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Simbătă a avut loc in Capitală

In prezența tovarășului Nicolae Ceaușescu, 

a întregii conduceri de partid și de stat

MAREA ADUNARE POPULARĂ CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI
n

K

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România ceilalți 
tovarăși din conducerea partidului și statului au participat, simbătă 
după-amiază, Ia adunarea populară organizată in Capitală, eu pri- 
Iejul zilei de 1 Mai — Ziua solidarității internaționale a retor ec 
muncesc.

Omagiind zi.ua de 1 Mai, in- 
tîmpinind-o cu bucurie și rod
nice bilanțuri, oamenii muncii, 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, deopotrivă fii 
și făurari ai României socialis
te. și-au îndreptat gindul plin, 
de recunoștință spre gloriosul 
nostru partid comunist, pentru 
tot ce s-a înfăptuit și se înfăp
tuiește, sub conducerea sa în
cercată. în patria noastră liberă 
și înfloritoare. spre secretarul 
general al partidului, pentru ac
tivitatea neobosită, pentru dărui
rea cu care se consacră împli
nirii năzuințelor celor mai pro
funde ale clasei muncitoare, ale 
întregii noastre națiuni, de pro
gres. bunăstare și fericire, de 
pace, prietenie și colaborare cu 
toate popoarele lumii.

Cu acest gind fierbinte l-au 
fntîmpiniat numeroși locuitori ai 
Capitalei pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu încă din momentul 
sosirii în Parcul tineretului, de-a 
lungul frumoasei esplanade, pină 
Ia intrarea principală a Palatu
lui sporturilor și culturii, care 
a găzduit mărea adunare popu
lară. organizată de Comitetul 
municipal București al P.C.R.

Cu același gind. izvorit din 
dragoste și încredere nețărmuri
tă în partid și în secretarul său 
general, l-au întîmpinat și miile 
de pairticipanți Ia adunare.

...Ora 17. Sosirea la tribuna o- 
fipială a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși 
din conducerea partidului și 
statului este salutată cu multă 
căldură și însuflețire.

Sub vasta boltă a sălii răsună 
puternice urale și ovații. Se a

clamă cu Înflăcărare texiejcrx. 
intr-o simbolică firească ală
turare. numele partidului s ai 
secretarului său general 
— „Ceaușescu — P.C.R-*

împreunâ cu secretarul rvae- 
ral al partidului. tavarăeul 
Nicolae Ceausescu, in tribuna •- 
ficială iau loc tovarășul Manea 
M ă n e s e a. tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Ștefan Val
ter, Emil Bobn. Cornel Burtică. 
Gheorghe Cioară. Lina Oobaan. 
Ion Dincă. Emil Drăgănescu. Ja
nes Fazekaș. Ion Ionitâ. Petre 
Lupu. Paul Nieulescu. Gbeorzbe 
Oprea. Gheorfhe Pană. Ion Pi
tar. Dumitru Popescu. Gheorrhe 
Rădulescu. Leonte Răutu. Iosif 
l'glar, Hie Verdeț. Ștefan An
drei, Iosif Banc, Ion Cuman, 
Teodor Comm. Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere. Ni
colae Giosan. Vasile Patilineț, 
Ion Ursu. Constantin Dăscălescu, 
Aurel Duma, Ion Stăneseu.

Iau lcc, de asemenea, vechi 
militanți ai mișcării comuniste 
și muncitorești din țara noastră. 
Eroi ai Muncii Socialiste, repre
zentanți ai unor organizații de 
masă, ai oamenilor muncii din 
mari întreprinderi bucureștene. 
ai vieții științifice si culturale.

în sală se află membri ai C C. 
al P.C.R.. ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, vechi militanți 
ai mișcării comuniste si mtmei- 
torești din tara noastră, condu
cători da instituții centrale, or
ganizații de masă și obștești, 
cameni ai muncii din întreprin
derile și instituțiile bucureștene.

La adunarea populară partici
pă reprezentanți ai Consiliului 
Central al Sindicatelor din Bul-

Cenmal ai 
Mcrjșoli r-rr^'

V-^ar-a Ct

- - - -
(C.T.EJ, Cor^e-^ri
lor fe 'Ghaca. Federwpri Ge
nerale a M jmr. -.ot-. k- dm tar- 
Smd-.catelo-*  dm Irak. S.-vd cai
lor din Mozazntne. Consiliata 
Național al UăSahti Oamenilor 
Muncii din Mauritania. Conci
liului National a! Uniunii Oa
menilor Muncii «fin Mexic. Sin
dicatului Național c:-~ Ir.’ âtă- 
mint din Mexic si Smd camri. 
Muncitoriter Feroviari cin Me
xic. Federației Sinâîcatelcr Pa
lestiniene. Confederație-: Genera
le a Muticii din Peru. Federa*:-  
ei Generale a Sâadicaăelar <£a 
Siria. Confetie—a*Natxx-*îe  a 
Muncitorilor cm Seoeraâ L'-ju- 
r.ii Naționale a -e«- Mun
cii «fin Tanzania. Corurreeu'm 
Sir.tîicatekx- dm Zambia. Cocje- 
«Jerat iei Iilur.c: tonilor d.n R.D.P. 
Yemen. Sindicatului Metalurg^- 
tilor din Lisabona (Portugalia) si

(Continuare in pap. a IV-a)

Viitorul însuși 
al națiunii socialiste

A. n acest al doilea an al cincinalului 
deplinei afirmări a revoluției teh- 
nico-științifice, intr-o etapă domi
nată de eforturile stăruitoare ale 
întregului nostru popor pentru 
transpunerea in viață a documen

telor celui de-al XI-lea Congres al P.C.R., pen
tru înfăptuirea neabătută a Programului parti
dului, care dinamizează toate sferele acti
vității sociale și determină accelerarea rit
mului general de dezvoltare economică, social- 
politică și culturală a societății noastre, trăim 
emoționante întilniri cu istoria glorioasă a pa
triei. 1977 este anul în care omagiem centenarul 
cuceririi Independenței de stat a României, ani
versăm șapte decenii de la marea răscoală ță
rănească din 1907 și sărbătorim împlinirea a trei 
decenii de cînd poporul român a devenit stăpi- 
nul deplin al țării. In acest an bogat in eveni
mente istorice, în anotimpul primăverii, cind 
cinstim ziua solidarității internaționale a celor 
ce muncesc, ge
nerația tinără — 
de ziua sa — 
sărbătorește îm
plinirea a 55 de 
ani de la crea
rea Uniunii Ti
neretului Comu
nist și 20 de ani 
de la crearea U- 
iiunii Asociații
lor Studenților 
Comuniști din
România. Este o 
sărbătoare a 
muncii, a anga
jării responsa
bile prin noi 
fapte de patriotism, de abnegație comunistă, de 
dăruire pentru cauza partidului.

Pentru tineretul patriei, sărbătorirea zilei de 
2 Mai constituie un fericit prilej de reafirmare 
a hotărîrii ferme de a munci fără preget, de a 
face totul pentru înfăptuirea politicii interne și 
eXtțrne a partidului și statului, de a urma cu 
credință exemplul comunist de muncă și de 
viață al secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Această hotărire de 
esență revoluționară izvorită din adincul ini
milor milioanelor de tineri muncitori, țărani, in
telectuali, elevi și studenți — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — se regăsește 
pregnant in toate acțiunile dedicate sărbătorii 
„Zilei tineretului", aniversării U.T.C. și U.A.S.C.R. 
Veștile care sosesc din întreaga țară consem
nează o intensificare puternică a eforturilor ti
nerilor pentru exemplara realizare a sarcinilor 
economice, pentru obținerea unor rezultate bune 
și foarte bune la învățătură, o prezență in masă 
ia muncă patriotică pe șantierele construcției și 
reconstrucției; tabloul general al participării ti
neretului la sărbătoarea sa este acela al unei 
mobilizări energice pentru refacerea grabnică a 
țării, pentru îndeplinirea și depășirea obiective
lor actualului cincinal. Totodată, „Ziua tinere

tului" este cinstită prin ample acțiuni politico- 
educative. culturale, turistice, sportive. Voința 
generației tinere este ea la această sărbătoare 
să participe prin muncă, oferind imaginea reală 
a capacității sale creatoare, a dragostei sale față 
de patrie și popor, a recunoștinței pe care o 
poartă partidului, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru minunatele condiții de muncă, de învă
țătură și de viață de care se bucură in societa
tea noastră.

Generația tinără a patriei este o generație a 
muncii. Trăim intr-o societate în care cultul 
muncii, in deplin consens cu legile timpului 
nostru istoric, devine tot mai mult, îndeosebi 
pentru tineret, un nesecat izvor din care iși 
trage seva energiei, a spiritului de sacrificiu, a 
capacității de gindire și acțiune revoluționară. 
Pe acest adevăr, fn primul rind, se întemeiază 
teza subliniată in Programul partidului, potri
vit căreia „tineretul reprezintă o puternică for

ță socială", fiind 
„viitorul insuși 
al națiunii so
cialiste". Aceas
tă apreciere ex
primă conclu
dent esența con
cepției partidu
lui cu privire la 
locul și rolul ti
neretului in o- 
pera istorică de 
făurire a noii 
societăți ; ea re
flectă, totoda
tă, răspunderile 
deosebite ce re
vin partidului, 

intregii societăți in formarea și educarea multi
laterală. prin muncă și pentru muncă, a tinerei 
generații.

Au trecut 55 de ani de cind a fost creată 
Uniunea Tineretului Comunist și 20 de ani «le Ia 
crearea Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România. Toți acești ani stau mărturie 
că in această concepție despre locul și roiul ti
nerei generații in societate, sintetizată în expresia 
tineretul — puternică forță socială, viitorul în
suși al națiunii socialiste, se regăsește, în fapt, 
esența uneia dintre orientările de bază ale 
P.C.R., care din primele momente ale existen
ței sale, in pofida tuturor grelelor încercări prin 
care a trecut, și-a asumat deschis misiunea de 
formare, creștere și educare a tineretului in 
spiritul înaltelor principii comuniste, revoluțio
nare.

In anii construcției socialiste, mobilizat de or
ganizațiile U.T.C. și asociațiile studenților comu
niști, tineretul a participat și participă activ Ia 
eforturile întregului popor pentru înfăptuirea 
sarcinilor trasate de partid, fiind in primele rin- 
duri ale tuturor marilor bătălii pentru dezvol
tarea industriei, agriculturii, științei, învățămin-

(Continuare in pag. a V-a)

2 MAI-ZIUA TMTU1UI
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMÂNIA
55 de ani de la crearea U.T.C. și
20 de ani de la crearea U.A.S.C.R.
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Student in marea universitate 
o demnității ăstui neam viteaz, 
puterile mi-nchin, îngemănate, 
prezent la ctitoria ta de azi.

Din inimi de copii cutezătoare, 
din inimi tinere adine vibrind - 
cinstim eroii luptei milenare, 
cinstim acest renăscâtor pămint.

Eu, pionier cu roșie cravată 
și tricolor vibrind pe pieptul meu 
cu dor inalt, cu inimă curată 
oștean pe drumul tău mâ-nalț și eu.

Eu, făurar al marilor uzine, 
eu, arhitecta lanurilor noi 
ne-ncolonăm spre veacul care vine - 
ai muncii, ai încrederii eroi.

Vestonul vitejiei milenare — 
pe pieptul tinăr prețuind, mă leg

este drumul tău, 
magistrale

Un drum de glorii 
deceniile - aspre 
duc mersul tău spre azi, popor erou, 
și duc spre miine țelurile tale.

ai României
de Mihai Negulescu

să fiu Ia post pe drumul tău de soare 
popot - erou, părinte și strateg.

Sintem 
□cestui 
Sintem 
fiindcă

puternici fiindcă sintem fiii 
Mai, statornic inflorind. 
puternici fii ai României 
țara astfel ne-a gindit.

puternici fiindcă in ființăSintem 
averii răsfrintă raza unui gind, 
spre comunistă zi de biruință 
intiiul fiu al patriei urmind.

Unită, demnă, patria cutează 
prin șir de zile către noi lumini 
și inimile ferm se-ncolonează 
sub raza milenarului destin.

Și inimile noastre spun iubire 
desăvirșind in faptă zi de zi 
exemplul cel mai viu de dăruire 
ce tinerețea noastră il trăi.

5*

*

*
Sintem puternici fiindcă sintem fiii 
acestui mare și încercat partid. 
Sintem puternici fii ai României 
fiindcă țara astfel ne-a gindit.

