEFAN

1» PCțâli de luptă desfășoară tinerii din țările dominate de puterea monopo
luri©», pe - iu os»$--area dreptu lui Io» la studii si locuri de muncă, pentru participarea la viața 

economică și politică a țârii
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