SERBĂRILE
| SCÎNTEII TINERETULUI
| Programează la Mărășești, azi, 2 mai, 
| orele 10, cea de-a Vl-a manifestare 

din ciclul de evocări istorice

I „IA TRECTJTU-ȚI MARE, 
| MARE VIITOR"!
| dedicate aniversării Centenarului 
| Independenței de Stat a României 
ȘȘ Momentul de la Mărășești, de ziua tineretului, este 
= în același timp închinat și aniversării a 55 de ani de 
£ la crearea Uniunii Tineretului Comunist și a 20 de 
= ani de la crearea Uniunii Asociațiilor Studenților 
= Comuniști din România.
£ Din programul manifestării desprindem evocarea 
£ „Mărășeștii în istoria luptelor pentru independența 
= poporului român", recitalurile de poezie patriotică, 
H imnurile și cîntecele ostășești, momentele de muzică 
£ folk, secvențele de muzică ușoară și de muzică popu- 
!| Iară Ia care își dau concursul reputați actori și poeți, 
£ precum și vestiți interpreți ai muzicii românești. Prin- 
£ tre formațiile de elită invitate de tineretul vrîncean 
£ — Ansamblul „Doina" al Armatei și Corul „Madri- 
£ gal".
£ Invitațiile se pot procura de la comitetele U.T.C. 
= și Agenția B.T.T.
^iiiuiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiițriiiiiiiiim,

în paginile 2 și 3
• A FI TÎNĂR ÎN ROMÂNIA

• A TRĂI Șl MUNCI ÎN CHIP 

COMUNIST - identitatea de 
cuget și faptă a generației

noastre revoluționare
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A FI TÎNĂR ÎN ROMÂNIA
Marile transformări innoitoare sâvirșite in acești ani in societatea 

românească s-au răsfrint nemijlocit și asupra condițiilor de muncă 
și viată ale tineretului. Constituie o realitate de necontestat că tinăra 
generație se bucură astăzi de posibilități de manifestare și afirmare 
cum n-a avut și nu putea avea niciodată in trecut.

N1C0LAE CEAUȘESCU

*

Se spune că tinerețea este vîrsta de aur. Nu atît pentru în
cărcătura de lo'mqntism cu care se mmdrește, cit mai ales pen
tru forța de creație pe care o degajă. Nici o altă etapă din 
viata omului nu este atît de intens luminată de pasiunea noului, 
de patos revoluționar, de voință și dăruire in muncă ; in niți o 
altă perioadă a vieții oamenii nu sînt atît de puternic însufle
țiți de idealurile de progres și dezvoltare socială.

Dar .tinerețea nu .este prin eo însăși vîrșță a marilor năzuințe, 
și a marilor înfăptuiri. Ea se manifestă ca atare numai dacă se 
bucură-de sprijinul societății. Istoria, experiențe dezvoltării eco- 
nomico sociale a potriei aroto că pentru o avea o imagine com
pletă a ceea ce reprezintă tineretul in societate este necesar să 
fie subliniate in primul rind condițiile de muncă, de învățătură, 
de viată, de afirmare și integrare socială care i se asigură, în
crederea ce i se acordă.

Ce inseamnă o fi tinăr in Românio de azi ? Desigur, răspunsul 
la această întrebare nu poate fi desprins de uriașa contribuție 
a tineretului la neobositul efort al poporului nostru pentru edi
ficarea noii orinduiri, Nu poate fi desprins de generozitatea 
vizionară a partidului cu privire la prezentul și viitorul patriei. 
Din această perspectivă largă și luminoasă grija față de tine
ret se definește cj o trăsătură fundamentală a politicii partidu
lui și statului. Nici un efort nu este precupețit pentru ca tine
rii din patria noastră să aibă asigurate locuri de muncă, să 
beneficieze de posibilități largi de pregătire profesională, de 
învățătură. Tuturor tinerilor le sint asigurate prin grija perma
nentă a partidului condiții optime de afirmare și integrare 
socială. Această preocupare are Io bază concepția materiallșt- 
dialectică potrivit căreia munca este condiția fundamentală a 
existenței omului.

Garantarea dreptului la muncă este strîns legată de pregătirea 
multilaterală a tineretului. Cinci milioane de tineri învață gratuit 
în școli și facultăți. Adică un sfert din populația țării. Alte sute 
și șute de mii de tineri se bucură de dreptul de a-și continua 
învățătura, muncind in fabrici, pe șantiere, pe ogoare. Timpul 
actual, al patriei este un timp al muncii și al învățăturii.

Pentru toți tinerii patriei este limpede că participarea lor con
știentă la realizarea. Programului partidului presupune cu nece
sitate aprofundarea cunoștințelor politice și științifice, lărgirea 
continuă o orizontului cultural, dezvoltarea capacității de ana
liză și înțelegere o proceselor sociale tot moi complexe care au 
loc?în viața societății noastre, integrarea activă in dezvoltarea 
socială și politică. Experiența dovedește din plin că pregătirea 
multilaterală a tineretului asigură o cunoaștere largă, mereu 
actuală, a problemelor tehnico - științifice și politico-filozoiice, dez
voltarea gindirii politice, precum și capacitatea de a judeca ae 
pe pozițiile ideologiei și politicii P.C R. realitățile din țara noas
tră și din lumea contemporană.

Tineretul României contemporane trăiește și muncește intr-o 
societate socialistă, lipsită de exploatare, fără discriminări națio
nale, fără violențe și nedreptăți, intr-o societate care ii deschide 
în față căile largi ale progresului El are asigurate toate condi
țiile să învețe, să muncească în locuri corespunzătoare pregă
tirii dobindite, precum și un larg acces la cultură, la o bogată 
viață spirituală

Tinerețea este cu adevărat o vîrstă de aur pentru toti oame
nii tineri ai patriei noastre. O virstă a creației, a romantismului 
revoluționar, a fericirii adevărate.

A. VASILESCU

V*
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CONDIȚII OPTIME 
' DE MUNCĂ

® 40 la sută din tota
lul locurilor de muncă e- 
xistente în unitățile in
dustriale sînt ocupate de 
tineri • Prin învățămîn- 
tul profesional, tehnic și 
liceal și prin cursuri de 
calificare și specializare 
postliceală de scurtă du
rată sînt pregătiți 315 000 
de muncitori care vor in
tra în producție în 
cursul acestui an. Tot
odată, aproape un milion 
și jumătate de tineri frec
ventează diferite forme 
de perfecționare a pre
gătirii profesionale • La 
fel ca în industrie, toate 
sectoarele de activitate 
asigură tineretului largi 
posibilități de perfecțio
nare a pregătirii profe
sionale, de afirmare. In 
anul 1971 numărul per
sonalului încadrat în e- 
conomie a fost de 5,4 
milioane ; în 1975 a cres
cut la 6,4 milioane. 
După cum se cunoaște, în 
actualul cincinal vor fi 
create 1—1,2 milioane 
noi- locuri de muncă, ceeaAce va determina o creș
tere a personalului în 
1980 pînă la 7,4—7,6 mi
lioane. Desigur, un mare 
număr de tineri se vor 
încadra în industrie — 
domeniu care va cunoaș
te cea mai mare creștere 
a personalului.

PARTICIPARE ACTIVĂ LA CONDUCEREA SOCIETĂȚII
• Ca și toți cetățenii patriei, tinerii participă activ la conducerea societății. Investiți în mod democratic prin vo

tul poporului, numeroși tineri — români, maghiari, germani și de alte naționalități — sint deputați în Marea Adu
nare Națională, în consiliile populare județene, municipale, orășenești și comunale • Reprezentanți ai Uniunii Tine
retului Comunist, ai organizațiilor U.T.C. și asociațiilor studenților comuniști sînt cuprinși — în baza legilor țării — 
în componenta organelor de decizie, în forurile de conducere ale întreprinderilor, instituțiilor de cultură, cooperati
velor agricole de producție, școlilor și facultăților. Ei participă la dezbaterea problemelor majore care privesc 
activitatea economică, politică și socială, viața culturală, dezvoltarea învățămîntului. Tineretul are astfel posibilita
tea de a înfăptui prin muncă, prin efort creator hotărîtile la elaborarea cărora participă direct • Componente ale 
Frontului Unității Socialiste, Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților Comuniști participă la 
activitatea de control a oamenilor muncii, revenindu-le sarcini specifice în ceea ce privește condițiile de muncă 
și de viață ale tinerilor, utilizarea bazei materiale destinate învățămîntului, culturii, sportului și turismului.

UN PROCES ÎN PLINĂ MODERNIZARE
• Numeroși tineri lucrează în prezent în întreprinderi industriale ridicate în 

mediul rural, la îmbunătățiri funciare sau în sistemul de irigații • Se diversifică tot- 
odată profesiile în agricultură: pe lingă meseriile tradiționale, mecanizator, zooteh
nist, legumicultor, pomicultor, viticultor, un număr tot mai mare de tineri lucrează 

• ca motopompiști. electricieni, instalatori etc. De asemenea, întîlnim tot mai des în 
| sate specialiști în automatizări, în electronică și electrotehnică, tehnologi și econo- 
j miști. Desigur, această diversificare a profesiilor este determinată de eforturile pri- 
| vind transformarea agriculturii într-o variantă a muncii industriale, de preocupările 
partidului și statului pentru modernizarea satelor • Iată și cîteva date semnificative 
pentru condițiile de trai pe care le oferă satul românesc de azi : în anii socialismului 
a fost creată o rețea de învățămînt care cuprinde 13 000 de școli și licee, peste 10 000 
de grădinițe ; activitatea culturală dispune de o puternică bază materială, care cu
prinde în prezent 8 000 de cămine culturale și 5 200 cinematografe, 2 700 biblioteci 
cu peste 26 milioane volume.

TIMPUL 
DE ODIHNĂ

• Anual peste 3 mili
oane de tineri 'participă 
la acțiuni turistice : dru
meții, excursii, activități 
în tabere. Peste 200 000 
de tineri sînt cazați în 
complexe și baze turisti
ce de tineret, la munte 
și la mare. Peste 1 600 000 
de tineri sînt transpor
tați cu mijloace proprii 
ale B.T.T. în excursii. 
Mii și mii de tineri parti
cipă la activitatea unor 
cercuri specializate : tu
rism nautic și cercetări 
subacvatice, drumeție 
montană, alpinism, ciclo
turism.

ACCES EGAL I 
LA PREGĂTIRE 
SUPERIOARĂ
• In actualul cincinal 

fondurile de investiții 
pentru dezvoltarea bazei 
materiale a învățămîntu- 
lui se ridică la 9,7 
liarde lei 
rul total 
67 la sută 
burse, iar 
cuiesc în 
perioada 1976—1980 creș
te cu prioritate numă
rul de studenți în învă- 
țămîntul tehnic : 83 000
de absolvenți vor fi re
partizați în producție.

mi-
9 Din numă- 
al studenților 
beneficiază de 
70 la sută lo- 
cămine • In

1 DIN 4 LOCUITORI 
Al ȚĂRII ÎNVAȚĂ
• Integrarea învăță

mîntului cu cercetarea și 
producția este condiția 
de bază a școlii româ
nești de azi. ® Aco
perirea necesarului de 
cadre pentru dezvoltarea 
economico-socială în pe
rioada 1976—1980 va fi 
asigurată prin pregătirea 
profesională a unui nu
măr de 1 800—1 860 mii 
persoane, din care 1 550 
mii tnuncitori calificați și 
250—310 mii tehnicieni, 
maiștri, ingineri și alte 
cadre de specialitate.

CĂMINE PENTRU NEFAMILIȘTI
• Din totalul de un milion de apartamente cîte vor 

fi construite în acest cincinal, multe vor fi repartizate 
tinerilor. Totodată, lor li se asigură locuri în cămine 
pentru nefamiliști. în acest an vor fi date în folosință 
73 000 de astfel de locuri. Pînă la încheierea cincinalului 
numărul locurilor în cămine de nefamiliști va fi de 
500 000 ; în mod practic vor fi acoperite integral cerin
țele pentru această categorie de locuințe.

MUȘCA PATRIOTICĂ
o tradiție care ne definește

Salva-Vișeu. Agnita-Bntorca. Livezeni... Giur- 
giu-Răzmirești, Lotru, Turceni... Binecunoscute 
spații ale identificării plenare a tineretului cu 
sarcinile și ritmurile construcției socialiste a 
patriei, proces de amplă rezonanță patriotică 
devenit in numai trei decenii o tvadiție vie, o 
scoală a muncii și educației revoluționare. O 
tradiție bogată în evenimente și fapte, durabilă 
prin creațiile ei, care ne definește pe noi, cele 
citeva tinere generații ale timpului socialist al 
tării. întotdeauna prezente la chemarea partidu
lui de a fi acolo unde este nevoie, in primele 
rinduri. Acolo unde se hotărăște ceva : soarta 
recoltelor și a producțiilor sau cea a vieții unor, 
oameni. Acolo unde se construiește ceva : se 
străpung munții neumblați cu șosele și căi fe
rate : se string apele, chiar împotriva cursului 
lor firesc, in spatele unor mari baraje : se inalță 
spre cer imense coșuri de termocentrale ; se 
fac locuințe, școli, case de cultură, baze spor
tive și de agrement. Căci nimic din vasta operă 
de înflorire multilaterală a tării, de permanentă 
creație a unor noi valori materiale și spirituale 
nu rdniine in afara contactului'cu mina și min
tea tinerei generații. Clădim aceste lucruri din 
dragoste și datorie față de patria socialistă, din 
înțelegerea conștientă a rolului și răspunderii 
noastre in ridicarea acesteia pe noi culmi de

civilizație și progres. Și găsim exprimate in 
această muncă, alături de pasiunea și roman
tismul specifice tinereții, trăsături definitorii 
ale întregului proces de dezvoltare economico- 
socială a tării : activitate planificată, temeinic 
organizată, condusă in spirit comunist, revolu
ționar. Intr-un adevărat climat de competiție, 
organizațiile U.T.C. diri unitățile economice, de 
învățământ. de la orașe și sate, din județe se 
întrec, întocmai ca in orice alt domeniu de ac
tivitate. in a-și realiza și depăși angajamentele. 
Anul trecut s-au remarcat organizațiile U.T.C, 
din județele Alba Arad. Brăila, Buzău. Caraș- 
Severin, Hunedoara. Sibiu. Vilcea. In acest an, 
pînă acum sint îh'frunte organizațiile U.T.C. din 
județele Caraș-Severin, Cluj și Alba, care au ra
portat in cinstea zilei de 1 Mai realizarea a peste 50 
la sută din planul pe întregul an la munca patrio
tică finanțată. Numeroase alte organizații au 
raportat îndeplinirea planului corespunzător 
sarcinilor ce le reveneau in primele 4 luni și 
hotărirea lor fermă de a-și spori in mod sub
stantial contribuția la amplul efort de construc
ție și reconstrucție a țării. O hotărire care-și 
trage seva din adinca dragoste de patrie, care 
se fundamentează pe spiritul revoluționar, co
munist al tinerei generații.

V. SIMION

PE ȘANTIERELE INVESTIȚIILOR INDUSTRIALE — In acest an. 
aproape 200 la număr — peste 700 000 tineri iși aduc o importantă 
contribuție la înfăptuirea amplului program de investiții al țării. Enu
merarea citorva obiective luate, spre execuție, în răspunderea tinerei 
generații dau imaginea Încrederii depline de care se bucură aceasta: 
termocentralele de la Turceni și Rogojelu, hidrocentralele de la Lotru 
și Rîttl-Mare Retezat, extinderile de capacități de la întreprinderea 
metalurgică Aiud. Combinatul de îngrășăminte chimice Bacău. între
prinderea Industria sirmei Cimpia Turzii, întreprinderea de utilaj chi
mic „Grivița Roșie" București si multe altele. Practic, flecare organiza
ție județeană U.T.C. este prezentă în amplul efort pe care întreagă 
țară II face pentru continuarea in ritm susținut a procesului de indus
trializare.

ACȚIUNILE DE MUNCA PA
TRIOTICA ÎN SPRIJINUL 
PRODUCȚIEI, a căror valoare 
a atins in anul 1076 impor
tanta și semnificativa cifră de 
2,3 miliarde lei, s-au concre
tizat în: producții suplimenta
re date peste plan prin orga
nizarea unor schimburi de 
onoare, zile și săptămlni re
cord in producție, schimburi 
prelungite; amenajarea unor 
spații de producție, executarea 
a numeroase lucrări pentru 
autodotare. Au răspuns diferi
telor inițiative ale organizații
lor U.T.C. 1 432 000 tineri an
grenați în intrecerea „Tinere
tul — factor activ in rcallzr.r a 
cincinalului revoluției tehnlco- 
științifice”, care și-a desemnat 
recent fruntașii: nu mai puțin 
de 84 326 uteciștl. In aceste pri
me luni ale anului, întrecerea 
a continuat cu și mal marc 
intensitate, cu și mal bune 
rezultate.
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A TRĂI Șl MUNCI ÎN CHIP COMUNIST4

Pentru a fi un adevărat comunist revoluționar trebuie să-fi însușești 
permanent tot ce a creat mai bun omenirea in domeniul științei, al 
cunoașterii, să stăpinești la perfecție cunoștințele tehnice și științifice 
cele mai moderne, să pofi acfiona cu rezultate cit mai bune intr-unui 
din sectoarele vieții economico-sociale.

NICOLAE CEAUȘESCU

identitatea de cuget și faptă 

a generației noastre revoluționare

T
ineretul patriei, pu
ternică tortă socia
lă, cum il defineș
te Programul parti
dului, participant 
activ Ia marele 

efort al poporului pentru edifi
carea noii societăți, este gene
rația crescută și educată în anii 
revoluției și construcției socia
lismului. însuflețită puternic de 
idealurile de progres și dezvol
tare socială, devotată trup și 
suflet politicii partidului, aceas
tă înflăcărată generație, distin
să cu însemnele muncii și ale 
creației, se dovedește a fi pur
tătoarea unui însemnat poten
țial revoluționar.

Modelul pe care epoca noas
tră, actuala etapă a dezvol
tării economico-sociale a Româ
niei îl propune tinerilor este 
comunistul. Trăsăturile sale 
caracteristice — iubirea de 
patrie, abnegația în muncă, 
spiritul de sacrificiu, hotărîrea 
de a lupta împotriva a tot ceea 
ce este vechi și perimat, gîndi- 
rea cutezătoare, însușirea prin
cipiilor eticii și echității socialis
te — înflăcărează în prezent ti
neretul, ale cărui idealuri sint 
puternic legate de ridicarea pa
triei pe trepte tot mai înalte de 
progres și civilizație. Codul co
munist de muncă și de viață, 
elaborat din inițiativa secretaru
lui general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, consti
tuie pentru fiecare tînăr munci
tor, țăran, intelectual, elev sau 
student un permanent sistem de 
referință, un prețios îndrumar in 
activitatea de fiecare zi.

A avea o tinerețe revoluțio
nară — iată ce înseamnă a-țl 
trăi eu adevărat tinerețea. Pen
tru milioanele de tineri ai Româ
niei socialiste, a munci și a gindi 
în spirit revoluționar înseamnă 
a-și îndeplini exemplar îndato

ririle profesionale și obștești, a 
se pregăti multilateral, a dobindi 
o înaltă conștiință politică, o 
gîndire înaintată, a se ridica pe 
scara valorilor pină la cunoaș
terea științifică a societății, a 
naturii, a omului însuși: înseam
nă a acțibna in toate împreju
rările cu responsabilitate poli
tică, a avea o înaltă comporta
re moral-cetățeneaseă. Modelul 
cel mai înălțător care luminea
ză calea generației tinere spre 
dobindirea acestor însușiri il re
prezintă personalitatea marcantă 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu,

TINEREȚE MILITANTĂ
înaltele sale calități de conducă
tor revoluționar, de inflăcărat 
patriot și consecvent militant in
ternaționalist, forța cu care 
impulsionează prin gindirea si 
fapta sa un accentuat dinamism 
ansamblului vieții sociale.

Secretarul general al partidu
lui, președintele Republicii, tova
rășul Nicolae Ceaușescu repre
zintă, intr-adevăr, simbolul viu 
al năzuințelor și puterii crea
toare. al vocației constructive a 
poporului nostru, el intruchipind 
toate virtuțile de mare conducă
tor. virtuți pe care le-a moștenit 
și le-a incorporat in ființa sa 
de la popor. Pentru că poporul 
a fost și a rămas fintina de în
țelepciune din eare au sorbit 
toți marii noștri bărbați de stat 
ca primă și durabilă învățătu
ră, ca nesecat izvor de alese 
însușiri -umane.

Nu există nici măcar un do
meniu de activitate, incepind cu 
munca în fabrici, pe șantiere și 
pe ogoare, în creație și cerceta

re și terminind eu înaltele fo
ruri de conducere ale partidului 
și statului, in care tineretul să 
nu fie reprezentat, in care să 
nu-si aducă contribuția generoa
să la înfăptuirea politicii parti
dului. la propășirea multilatera
lă a patriei tori «li«te. Totodată, 
se cuvine a fi subliniat adevă
rul că oieicînd ou s-a investit 
atita răspundere, atita grijă « 
afecțiune in creștetea si educa
rea tineretului ea in prezent — 
formarea sa revohtti—trâ deve
nind un obiectiv statornic, ur
mărit eu tenacitate de întreaga 

noastră colectivitate. Marile 
idealuri pe eare le-a deschis 
partidul pentru țară vor putea 
fi atinse doar de o generație re
voluționară care să întruchipeze 
in structura ființei și caracteru
lui său toate calitățile umane ale 
revoluționarilor — botărire. ab
negație. spirit de sacrificiu, 
cinste, tărie morală — toate tră
săturile umane ale omului de 
tip nou. cutezător si vizi—ar.

..Tineretul este inswși viitorul 
țării" spunea secretarul general 
a! partidului și prin întreaga sa 
viață și luptă, prin activitatea 
șa de fiecare zi a militai și mi
litează neobosit pentru ea viito
rul țării să fie rit mai temeinic 
asigurat, cit mai științific fun
damentat. Și nu poate exista un 
exemplu mai strălucit eare să 
probeze zeest adevăr că viitorul, 
destinul de miine al unei na
țiuni stă in miinile tineretului, 
ca însăși viața pilduitoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu. Ti
nerețea i-a fost insuși viitorul 

nostru, prezrntul de azi al ua- 
țiuntt să patriei —otire. Pentru 
eeen ce este astăzi Bomânia — 
țară liberă, ■deprndrntă înflo
ritoare. pentru ceea ce este as
tăzi viata noasxră — dreaptă 
tumîooa-ă. inerrrătoirt ia ziua 
de miine — revoluționarul 
Nicolae Ce —lenu să-a dăruit 
*■ sacrificat luată luiillea.

In anii indelonzati de luptă 
in rindurile partidului si ale 
Cniunii Tineretului Comunist 
in anii erei din ilegalitate n-a 
încetat să militez*  eu inverin- 
nare pentru progres social, im- 

potriva nedrept ățTÎ Paginile 
cele mai glmioi.e din iimria 
Uniunii Tîoeretafm Crmnuirt 
s-au scris sub conducerea șă din 
indemnul tor irăratm Nicolae 
Ceansesca după exempfa! înflă
cărat al vieții si acu. itâag sale.

Ziua Eliberării S August 
ÎMI. il va găsi ca secretai ge
neral al Cm-jniî Tine i etului Co
munist. Fără odihnă, fără nici 
o iezer vă. f vetițai Nicolae 
Ceausescu a știm să tusufle 
tineretului m aera perioadă și 
in anii ce au urmat spiritul său 
rrvuiuțiouir. patosul sân lafli- 
cârat. Mii. zeci de mâi. sute de 
mii de tineri au instru atonă si 
după aceea, pe șantierele națio
nale ale tineretului în fabriri 
si pe ogoare, fapte de neuitat 
Se tont ui a o tradiție a muncii 
revoluționare a tineretului, care 
continuă astăzi eu strălucire.

Trăim ani de cea mai amplă 
dezvoltare economică și socială, 
in eare bunăstarea poporului a 
cunoscut salturile cele mai spec-

îndemn, o exigență a
Să-ți pui întotdeauna 
tot ce ai mai bun, 
in slujba oamenilor

Zi de decembrie, ploioasă și rece, așa 
cum sint de obicei zilele de început ale 
iernii. Din autobuzul oprit in centrul co
munei Garoafa a coborît o fată de vreo 
26 de ani care, cu pași timizi, s-a îndreptat 
spre sediul Consiliului popular.

Retrăind momentele acelea, tinăra Maria 
Gilcă, primarul comunei Garoafa, zîmbește. 
„La început, recunoaște ea, a fost greu dar 
cu ajutorul oamenilor"... Cu ajutorul oa
menilor s-a acomodat rapid, trecînd cu am
biție la treabă, ia rezolvarea problemelor 
care frămintau satul. Eforturile și le-a în
dreptat, cum era și firesc, asupra celor 6 
unități agricole de pe raza comunei care 
nu stăteau prea bine. La ingrășătoria de 
ovine, și-a notat ea intr-un carnet, trebuie 
descoperite cauzele sacrificărilor prea nu
meroase. Grădina de legume nu poate da 
rezultate corespunzătoare pentru că este 
prea dispersată, iar culturile nu sint Mi
zate. Pe terenurile destinate griului și po
rumbului trebuie administrate îngrășămin
te — lucru pe care-l putem iticepe chiar 
acum cu gunoiul de grajd. Furajarea ani
malelor se cere a'fi îmbunătățită. A con
ceput un minuțios program de redresare e- 
conomică a celor două cooperative, obiec
tiv care, nu se îndoiește, va fi atins încă din 
cursul acestui an. Alături de sporirea dotă
rii tehnice, folosirea pe scară mai largă a 
îngrășămintelor și erbicidelor, planul pre
vede ..stabilizarea tinerilor prin calificarea 
lor în noile meserii ale satului". Același 
lucru și l-a propus să-l realizeze și cu in
telectualii satului. Pentru ingineri și medici 
a fost construită o „casă a specialistului" 

urmind ca in viitor să. se creeze condiții 
similare și cadrelor didactice.

De cind a venit ea s-a schimbai mult în
fățișarea comunei. Au apărut porți și gar
duri noi. In jurul lor au fost sădite flori. 
Școlile au fost zugrăvite. Un drum in lun
gime de 8,5 km a fost reparat prin munca 
patriotică a cetățenilor. S-a mărit și s-a 
diversificat rețeaua unităților prestatoare 
de servicii, inființîndu-se o croitorie, fri
zerie și coafură, sifonerie. Viața oamenilor 
tinde să capete tot mai mult atributele celei 
de la orașe.

In.aceste zile primărița din Garoafa este 
greu de găsit la sediu. Centrul activității 
ei s-a mutat în cimp, acolo unde se sea
mănă porumbul și se erbicidează griul, 
unde se îngrijesc legumele. Știe că in mo
mentele acestea se hotărăște soarta viitoa
rei recolte. Pentru Maria Gilcă. Garoafa nu 
mai e o comună oarecare, ci un loc apropiat 
inimii, in care dorește să se afirme, să-și 
materializeze îndrăznețele proiecte ale ti
nereții, spre folosul obștii care a ales-o in 
frunte.

Să știi că ceea ce (aci 
e la cel mai înalt 
nivel al calității

La biroul de personal al Întreprinderii de 
materiale izolatoare din Vaslui se știe că 
Vașile Gheorghiu, asemeni tuturor șefilor 
de secții, lucrează in schimbul I. Inexact. 
Tinărul maistru lucrează in toate trei 
schimburile : dimineața il obligă programul, 
după-masa il solicită oamenii, iar noaptea... 
Cind nici nu se așteaptă, noaptea i se bate 
în poartă si i se spune că trebuie să rină 
urgent la fabrică. De multe ori n-are sens 
să i se bată in poartă deoarece seara uită 

să mai plece acasă. Se retrage in btroul teu 
de la ..rata minerală- și. la na unei 
tetoze, desenează pe hirtie tebemu »si t-n 
sistem de transmistum pentru tastalatta ce 
febrilizat. Multă bătaie de cap .-a proâut 
instalația asta ’. Ba u-u rrut si aoreeascâ. 
ba n-a funcționat sistemul de reglare. b« 
s-a defectat partea de trar.im jsu-.s I Iu me
die. funcționa doar 4 ore d:n 24 Sitter-, u! 
de reglare a reușit șă-l pună la snsxc:. ~<i 
rămineau transmisiunile— Trei nopți ■ 
crat fără întrerupere. Cineva le-a -.l-rut 
..nopțile-lummă ale maistrului Gheorghiu", 
nu numai pentru că atunci cir.d alrii dor
meau el stătea de veghe, ci și pentru că 
mintea sa a avut in momentele ace ea o 
strălucire de._ milioane ! Dtoă reps-.—ea 
in funcțiune a instalației ce febnizzat rzri. 
a trecut la perfectionarea fusteiulu: de poli
mer: zare. executind el ouași piesete de care 
era nevoie, apoi, după alte Si alte nopți 
albe, a prezentat atelierului mecan-.c pro
iectul unei mașini de cusut soitele diu razi 
minerală care poate obține un -endz—.e .z 
de citeva ori mai mare, elimină v'grtul fi
zic și asigură produselor o calitate irepro
șabilă.

Dar cine a ținut vreodată erider.u tuturor 
nopților-luminâ pe care maistrul Vasiie 
Gheorghiu ie-a petrecut in fabrică sau «casă’ 
Cind na e reținut de vreo problems ur
gentă de producție, el se află la masa de 
lucru, irosind contururile unui utilai exis
tent doar in imaginația sa. defnutiviad o 
nouă tehnologie de fabricație, on aducind 
alte perfecționări activității productive. 
Omul aflat intr-o veșnică luptă cu sine în
suși. dominat de setea cunoașterii celor mai 
recente descoperiri ale științei și tehnicii 
este in același timp un fervent promotor al 
noului, al promovării acestuia in producție. 
Ku e o simplă aspirație personală, ci trăsă
tura definitorie a unei generații. In preocu
pările sale descifrăm dorința generali de 
afirmare a tinerilor prin munci ti creație, 
creșterea contribuției lor la realizarea obiec
tivelor concrete care stau in fața colective
lor de oameni ai muncii.

Să li începi fiecare zi 
de muncă cu ambiția 
de a te autodepăși

Afî-om ales această meserie pentru a fi 
ut.' oamenilor, pentru a le înfrumuseța 
riațtt". Autorul acestei profesiuni de cre
dinți este Mihai Mihăescu. muncitor la ate
lierul de prototipuri al Fabricii de mobilă 
din Rwt. Vilcea. Un tinăr de statură potri- 
ritf. cu privirea ageră. cu vorba domoală 
r. chibzuită, pentru care meșteșugul prelu
crării lemnului și-a etalat in bună măsură 
temele si frumusețile. Lucrează acolo unde 
este mas greu, ia atelierul de prototipuri, 
u-.de prind coMururi viitoarele garnituri de 
mobile. Pentru a face față unei asemenea 
sz-v-.i trebuie să știe să execute toate ope- 
-z-i-.'.e. să cunoască toate utilajele, să con- 
fectsoneze toate sculele si dispozitivele de 
care f.uxul tehnologic are nevoie. Soarta 
xnsi produs depinde, in ultimă instanță, de 
m i'-l cum este realizat prototipul. Primul 
examen l-a dat cu garnitura ..Alutus" la 
Tfopal bunurilor de consum din 1975. Exa
men trecut cu succes. Gariiitura cu finisaj 
mat s-a bucurat de o bună primire.

La cei 28 de ani ai săi Mihai Mihăescu 
deține un palmares impresionant. Cu toate 
acestea nu este mulțumit. Speranțele vii
toare. visurile și le leagă de soarta ambi- 

ului ..Program R. V.“ care prevede re
alizarea unui mobilier concepție proprie a 
specialiștilor din Rm. Vilcea. De citeva șap
te-.:-: pleacă acasă doar noaptea. Ziua în
treacă citește schițe, măsoară, taie, șlefu- 
ierte. trasind contururile bibliotecii, dormi- 
■ :-esufrageriei care, peste puțin timp, 
vor fi prezente in expoziții. Reputatul meș- 
tr- are insă emoții. Ca și la început cîîld 
a executat prima garnitură...

Asemeni atitor tineri din țara noastră, 
Mihai Mihăescu și-a legat puternic sensul
i-ieții  de cel al muncii, bucuriile și satis
facțiile personale de cele ale colectivității 
d.n care face parte. Munca a devenit pentru 
el o permanentă sursă de satisfacții și îm
plinirii Sentimentul goliciunii și inutilității 
ii este străin atita vreme cit este angrenat 
intr-o activitate direct productivă, cit poate 
fi folositor semenilor. Cineva afirma că ..un 
om care nu muncește nu are curn dovedi 
lumii că există". Din acest punct de vedere, 
pentru Mihai Mihăescu. ca și pentru alții ca 
el. munca producătoare de valori materia
le este mijlocul principal de afirmare a ta
lentului. de manifestare a personalității 
umane.

Să te pregătești 
necontenit pentru 
a deveni specialist 
valoros in profesia ta

In incinta halei de producție a Facultății 
de mecanică din Iași se află o expoziție 
sui-generis : alături de materializarea unor 
lucrări de diplomă — prototipuri de ma- 
șini-unelte și aparate — au fost așezate 
brevetele de inventator cu care acestea au 
încununat munca studenților. Lucrarea de 
diplomă și brevetul de inventator — o ală
turare semnificativă. Inovația, invenția pre
supun perfecționare continuă. O dublă per
fecționară— a aparatului sau tehnologiei 
care vine să le depășească in performante 
pe cele existente Și totodată a autorului lor 
A inova, a inventa ipseamnă a ști tot sau a- 
proape tot ce s-a scris pină in momentul de 
față în domeniul respectiv și — depășind ni

velul acestei cunoașteri — s-o îmbogățești 
cu ceva nou. superior, S-o îmbogățești, im- 
bogătindu-te pe tine, intr-un proces de con
tinuă perfecționare și autoperfecționare, 
adine și complicat care, nu de mult, ne fă
cea să-i „vedem" pe cei care schimbă fața 
și conținutul lucrurilor existente, neapărat 
cu vărul cărunt. Si iată-i acum, aici, pe in
ventatorii promoției ’76. de-abia desprinși 
de adolescență. Cele 70 de tipodimensiuni 
de utilaje, rod al gîndirii lor și al colegilor 
lor din anii trecufi. funcționează in între
prinderi producătoare de mașini-unelte din 
Focșani, lași, Rîșnov. Cazul nu este sin
gular — multe facultăți și școli au inven
tatorii și inovatorii lor, livrează unor uzine 
cu nume sonore utilaje și aparatură, exe
cutate după brevete proprii. Tinerii sint cu
prinși din primii ani de școală in com
petiția de o viafă a perfecționării. Să 
ne întoarcem la studenții inventatori de 
la Iași. Înseși biografiile lor sint o ilus
trare a acestei afirmații. Multi dintre 
ei au fost frezori, strungari. lăcătuși. Mun
citori buni, dar. cum spunea unul ■ din
tre ei. ..n-ar fi fost cinstit" față de cei din 
jur, de societate, de ei înșiși în cele din 
urmă să rămînă atit, dacă puteau da mai 
mult și dacă aveau toate posibilitățile cre
ate de societatea noastră' socialistă să a- 
jungă să dea mai mult. Muncind și învățind, 
au ajuns la facultate pentru că, într-ădevăr, 
aveau deschise toate porțile afirmării u- 
mane. Aici, in laboratoarele și halele atit 
de modern utilate, au găsit soluțiile care să 
le materializeze ideile născute poate mai 
demult, in, iureșul muncii. Brevetul de in
ventator alăturat lucrării de diplomă sau 
celei de atestare profesională este simbo
lul ficestei generații de tineri specialiști. O 
generație dornică să-și aducă o contribuție 
mereu mai mare, mai valoroasă, la edifi
carea societății socialiste multilateral dez
voltate, la îndeplinirea Programului parti
dului,

AL. BĂLGRADEAN 
MONICA ZVIRJINSCHI

PE NUMEROASELE ȘANTIERE DIN AGRICULTURA ȘI SILVICULTURA, de la 
an la an se înregistrează o tot mai mare participare a tineretului. Afirmația este de
monstrată de valoarea lucrărilor efectuate: 7,2 milioane lei în 1975, 12 milioane lei în 
1976. Anul trecut, după 875 de zile de muncă asiduă, desfășurată de peste 4 ooo bri
gadieri din toate județele țârii, un mare sistem de irigații, cel de la Giurgiu-Răzmi- 
rești, cu amenajări pe 22 ooo ha, a fost terminat; un altul, și mat ambițios, pe mă
sura forțelor crescinde ale tineretului, s-a deschis la Nedeia-Măceșu, județul Dolj. Tot
odată, in cele 31 șantiere județene și peste 1 300 șantiere locale s-au amenajat pentru 
irigații 10 000 ha, s-au efectuat lucrări de desecare pe 23 000 ha, de combatere a ero
ziunii solului pe 17 000 ha, de împăduriri pe 10 000 ha, de Întreținere a pășunilor pe 
712 000 ha, iar plantațiile tineretului au ajuns să cuprindă 1 800 ha.

PE FRONTUL CONSTRUCȚIEI ȘI RECONSTRUCȚIEI au fost prezențl, in ultimele 
două luni, sute de mii de tineri. Numai in Capitală, peste 340 000 de uteciști au parti
cipat la lucrările de dezafectare a locuințelor prăbușite In urma cutremurului, la aju
torarea echipelor de constructori angajate in consolidarea imobilelor avariate. Ia pu
nerea grabnic in funcțiune a capacităților de producție afectate. I una mai va debuta 
prin organizarea unor mari șantiere de muncă ale tineretului pentru refacerea a sute 
de imobile la care urmează să participe peste 3S mii tineri din București si județele 
țării. Totodată, opt comitete județene U.T.C. au preluat in execuție proprie unele ca
tegorii de lucrări, in valoare de aproape 14 000 000 lei, la 24 blocuri de locuințe, iar 
alte 10 comitete județene U.T.C. s-au angajat să execute lucrările de construcție la ÎS 
cămine pentru nefamiliști, tn valoare de peste 22 000 000 lei.

IN DEZVOLTAREA MULTILA
TERALA ȘI ÎNFLORIREA CONTI
NUA A ORAȘELOR ȘI COMUNE
LOR de pe întreg cuprinsul pa
triei, tinerii iși aduc, săptămină 
de săptămină, zi de zi, un aport 
pe care cifrele cu greu reușesc 
să-l exprime. Practic, la acțiunile 
de înfrumusețare a localităților 
rurale și urbane tau parte toți cei 
2 500 000 membri ai organizației 
noastre de tineret. Tinăra genera
ție își pune semnătura pe noile 
obiective social-culturale sau edi- 
litar-gospodărești. Construcția ca
selor de știință și- tehnică din 
Cluj-Napoca, Buzău și Cimpina, a 
sălit polivalente din Ploiești, 
a Casei de cultură a sindica
telor din Brașov, a bazelor 
sportive, turistice și de agre
ment din Pipera-București, Tăbă- 
cari-Constanța, Stipec-Tuicea, Sur- 
duc-Timiș, punerea in valoare a 
unor monumente istorice de im
portanță națională precum Curtea 
domnească — Tirgoviște și Mu
zeul Văcărești — București, răs
punsul dat de organizațiile U.T.C. 
comunale la chemarea adresată de 
comitetul U.T.C, Dragallna — Ia
lomița, de a participa la transfor
marea a 120 comune in viitoare 
orașe, sint doar citeva din acțiu
nile prin care toți tinerii țării — 
muncitori. studenți, elevi — iși 
aduc contribuția lor Ia ridicarea 
necontenită a gradului de civili
zație materială și spirituală pe 
întreg cuprinsul patriei.

Fotografiile paginilor : O. PLECAN, GHEORGHE CUCU, • 
VASILE RANGA
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MAREA ADUNARE POPULARĂ
CONSACRATĂ ZILEI DE 1 MAI

(Urmare din pag, !}

Sindicatului Lucrătorilor Hote
lieri din Sud (Portugalia). U- 
niunii Sindicatelor din Industria 
Alimentară. Hoteluri și Restau
rante din R.F. Germania, Fe
derației Sindicale Mondiale, 
Confederației Internaționale a 
Sindicatelor Arabe — C.I.S.A.

Sini prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești. alți membri ai corpului di-

plomatic, precum și corespon
denți ai presei străine.

Sala are un aspect sărbăto
resc. Deasupra tribunii oficiale 
se află 
Nicolae 
căruia este înscrisă urarea ..Tră
iască Partidul Comunist Român, 
în frunte cu secretarul său ge
neral !“ Mari steaguri roșii și 
tricolore își îngemănează faldu
rile.

Pe una din laturile sălii se

portretul tovarășului 
Ccaușescu. in dreptul

găsesc portretele lui Marx. En
gels. Lenin, sub care stă scris : 
..Trăiască unitatea mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale. a tuturor forțelor socia
liste, democratice, antiimpena- 
liste !“.

De partea cealaltă a sălii, in 
fata tribunei oficiale, se află 
imaginea globului pămintesc, pe 
meridianele căruia se poate citi 
urarea 
cadrată

..Trăiască 1 Mai !“ în
de stemele Partidului

Cuvîntul tovarășului Ion lonită
> A

membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al guvernului
Mult stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu.
Dragi tovarășe și tovarăși.
Stimați oaspeți de peste ho

tare.
Sărbătorim astăzi ziua de 

Mai — ziua primăverii și 
muncii, sărbătoarea scumpă

1 
a 
a 

clasei muncitoare, a întregului 
nostru popor, care construiește 
cu succes socialismul pe pămin- 
tul României.

Totodată, poporul român săr
bătorește ziua de 1 Mai împreu
nă cu clasa muncitoare, cu for
țele revoluționare si progresiste 
de pretutindeni, ca zi a solidari
tății si a frăției muncitorilor din 
întreaga lume.

Anul acesta sărbătorirea zilei 
de 1 Mai are Ioc în condițiile în 
care toți oamenii muncii din pa
tria noastră — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— muncesc cu hotărire. cu dă
ruire si eroism pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor pe a- 
nul 1977. a planului cincinal, 
pentru înlăturarea deplină a ur
mărilor cutremurului din 4 mar
tie.

înfăptuind neabătut hotăririle 
Congresului al Xl-lea. Progra
mul partidului, indicațiile cu
prinse in recentele expuneri ale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al partidului, la 
ședința comună a forurilor con
ducătoare de partid și de stat și 
la Congresul țărănimii, conti
nuăm cu succes opera istorică 
de edificare a societății socialis
te multilateral dezvoltate, de 
înaintare a României spre comu
nism.

Sărbătorirea zilei de 1 Mai in 
preajma aniversării unui veac 
de la cucerirea Independentei de 
stat a României si a 56 de ani de 
la crearea partidului poartă am
prenta omagiului ne care întrea
ga noastră națiune' il aduce ero
ilor neamului nostru, celor care, 
prin jertfe de singe, au inscris 
pagini 
nică a 
român 
nală și 
dentă.
suverană. (Aplauze puternice. în
delungi).

Angajați ferm în întrecerea 
socialistă, oamenii muncii din 
industrie, agricultură, din cele
lalte domenii de activitate mun
cesc cu abnegație pentru înde
plinirea si depășirea sarcinilor 
de plan. După cum se știe, anul 
1976 — primul an al actualului 
cincinal — în care planul pro
ducției industriale a fost reali
zat in proporție de 101.9 la sută, 
cu o creștere de 11-5 la sută față 
de 1975. a fost încheiat cu suc
ces : in agricultură s-a obținut o 
recoltă de aproape 20 milioane 
tone cereale. Ca urmare a dez
voltării industriei, agriculturii, 
celorlalte ramuri ale economiei 
au crescut venitul național, bu
năstarea oamenilor muncii.

Cu toate dificultățile intimpi- 
nate ca urmare a cutremurului, 
in primele trei luni ale acestui 
an planul producției industriale 
a fost îndeplinit in proporție de 
103,1 la sută, iar al productivită
ții muncii de 101,5 la sută. Se 
desfășoară în bune condiții lu
crările agricole, oamenii muncii 
de la sate dind astfel viată che
mării lansate de recentul lor for 
democratic. Se depun eforturi 
susținute in construcții, transpor
turi. in domeniul cercetării 
științei, in toate sectoarele 
activitate.

glorioase în bogata cro- 
luptelor duse de poporul 
pentru eliberarea națio- 
soeială. pentru indepen- 
pentru o viată demnă,

și 
de 

Se îndeplinește cu 
succes programul de ridicare a 
nivelului de trai Vnaterial și spi
ritual al poporului — țelul su
prem al politicii partidului nos
tru.

Pentru eforturile rodnice, pline 
de dăruire. închinate propășirii 
patriei noastre socialiste, permi- 
teți-mi ca. in numele și din în
sărcinarea conducerii partidului, 
a secretarului său general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu. să a- 
dresez clasei muncitoare, țărăni
mii. intelectualității, tuturor oa
menilor muncii cele mai 
felicitări și urări de noi reali
zări in măreața operă de edifi
care a societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămîntul 
României. (Aplauze puternice).

Marile succese obținute pe ca
lea făuririi vieții noastre noi se 
datoresc conducerii de 
Partidul Comunist Român, care 
își îndeplinește cu cinste rolul 
istoric de conducător al întregu
lui popor, unind eforturile cla
sei noastre muncitoare, țărăni
mii. intelectualității, ale tuturor 
oamenilor muncii, in grandioasa 
operă de înaintare a României 
pe calea civilizației și progre
sului.

întreaga activitate de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, de re
facere și construcție, de dezvol
tare continuă a patriei, forța și 
dinamismul economiei noastre 
socialiste, trăinicia de granit a 
noii orinduiri, succesele pe care 
țara noastră le-a obținut in toa
te domeniile sint indisolubil le
gate de munca titanică desfășu
rată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
partidului, președintele Republi
cii Socialiste România. (Aplauze 
puternice, îndelungi: se scandea
ză „Ceaușescu — P.C.R."). Na
țiunea română omagiază cu 
înaltă prețuire și recunoștință 
activitatea sa neobosită in frun
tea partidului și statului, excep
ționala sa capacitate organizato
rică, spiritul de abnegație și 
patriotismul său revoluționar 
puse in slujba înaintării cu pași 
siguri a societății românești pe 
calea progresului și civilizației. 
(Aplauze puternice). în conștiin
ța întregului popor român, pilda 
sa de dăruire și eroism dăinuie

calde

către

ca o flacără vie a cutezanței și 
tenacității revoluționare, ne că
lăuzește in activitatea pe care o 
desfășurăm neîntrerupt, cu și 
mai multă hotărire, pentru con
struirea noii societăți. (Aplauze 
îndelungi).

Stimați tovarăși,'
Bilanțul rodnic al realizărilor 

cu care poporul român, sub con
ducerea partidului. întimpină 
sărbătoarea internațională a ce
lor ce muncesc reprezintă o 
bază trainică pentru continuarea 
și amplificarea eforturilor in 
vederea sporirii producției, a 
accelerării dezvoltării pe toate 
planurile. Numai astfel vom asi
gura creșterea in continuare a 
nivelului de trai al poporului, 
ridicarea României in rindurile 
națiunilor dezvoltate, ne vom 
îndeplini înaltele îndatoriri pa
triotice ce ne incumbă pentru 
progresul și prosperitatea gene
rațiilor prezente și viitoare.

în acest spirit, folosim prilejul 
acestei zile sărbătorești spre a 
adresa tuturor 
muncă 
tură, 
niul 
culturii, 
muncii 
fără 
litate, 
biliza 
energie și capacitate 
de a nu precupeți nici un efort 
în vederea realizării exemplare 
a sarcinilor de plan pe acest 
an și pe întregul cincinal, a 
tuturor obiectivelor stabilite de 
Congresul al Xl-lea. în toate 
unitățile economice să se între
prindă măsuri hotărîte pentru 
îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan, creșterea intr-un 
ritm înalt a productivității mun
cii, sporirea indicelui de utili
zare a mașinilor și utilajelor, 
promovarea progresului tehnic 
in toate ramurile economiei na
ționale. ridicarea calității produ
selor, reducerea substanțială a 
consumurilor de materiale și a 
costurilor de producție. In fie
care unitate agricolă, in toate 
satele trebuie să se acționeze 
cu fermitate pentru asigurarea 
creșterii continue a producțiilor 
vegetale și animale, sporirea 
contribuției acestui important 
sector al economiei naționale la 
realizarea hotăririlor istorice ale 
Congresului al Xl-lea al parti
dului. (Vii aplauze). Să facem 
totul pentru înfăptuirea exem
plară a măsurilor privind activi
tatea de investiții, in scopul re
cuperării oricăror rămineri in 
urmă, realizarea la timp și chiar 
mai devreme a tuturor obiecti
velor productive și a construc
țiilor de locuințe, indeplinirea 
consecventă a prevederilor de 
îmbunătățire continuă a condi
țiilor de viață materiale și spi
rituale ale oamenilor muncii.

Stimați tovarăși,
întreaga politică a partidului 

și statului nostru se afirmă prin 
obiectivele și realizările sale ca 
o politică a libertății, demnită
ții și bunăstării propriului po
por și a tuturor popoarelor lu
mii. (Aplauze puternice). In ac
tivitatea internațională a Româ
niei socialiste se aplică cu con
secvență orientările principiale 
statuate de Congresul al Xl-lea, 
înscrise în Programul partidului, 
concluziile și indicațiile cu
prinse in magistrala analiză a 
evoluției vieții internaționale 
făcută de tovarășul 
Ceaușescu la recenta 
comună a forurilor conducătoare 
de partid și de stat.

în spiritul acestor orientări, 
tara noastră dezvoltă relațiile de 
colaborare cu toate țările socia
liste, cu țările in curs de dez
voltare. cu țările nealiniate, cu 
toate statele lumii, fără deose
bire de orinduire socială, parti
cipă activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul 
mondial de valori. România de
pune eforturi statornice pentru 
înfăptuirea securității și cola
borării pe continentul european, 
lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unei noi ordini econo- 
nomice și politice internaționale, 
bazate pe deplina egalitate Și 
echitate. înfăptuirea dezarmării 
generale și în primul rind a 
celei nucleare, pentru soluțio
narea în conformitate cu inte
resele popoarelor a marilor pro
bleme ale contemporaneității.

Comuniștii, toți oamenii mun
cii din țara noastră dau cea mai 
înaltă apreciere rolului esențial 
și contribuției hotăritoare a to
varășului Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al partidului, 
președintele republicii, la elabo
rarea și transpunerea in viață 
a politicii noastre externe. (A- 
plauze puternice, urale; se scan
dează: „Ceaușescu — P.C.R."). 
Rodnicele intilniri și con
tacte ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu conducători din 
țările socialiste, din țări in curs 
de dezvoltare, din alte țări ale 
lumii, activitatea sa neobosită 
pentru afirmarea și consolidarea 
destinderii, cooperării și securi
tății în Europa și in lume au 
adus o contribuție de cea mai 
mare însemnătate la promova
rea relațiilor de prietenie cu 
celelalte popoare, au conferit o 
valoare deosebită politicii' ex
terne a partidului și statului 
nostru, ridicînd pe culmi necu
noscute prestigiul și autoritatea 
internațională a României so
cialiste. (Vii aplauze).

Cu prilejul zilei de 1 Mai, 
partidul nostru comunist, clasa 
muncitoare și poporul român 
constructor al socialismului își 
exprimă solidaritatea militantă 
cu partidele comuniste și mun
citorești, cu clasa muncitoare și 
popoarele țărilor socialiste, ță-

din industrie, 
construcții, din 
învățămintului. 

tuturor 
din patria 

deosebire de 
chemarea de 
toate torțele.

colectivelor de 
agricul- 

dome- 
științei și 
oamenilor 

noastră, 
naționa- 

a-și mo- 
întreaga 

creatoare.

Nicolae 
ședință

rilor în curs de dezvoltare, ale 
tuturor țărilor lumii, cu toate 
forțele progresiste, democratice 
și antiimperialiste de pretutin
deni. (Aplauze puternice). Par
tidul și statul nostru vor face 
totul, și de acum înainte, pen
tru a adinei și întări colabora
rea internațională, unitatea și 
solidaritatea forțelor păcii, liber
tății șl progresului. (Aplauze în
delungi).

Dragi tovarăși.
Convingerea nestrămutată în 

forța și capacitatea partidului, 
a poporului nostru, în izvorul 
nesecat de progres ce rezidă in 
noua orinduire pe care o făurim 
stă la temelia încrederii noastre 
ferme că prin muncă tenace, 
bine organizată și entuziastă 
vom asigura traducerea in viață 
cu succes a planului cincinal de 
dezvoltare economică-socială. 
creșterea continuă a nivelului 
de trai material și spiritual al 
maselor, înflorirea României 
socialiste. (Vii aplauze).

Trăiască 1 Mai — Ziua solida
rității internaționale 
muncesc, ziua frăției 
lor de pretutindeni ! 
puternice, urale).

Trăiască Partidul
Român — forța politică condu
cătoare a poporului nostru pe 
calea socialismului și comunis
mului, in frunte cu secretarul 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ! (Aplauze puternice, 
urale; se scandează: „Ceaușescu 
— P.C.R.").

Trăiască poporul român, con
structor eroic și victorios al so
cialismului. trăiască și înflo
rească scumpa noastră patrie. 
Republica Socialistă România ! 
(Aplauze puternice).

Trăiască solidaritatea partide
lor comuniste și muncitorești, a 
tuturor țărilor socialiste, a tu
turor forțelor revoluționare, 
progresiste, democratice și anti
imperialiste ! (Aplauze puter
nice).

Trăiască pacea și colaborarea 
între toate popoarele ! (Aplauze 
puternice, prelungite, urale: se 
scandează: „Ceaușescu - P.C.R").

a celor ce 
muncitori- 

(Aplauze
Comunist

Comunist Român și Republicii 
Socialiste România.

Deschizînd adunarea, tovară
șul Ion Dincă. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C,C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București 
al P.C.R.. primarul general a! 
Capitalei, a spus :

Va rog să-mi îngăduiți să fo
losesc acest prilej pentru a salu
ta. in numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor Capitalei, cu 
deosebită stimă și profund res
pect, pe cel mai demn și stimat 
fiu al națiunii noastre, tovarășul 
Nicc-lae Ceaușescu. 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România.

Salutăm, de asemenea, pe cei
lalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului nostru care 
participă la această adunare.

Exprimind satisfacția pentru 
participarea la adunare a nu
meroși oaspeți de peste hotare, 
vorbitorul le-a adresat un căl
duros salut, subliniind că pre
zența lor constituie un simbol 
al trainicelor legături de priete
nie și solidaritate internaționalis- 
tă pe care le au țara, poporul și 
partidul nostru cu clasa munci
toare. cu forțele progresiste și 
democratice, ou toate popoarele 
lumii.

Despre semnificația zilei de 
1 Mai a vorbit tovarășul Ion Io- 
niță. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. 
viceprim-ministru al guvernului.

Adunarea se in cheie intr-o at
mosferă entuziastă, de puternică 
însuflețire. Se aclamă, minute in 
șir, pentru partid și secretarul 
său general, pentru eroica noas
tră clasă muncitoare, pentru mi
nunatul popor român, construc
tor al socialismului, pentru pa
tria noastră liberă și mindrâ — 
Republica Socialistă România. 
S? scandează cu infiăcărare 
„Ceaușescu — P.C.R.".

Ovațiile și uralele prelungite, 
ambianta vibrantă in care ia 
sfirșit adunarea exprimă in mod 
grăitor unitatea de nezdruncinat 
a poporului in jurul partidului 
și secretarului său general, de
plina concordanță intre năzuin
țele națiunii și politica partidu
lui. voința fermă a tuturor cetă
țenilor țării, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
de a-și consacra forțele înfăp
tuirii hotăririlor Congresului al 
Xl-lea al P.C.R.. a Programului 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre co
munism. de a-și aduce o con
tribuție tot mai de preț la rea
lizarea idealurilor de libertate și 
progres ale tuturor popoarelor, 
la victoria socialismului și păcii 
in lume.

în continuare s-a desfășurat 
spectacolul festiv dedica» 
de 1 Mai.

secretarul 
Comunist 
Republicii

întreaga națiune
in strai de sărbătoare
...Imensa scenă. decorată 

sărbătorește, este iluminată 
feeric. Deodată, din sute de 
piepturi, răsună frumosul 
imn, aproape centenar. „Marș 
de 1 Mai", de Ciprian Po- 
rumbescu. Melodia și versu
rile sale veșnic tinere, care 
au mobilizat de-a lungul 
timpului generații întregi de 
muncitori oprimați, și-au îm
bogățit încărcătura istorică in 
anii luminoși ai socialismu
lui cu noi și prețioase sem
nificații.

Conceput ca un mozaic 
ilustrativ al timpului de le
gendă pe care il traversează 
patria, momentul următor a- 
duce in scenă, prin interme
diul versului, principalele li
nii ale politicii externe 
promovate de România so
cialistă. Sint versuri de ex
presivă vigoare, care cir
cumscriu cu deosebită măies
trie artistică prestigiul de 
care se bucură țara noastră 
pe toate meridianele lumii,

Intr-o atmosferă de caldă 
vibrație, care pune stăpinire 
pe intreaga asistență, acest 
moment poetic se încheie cu 
un frumos omagiu închi
nat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, omul înțelept care 
acționează fără preget pentru 
ca marea familie a umanită
ții să trăiască in pace și în
țelegere.

In versuri de aleasă sim
țire sint evocate apoi mo
mentele grele pe care le-a 
trăit recent țara, modul in 
care întregul nostru popor, în 
frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a acționat cu dir- 
zenie. eroism și omenie pen
tru a înlătura cit mai grab
nic urmările seismului.

Formații de dansuri umplu 
din nou scena, conferind a- 
cestui spectacol de ținută di
mensiuni inedite : in aceste 
clipe se desfășoară momen
tul coregrafic „Construim", 
inspirat din munca avîntată, 
plină de dăruire și respon-

sabilitate civică prin care oa
menii muncii inscriu in car
tea de aur 
zări de 
Grupurile 
bricați in 
sală, prin 
rative, forfota 
pasiunea și elanul cu 
clasa 
alianță cu țărănimea și in
telectualitatea. transpune in 
viață hotăririle Congresului 
al Xl-lea al partidului de e- 
dificare a României viitoare.

Pe scenă se desfășoară a- 
poi o imensă alegorie core
grafică in care s-au prins 
toate grupurile de dansatori, 
ca un simbol al înfrățirii din
tre toți oamenii muncii, din
tre toți cetățenii țării. Și 
pentru că versul, prin însăși 
natura lui, face ca pini și 
sentimentele cele mai adinei 
să'capete ..veștmintele vor
birii", din piepturile actorilor 
se inalți o tulburătoare pro
fesiune de credință : Ne an
gajăm prin muncă să facem 
viitorul. / Așa cum e in slova 
mărețului Congres. / Așa cum 
tuturora ne este ințeles,/Așa 
cum il dorește fierbinte-ntreg 
ponorul!

Pe scenă flutură steaguri și 
eșarfe multicolore. Glasurile 
artiștilor și ale întregii asis
tențe se intilnesc, intr-un fi
nal de apoteoză, in matca 
unui imens fluviu sonor, in- 
tonind imnul de luptă al 
muncitorilor de pretutindeni : 
Internaționala.

Mulțimea ovaționează din 
nou minute in șir pentru 
partid, pentru secretarul său 
general. Se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.". Privirile 
miilor de participanți se în
dreaptă cu dragoste și min- 
drie patriotică spre tribuna 
centrală, de unde tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ceilalți 
conducători de partid și de 
stat răspund aclamațiilor.

a neamului reali- 
proporții istorice, 
de dansatori im- 
salopete aduc in 
reprezentări figu- 

santierelor. 
care 

muncitoare, in strinsă

(Agerpres)

MARILE JERTFE DATE DE ÎNAINTAȘI ÎN ACEASTĂ BĂTĂLIE NECURMATĂ 
PENTRU A TRĂI ÎN LUME ÎN MOD DEMN, PENTRU A-ȘI FĂURI O VIAȚĂ 
MAI BUNĂ, PENTRU A FI STĂPÎN IN PROPRIA SA ȚARĂ CONSTITUIE UN 
ELEMENT DE PROFUNDĂ MINDRIE NAȚIONALĂ, PRECUM Șl O ÎNALTĂ 
OBLIGAȚIE DE CONȘTIINȚĂ PENTRU TOTI CETĂȚENII PATRIEI NOASTRE 

SOCIALISTE, PENTRU ÎNTREGUL NOSTRU TINERET.
NICOLAE CEAUȘESCU

MEMORIA 
ÎNAINTAȘILOR

în timp ce pe front ostașii 
români înscriau pagini de epopee 
in lupta pentru neatimare. in 
(ară. masele populare, toate for
țele sociale și politice au răspuns 
cu entuaasm vestei acțiuni. Ță
rănimea. intelectualitatea, clasa 
muncitoare afla’ă in plin proces 

j de formare, celelalte clase și 
pături sociale — virstnici și ti
neri deopotrivă — au făcut do
vada unui adine patriotism in 
opera națională de ajutorare a 
frontului, contribuind, in afară 
de rechiaiții și transporturi mili
tare. cu numeroase subscripții in 

j bani pentru cumpărarea de 
arme, ofrande in alimente și Îm
brăcăm:.ite. material sanitar pen
tru alinarea suferințelor osta
șilor răniți.

Apelul călduros adresat de 
către Mihail Kogălniceanu. la 7 
septembrie 1877. întregului popor 
pentru a contribui benevol la 
cumpărarea armelor necesare ar
matei române, a avut un puter
nic ecou și m rindul tinerei ge
nerații. Acțiunea tinerei gene
rații — elevi, studenți, tineri de 
alte categorii sociale — de strin- 
gere a fondurilor pentru cumpă
rarea de arme se desfășoară 
concomitent cu colectarea obiec
telor de imbrăcăminte, alimente 
și material sanitar — in special 
feșe și scamă pentru răniți.

încă din primăvara anului 
1877, luaseră ființă unele socie
tăți sau asociații de ajutorare 
ale tineretului care au desfășu
rat o intensă activitate pentru 
susținerea materială a războiu
lui. In aprilie 1877 ia ființă So
cietatea tinerimii din Bacău 
care și-a adus o însemnată con
tribuție la stringerea celor peste 
12 000 de lei ca și a numeroase 
alte ofrande — scamă pentru 
răniți, alimente, obiecte de im
brăcăminte și încălțăminte — co
lectate in județul Bacău timp de 
16 luni (aprilie 1877 — august 
1873). Tinerii comercianți din 
Ploiești, împreună cu cei de 
peste Carpați. afiați în localita
te. se organizează la 28 iunie 
1877 in Asociația junilor comer- 
cianți din Ploiești, ale cărei sta
tute prevedeau ca fiecare mem
bru să pună in folosul ar- 

I matei române cel puțin 2 lei pe 
I lună.

începind din septembrie 1877 
acțiunea de ajutorare se inten
sifică cupr.nzmd și alte catego
rii ale tineretului. Astfel, elevii 
liceului „Matei Basarab" din 
Capitală constituiți in Asociația 
școlarilor liceului „Matei Ba
sarab" pentru ajutorarea răniți- 
lor români trimit Societății „In
dependența", patronată de Maria 
Rose»ti. insemnate sume de bani 
rezultate din subscripții ale ele
vilor. din donații de cărți, lote
rii sau diferite serbări. Totodată, 
intr-una din scrisorile trimise 
Măriei Rosetti elevii liceului își 
luau angajamentul de a contri
bui lunar, cu o sumă cit de mică 
„pentru a ușura durerile frați
lor noștri". Elevii școlilor se
cundare din Capitală, reuniți in 
societatea „Independența", trimit 
la rindul lor Măriei Rosetti su
ma de 2 300 lei strinsă cu prile
jul unei reprezentații teatrale 
organizate de societate la 2 no
iembrie 1877. in folosul ostașilor 
răniți. De asemenea, elevii altor 
licee din Capitală (Sf. Sava, 
Mihai Bravu) din Iași. Craiova, 
Birlad, Tecuci. Buzău ș.a.. de la 
școlile din comunele Poiana. 
Plenița ș.a. adună fonduri pen
tru cumpărarea de arme iar ele
vele colectează sau confecțio
nează scamă pentru bandaje.

în această susținută atmosfe
ră de ajutorare a frontului, in 
care era angajat întregul popor, 
se integrează și studențimea de 
la Universitățile din București 
și Iași. Așa spre exemplu. „Clu
bul studenților Universității din 
Iași" organizează, in aula Uni
versității o conferință cu tema 
„Spiritul de luptă al românilor" 
iar fondurile încasate cu acest 
prilej sint predate „Comitetului 
doamnelor din Iași" pentru cum
părarea de arme și muniții ne
cesare armatei române. în ace
lași timp, studențimea din cele 
două centre universitare, sub
scrie individual pe listele lansa
te de către diferite asociații sau 
societăți de ajutorare.

Cu aceeași însuflețire cu care 
un. mare număr de tineri arde
leni s-au inrolat voluntari in 
armata română, conștienți de 
faptul că neatirnarea țării con
stituia o cauză națională comu
nă. cei rămași acasă au partici
pat la ampla campanie de sus
ținere materială a războiului. 
Tineretul transilvănean aidoma 
întregului popor, și-a manifes
tat sentimentul de frăție față de 
ostașul român, sprijinind. în di
ferite forme, intensa acțiune 
pentru ajutorarea armatei des
fășurată. in pofida tuturor res
tricțiilor autorităților, de către 
comitetele special constituite la 
Brașov. Sibiu. Cluj ș.a. iar după 
dizolvarea acestora, individual, 
prin donații bănești sau mate

rial sanitar. în „Apel la români", 
adresat la 9 iunie 1877 populației 
românești din Transilvania, co
mitetul din Brașov chema tinăra 
generație să-și intensifice efor
turile pentru „a da fiecare o- 
bolul său pentru alinarea sufe
rințelor fraților noștri din 
România răniți în război".

în Bucovina, concomitent cu 
manifestările de solidaritate față 
de cauza neatirnării țării, socie
tatea studențească „Arboroasa" 
inițiază o vastă acțiune de strin- 
gere a ajutoarelor bănești pen
tru sprijinirea celor care doreau 
să plece voluntari pe front —- 
acțiuni la care aderă majori
tatea intelectualității bucovinene 
— și folosește acest prilej pen
tru a Întreține o vie propagan
dă națională. Activitatea pa
triotică desfășurată de societa
tea studențească este însă în
deaproape urmărită de către au
toritățile austriece. La 11 no
iembrie 1877. sub învinuirea de 
a fi trimis o telegramă omagială 
primăriei din Iași în numele 
studențimii cu prilejul comemo
rării a 100 de ani de la asasi
narea domnitorului Grigore 
Ghica. de a fi evocat, in 
timpul unei serbări, actele de 
vitejie și eroism ale armatei ro
mâne. victorioasă la Plevna și 
că a primit din partea Ministe
rului Instrucțiunii Publice din

tilerie în care fusese repartizat 
era. potrivit mărturiei sale, ani
mată de optimism și de Voința 
nestrămutată de a intra cit mai 
repede in luptă. „Atît eram de 
voioși — scria el — incit cre
deam că nimic nu va putea re
zista în contra noastră". El luptă 
cu mult eroism fiind grav ră
nit in asaltul Gri-viței. Pentru a 
fi încorporat voluntar, tinărul’ 
sergent major Țintilă Gheorghe 
a adresat nu 'mai puțin de trei 
petiții ministerului de război. 
Repartizat la Regimentul 13 Do
robanți, la 3/15 septembrie el 
pleacă într-o recunoaștere îm
preună cu cițiva ostași, îmbăr- 
bătindu-i sub ploaia de gloanțe; 
fiind rănit in. urma acestei ac
țiuni, Țintilă Gheorghe moare 
în ambulanță.

în luptele deosebit de crince- 
ne pentru cucerirea Nicopolului, 
elevul de școală militară Costi- 
escu Matilă se distinge în mod 
deosebit prin curajul și devota
mentul său, fiind decorat de ța
rul Alexandru al II-lea perso
nal cu crucea „Sfintul Gheor
ghe". Pentru asemănătoare fap
te de eroism și vitejie săvirșite 
în luptele de la Verbița, un alt 
tinăr voluntar — elevul buco
vinean Emilian Hnidei este dis
tins cu „Virtutea militară", „A- 
părătorii Independenței" și 
„Crucea Trecerea Dunării".

Eroismul legendar șl spiritul

TINERII SUB DRAPELUL BĂTĂLIEI 
PENTRU LIBERTATE NAȚIONALĂ

Cu sentimentul 
înultei datorii 

patriotice
Constantin Petculescu

București suma de 250 lei pen
tru biblioteca sa. „Arboroasa" 
este dizolvată. Citeva zile mai 
tirziu. șase din cei mai de frun
te studenți români, membri ai 
Comitetului societății, intre care 
și președintele „Arboroasei" — 
tinărul compozitor Ciprian Po- 
rumbescu — au fost arestați și 
aruncați în temniță. Procesul, 
judecat la începutul lunii fe
bruarie 1878 nu a putut dovedi 
crima de „înaltă trădare" de 
care „inculpații" erau acuzați, 
autoritățile văzindu-se aștfel 
nevoite să-i pună in libertate.

Deși afiați departe de țară, 
studenții români de la Univer
sitățile din Paris. Budapesta, 
Viena. Graz ș.a. au ținut să-și 
manifeste. în variate forme, 
simpatia și solidaritatea, adeziu
nea lor fermă la lupta pentru 
neatirnarea patriei. Intr-o scri
soare trimisă din Paris. stu
denții români iși exprimau ho- 
tărirea de a sprijini lupta e- 
roică a poporului pentru do- 
bîndireft independentei absolute 
a României. „La cele dinții știri 
de natură a zdruncina pacea și 
prin urmare prosperitatea țării 
•— șe arată în scrisoare — toți 
românii din Paris s-au întrunit 
într-un singur gind. acela de a 
fi gata a-și face datoria pină la 
unul. în momentul cînd servi
ciile lor vor fi cerute pentru a- 
părarea căminelor strămoșești'1, 
în acest scop, ei au constituit 
un „Comitet pentru ajutorarea 
armatei române" care lansează 
liste de subscripție pentru aju
torarea răniților iar donațiile 
sint trimise in țară asociației 
„Independența" de sub preșe
dinția Măriei Rosetti.

COLO-N PLEVNA 
LA REDUTE

în titanicele încleștări de pe 
Insingeratele redute otomane, 
tinerii voluntari — aidoma do
robanților. roșiorilor, călărașilor 
—, increzători in justețea cauzei 
pentru care luptau, au făcut do
vada patriotismului lor fierbin
te. a vitejiei și curajului adu- 
cindu-și contribuția de preț la 
strălucitele izbinzi ale armatei 
române. Stau mărturie grăitoare 
nenumăratele sacrificii de singe, 
faptele de eroism legendar sâ- 
virșite pe cimpul de luptă care 
aveau să fie răsplătite cu inalte 
distincții militare românești și 
străine.

Avea numai 16 ani cind a ple
cat voluntar pe front, animat 
de dorința arzătoare de a-și ve
dea țara liberă și independentă, 
tinărul tipograf Ștefan Geor
gescu. Deplasindu-se din Craio
va spre Calafat, unitatea de ar

de jertfă al ostașilor români, 
răsunătoarele biruinți obținute 
impotriva armatelor otomane la 
Plevna. Grivița, Smirdan, Raho
va ș.a. au stirnit in inimile ti
nerei generații un sentiment de 
mindrje și demnitate națională, 
o adevărată explozie de bucurie. 
La 28 noiembrie/10 noiembrie 
1877, cu prilejul capitulării Plev- 
nei, studenții Universității din 
București au organizat, in mod 
spontan, o Însuflețită manifes
tație patriotică. în această zi, un 
mare număr de studenți — că
rora li s-au alăturat cetățeni ai 
Capitalei — cu torțe, steaguri 
tricolore și însoțiți de muzica 
gărzii orășenești au, manifestat 
pe calea Mogoșoaiei' (azi Calea 
Victoriei) spre Piața Teatrului 
iar de aici la statuia lui Mihai 
Viteazul unde au rostit însufle
țite discursuri care glorificau 
strălucita victorie a armatei ro
mâne.

Entuziaste manifestații de glo
rificare a eroismului armatei 
române la Plevna organizează, 
în zilele următoare, și elevii u- 
nor licee din țară. Astfel, la 
Craiova și Birlad elevii mani
festează pe străzi pină noaptea 
tirziu, alături de cetățenii ora
șelor, cu steaguri tricolore și 
torțe aprinse, fiind însoțiți de 
muzica gărzilor orășenești.

Concomitent cu acțiunile de 
sărbătorire a marii victorii de 
la Plevna, • tinăra generație iși 
manifestă prin telegrame și 
scrisori sentimentele sale de a- 
dinc omagiu la adresa eroismu
lui legendar al armatei române 
„Junimea universitară din Bucu
rești •— se spunea într-o astfel 
de telegramă — felicită armata 
română pentru succesul armate
lor aliate de la Plevna și urează 
ca laurii victoriei să le urmeze 
pretutindeni". La rindul lor, 
studenții Facultății de litere din 
București. mișcați de succesul 
dobindit de oștirile aliate prin 
căderea Plevnei. iși exprimau 
simpatia fată de armata română 
care „a reinviat timpurile glo
rioșilor noștri străbuni".

Un puternic ecou a avut vic
toria armatei române de Ia 
Plevna și in rindul românilor 
transilvăneni — virstnici și ti
neri deopotrivă — care și-au 
manifestat, in variate forme, 
admirația și simpatia față de 
eroismul și jertfele de singe ale 
ostașilor români. Acestui eveni
ment. elevii de la școlile din 
Blaj ii consacră numeroase pa
gini în coloanele revistelor șco
lare. manuscrise redactate de ei 
in această perioadă : „Zefirul", 
„Constanta" („Statornicia"). 
„Speranța". „Filomela". „Dacia 
ferice" ș.a. Așa. spre exemplu, 
elevul Panteliu loan, comentind

faptele eroice din trecutul de 
luptă al poporului român, scria 
in nr. 12 din 1877 al revistei 
„Dacia ferice", referindu-se la 
victoria de la Plevna : „Dar 
pentru ce să privim atit de a- 
fund in antichitate cind putem 
Să imităm exemplele românilor 
din prezent. așa cum o faptă 
demnă de imitat au făcut ro
mânii la 10 decembrie 1877 (28 
noiembrie 1877) la fortăreața 
Plevna".

Elevii -și studenții brașoveni, 
care urmăriseră cu vădit inte- ■ 
res evoluția evenimentelor mili
tare de pe front, salutau, in ca
drul unor entuziaste serbări sau 
întruniri publice. strălucitele 
victorii ale armatei române. 
„Toată studențimea universitară 
de la Brașov — își amintea un. 
martor ocular — se aduna la noi 
și pare că văd hărțile ou stegu- 
lețele cu care se însemnau vic
toriile cele mari de la Grivița și 
Plevna, cind această tinerime, 
era in cel mai mare entuziasm 
de bucurie... Elevii de liceu, fie
care copil, cu toții cîntam „Co- 
lo-n Plevna, la redute" și toate 
celelalte cîntări și poezii vite
jești...".

CUNUNA
GLORIEI ETERNE
Profund impresionați de fap

tele de arme ale ostașilor ro
mâni. studenții din Cluj, Făgă
raș. Alba Iulia. de la Academia 
teologică din Gherla trimit spre 
publicare „Familiei" sau „Ga
zetei Transilvaniei" poezii și 
articole pătrunse de însuflețire 
patriotică, fapt ce atrage măsuri 
represive din partea autorități
lor. Deosebit de elocventă este, 
în acest sens, poezia „Cu
nuna de lauri", dedicată de 
Petre Dulfu — președinte
le asociației studențești „Iulia" 
din Cluj — și B.A. Vineș, osta
șilor români, care se încheia cu 
semnificative versuri despre 
eroii căzuți pe cimpul de 
luptă : „Căci sus colo prin 
rtele trăi-vor dinșii iară / Cu-a 
gloriei cunună etern încoronați'.. 
/ Iar din a lor cenușă acuș va 
să răsară / Cereasca libertate — 
unind pe frați și frați".

Entuziasmul tinerei generații 
provenea din convingerea, ferm 
exprimată, că dobîndirea in
dependenței absolute a Româ
niei constituia un mare pas, de
cisiv spre realizarea unității po
litice a tuturor românilor. 
„Bucuria noastră, a tinerilor și 
bătrinilor din acele timpuri era 
mare, incit pană omenească nu 
o poate scrie .— își amintea mai 
tirziu I.F. Negruțiu. Noi. stu
denții de la Academia teologică 
(din Gherla — n.n.) cîntam. ne 
veseleam, ne întăream credința 
noastră neclintită că visul nos
tru se va realiza, că „Viitor de 
aur România are" și așa. din. 
România independentă acum, în 
curînd se va naște „România 
Mare".

Studențimea română aflată la 
studii în străinătate și-a mani
festat, la rindul său. bucuria 
față de eroismul și izbînzile os
tașului român. într-o telegramă 
adresată primului ministru I.C. 
Brătianu, studenții români din 
Viena, „mîndri de trimful na
țional pe cimpul de luptă", iși 
exprimau toată admirația și re
cunoștința față de glorioasele 
succese ale armatei române și 
încrederea nestrămutată în vic
toria sa finală. în ceea ce pri
vește starea de spirit din rin
dul studențimii române din Vie
na edificatoare sint însemnările 
lui Enea Hodoș. care avea să-și 
amintească cițiva ani mai tir
ziu : „Căderea Plevnei a fost 
primită de. tinerimea română din 
Viena... cu însuflețirea furtu- 
natecă a tinereților in toate con
venirile intime- ce se puteau 
ține nestînjenite de prezența po
lițaiului. de față totdeauna la 
ședințele lunare ale societății 
studențești „România jună".

Manifestările de simpatie și 
solidaritate națională ale tinerei 
generații față de .măreața cauză 
a neatirnării patriei au cont.^^k 
nuat. mult timp după terminare^^B 
războiului. Un nou prilej de 
firmare a simțămintelor sale pa
triotice l-a constituit vestea re
cunoașterii. de către marile pu
teri europene — la Congresul 
de pace de la Berlin (1 iunie — 
1 iulie 1878) — a actului săvirșit 
de poporul român însuși, la 9 
mai 1877, și apărat prin grele 
jertfe de singe pe cimpul de 
luptă — proclamarea indepen
denței de stat absolute a Româ
niei.

Scrisorile și documentele mi
litare ale epocii au surprins, 
fără îndoială, doar într-o mă
sură redusă angajarea de masă 
și contribuția tinerei generații 
la lupta plină de jertfe și sa
crificii prin care poporul român 
și-a dobindit. în urma războiu
lui din 1877—1878, neatirnarea 
și dreptul de a fi stăpin în pro
pria țară- Toate aceste fapte sint 
o dovadă peremptorie că ideea 
conștiinței naționale, năzuința 
seculară a poporului român spre 
formarea statului său national 
unitar și independent a fost îm
brățișată cu căldură și a prins 
rădăcini adinei în conștiința ti
neretului. In deceniile următoa
re. ideile de libertate. unitate 
statală și independența națio
nală vor continua să reprezinte 
permanențe vii ale gindirii șl 
acțiunii tinerei generații drt pe 
întreaga cuprindere a meleagu
rilor românești, afirmată plenar 
prin participarea și contribuția 
sa la lupta maselor populare 
pentru împlinirea visului lor de 
secole — desăvirșirea statului 
național unitar român.

i
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ÎN INDUSTRIE, PE OGOARE’ Festivalul național „Cintarea României'-

Ziua muncii sărbătorită prin muncă
Flacăra „focului continuu" întreținută de flacăra vie 

a dăruirii pentru țară
IERI, SUTE DE TINERI DE 

LA COMBINATUL CHIMIC ȘI 
ÎNTREPRINDEREA DE GEA
MURI DIN TÎRNAVENI au îm
brăcat șalopetele de lucru, ve
ghind la vetrele de foc nestins 
ale cuptoarelor pentru produce
rea' unor cantități suplimentare 
de materii prime și materiale 
de construcții. Carbidarii, cei 
care după primele patru luni ale 
anului au înscris in bilanțul în
trecerii socialiste obținerea pes
te sarcinile planificate a aproa
pe 7 000 tone carbid, au dovedit 
că și in zilele de sărbătoare sint 
prezenți la posturi, onorîndu-și 
ca in orice zi normală atribu
țiile profesionale. Acest normal 
înseamnă pentru ei producerea 
suplimentară a 100 tone carbid. 
Cu aceeași dăruire și responsa
bilitate au muncit tinerii între
prinderii de geamuri. Bilanțul 
producțiilor suplimentare con
semnează 10 000 mp geam tras, 
2 000 mp geam laminat, 4 000 
ml profile. (M. Borda).

• sărbătorind ziua de 
1 MAI PRIN MUNCA, TINERII 
SIDERURGIȘTI DIN CETATEA 
DE FOC A GALAȚIULUI au 
fost ieri prezenți la posturile lor 
de muncă hotăriți să sporească 
bilanțul realizărilor de pină a- 
cum. Ei s-au angajat ca, zi de 
zi. pînă la 9 mai să lucreze in 
schimburi de onoare și să adau
ge; în contul producțiilor supli
mentare importante cantitățile

^produse. Eforturile depuse ieri 
^tau mărturie. ..In această zi de 

1 Mai — ne spune tînărul ingi
ner Ștefan Banu, șeful secției 
furnale • vom realiza peste 
plan cel puțin ''00 tone fontă. 
Cel mai bine se lucrează la 
furnalul nr. 4. „furnalul tinere
tului", unde echipa lui Piper 
Franț este pină acum in frunte. 
La oțelărie. maistrul Gheorghe 
Baba, secretarul comitetului de 
partid, ne-a declarat că în a- 
ceastă zi colectivele din uzină 
vor realiza suplimentar peste 500 
tone oțel. (Ion Chirie).

• OTELARII REȘIȚENI AU 
ONORAT PRIN REZULTATE 
DEOSEBITE ZIUA DE 1 MAI, 
după ce primele patru luni din 
acest an le-au încheiat cu un 
substantial avans de producție. 
In primele două schimburi, cind 
de serviciu pe platou s-âu aflat 
inginerul loan Miloș. maiștrii 
Traian Dance și Iosif Balmez, 
iar la cuptorul nr. 4 „Cuptorul 
tineretului", topitorul șef Vasile 
Iușan ajutat de colegii săi Ion 
Cenade. Ilie Chimbir, Ion Cion- 
tu și Gheorghe Rotărescu, oțela- 
rii din cetatea de foc a Reșiței 

au realizat o producție suplimen
tară de peste 200 tone. (L Dan- 
cea).

• ȘI PENTRU TÎNĂRUL CO
LECTIV AL ÎNTREPRINDERII 
DE GEAMURI DIN BUZĂU, 
ziua de 1 Mai a insemnat o zi 
de muncă cu rezultate deosebite, 
in care s-a obținut o producție 
suplimentară in valoare de 
850 000 lei. concretizată in reali
zarea unor însemnate cantități 
de produse : 15 000 mp geam
tras, 200 mp geam duplex. 3 500 
mp geam șlefuit, 1400 mp 
geam securit.

• ÎN SECȚIA TINERETULUI 
DIN COMBINATUL CHIMIC 
FĂGĂRAȘ, județul Brașov, fla
căra focului continuu a fost în
treținută și in cursul zilei și in 
noaptea de 1 Mai de flacă
ra vie a dăruirii in muncă, de
venită atît de normală aici unde 
activitatea productivă nu se o- 
prește niciodată. Ca de fiecare 
dată, ne spune Carol Daniel, se
cretarul organizației U.T.C. din 
secția tineretului — uteciștii de 
la „anilină" și „benzen" și-au 
organizat singuri munca, de la 
aprovizionarea cu materie pri
mă pînă la livrarea produsului. 
Șefii echipelor de tineret, ope
ratorii chimiști Viorel Meszaroș. 
Ioan Bulucea. Virgil Oancea și 
Elena Pică, au fost prezenți și ei 
la pupitrele de comandă ale 
complicatelor instalații din do
tarea secției, cinstind prin mun
că ziua de 1 Mai. (Adina Velea).

• FOCUL A ARS CONTINUU 
ȘI IN LAMINOARELE VLAHI- 
ȚF.I. In dorința de a înscrie 
noi succese în bilanțul întreceri 
socialiste siderurgiștii de aici 
au muncit cu responsabilitate si 
dăruire reușind să adauge ce
lor 250 de tone fontă obținu'e 
suplimentar in cinstea zilei de 
1 Mai. încă 25 de tone. (M. 
Borda).

• CEL PUȚIN O ȘARJA PE 
CUPTOR ȘU SCHIMB LA 
I.M.G. BUCUREȘTI. Conform 
tradiției, topitorii de pe platfor
ma oțelăriei electrice din cadrul 
acestei importante unități eco
nomice. au dedicat Zilei Mun
cii un frumos buchet de reali
zări. La fiecare cuptor a fost 
obținută cel puțin o șarjă de 
oțel pe schimb in plus, obținîn- 
du-se pe această cale, un spor 
de producție de circa 60 tone. 
O contribuție de seamă la ob
ținerea acestor succese și-au a- 
dus-o formațiile de oțelari con
duse de uteciștii Emil Marinaș 
și Constantin Nistor.

• LA UZINELE AUGUST" 
DlN CAPITALĂ s-au deslăi-- 
rat ieri ample lucrări de revizii 
și reparații a instalațiilor elec
trice. de apă. gaze si acetilenă. 
la care au lua: parte pește 5CO 
de muncitori, ingiaeri. maiștri și 
tehnicieni. Tinerii s-au aflat, ca 
de obicei, in fruntea acestei im
portante acțiuni. B.-.gada con
dusă de uteci.stul Virgii Oheanu. 
de la secția energetică, si-a asu
mat răspunderea executării re
viziilor.la stația trafo care deser
vește secția pentru fabricarea 
preselor și compresoarelcr de 
mare capacitate. Tinerii aflau 
sub conducerea lui Mircu Ver
se:. secretarul comitetului U.T.C. 
pe secție, au executa: la un Înalt 
nivel calitativ racordarea unor 
energii pentru deservirea sv.> 
lor primare. Prin activitatea lor 
producția marii urine bucure*-  
tene va atinse in zilele urmă
toare noi cote de randament și 
eficiență.

• COLECTIVUL DE OȚF- 
L.ARI DIN CADRUL SECȚIEI 
O.S.M. n DE LA C. S. HUNE
DOARA a înregistrat ieri un a-

• LA CRAIOVA. DROBETA 
TURNU SEVERIN ȘI TG. JIU, 
in alte localități din Dolj. Me
hedinți și Gorj s-au desfășurat 
de 1 Mai competiții sportive de 
masă la care au luat parte mai 
multe zeci de mii de tineri. 
Stadioanele și terenurile din 
Craiova, de exemplu, au găzduit 
32 de intîlniri de volei, handbal 
și fotbal, organizate îndeosebi 
pentru elevi. Pe stadionul cen
tral au avut loc în cursul dimi
neții întreceri de atletism in ca
drul campionatului republican 
universitar, competiții Ia gim
nastică, cros. La Drobeta-Turnu 
Severin s-au desfășurat compe
tiții dotate cu „Cupa 1 Mai" la 
volei, cu participarea formații
lor C.S.M. Drobeta-Turnu Seve
rin, Voința și „Dunărea" — Or
șova. la handbal, unde s-au în- 
tilnit în turneul final formațiile 
P.T.T.R., Constructorul. Voința 
șl Școlii sportive, la șah. tenis 
de masă, lupte, precum și la 
popice. La Tg. Jiu,, a fost or- 
zanizată o competiție de șah 
c-vală cu „Cupa independenței", 

desfășurat întreceri de at- 
cupa „A 55-a ani

Sub semnul urgențelor acestor zile pe ogoare, tinerii satelor 
prezenți in bătălia pentru recolte bogate

comunele Bâneasa. Ottma. OsMT’REȘ. Zilele de 1 și 2 mai 
au fost declarate z:le-record in 
agricultură, zije de intense efor
turi pentru încadrarea în gra
fice a tuturor lucrărilor de se
zon. Peste 20 000 de locuitori ai 
satelor, țineri și virstnici. ro
mâni. maghiari. germani au 
fost prezenți pe ogoare Ia se
mănatul porumbuiui. hxrare 
aflată, din cauza timpului nefa
vorabil. in intirriere și Ia în
treținerea culturilor. 2 509 de 
mecanizatori au cocuinua: să 
pregătească terenul in vederea 
altor iițaămir.tări realizmd pes
te 4 500 ha. (M. BORDA).

CONSTANTA. Lucrătorii o- 
goarelor constănțene au cinstit 
Ziua Muncii printr-o activitate 
intensă, plină de dăruire și ab
negație. obținmd frumoase rea
lizări. într-o singură zi ei au 
pregătit 15 000 ha de teren din
tre care 12 500 ha au fost insă- 
mințate cu porumb și soia, au 
prășit mecanic 7 500 ha cultivate 
cu sfeclă de zahăr, sfeclă fura
jeră și floarea-soarelui, au 
plantat 115 ha cu legume și au 
erbicadat 4 500 ha de culturi. Un 
număr de 3 500 de uteciști din

LM.GJJ. Ezkip» uxâralai prim țapilor Miriaxș Emil pregătește • 
a«3â șarjă de otel

devăra: record de producție. 
După uliu ne relata tovarășul 
Mihai Cbețan. adjunctul șefului 
de secție, rele trei schimburi au 
elaborat pește «arcunle de plan 
225 :ocie de otel care te adaugă 
altor 15M0 «e prodoae snpii- 
mentar de la iaceptriul anului. 
Cele mai mar-, depășiri le-au 
obținut tineri. prim-topitori
Gheorghe Bărbuș. Ion Bănces- 

trov. Negru Vodă. ChimogenL 
Cobadm I- altele, ronsririuti in 
formațiuni de muncă patriotică, 
au participa: ia curățirea și 
fertilizarea a 4 5M ha pășuni si 
pajiști naturale. iar 33*  de ti
neri au fost prezenți pe șantie
rele de desecări de la Ciobanu, 
Hirșova și Topahn

GALAȚI- Zrja de ieri a fost 
deosebri de rodnică pentru lu
crător:: oeonrekr. La Drăgu- 
*enL Bălăbănești ș: Berber, i 
s-au imămințat ultmele supra
fețe cu porumb penau boabe, 
această lucrare execuur.du-se 
la nivelul județului pe 59 ha 
in coooerativek aer.-cole *:  pe 
23 900 in întreprinderile agricole 
de stat. Peste II OM de coope
ratori și aproape 2 MO de me
canizatori au lucrat la întreți
nerea sfeclei de zahăr și la 
plantatul legumelor in rimp iar 
15 000 de tineri au participa" Ia 
acțiunile declanșate de organi
zațiile U.T.C. pentru curățirea 
pășunilor și a finețelor naturale 
pe o suprafață de aproape 2 OM 
ha. (ION CHIRIO.

cu. Cornel Bucur de j cuptorul
nr. 1 care au elabora: M tor.e 
metal îndeaproape de
către formațiile conduse de Teo
dor Fițiu și Marian Nar.ța, care 
deservesc cuptoarele 5 și res
pectiv 8. Acestea și-au desfășu
rat activitatea sub semnul che
mării lansate de Ion Băncescu. 
de a elabora suaLmentar 2 tone 
de oțel pe cuptor și schimb.

OLT. Ținui: cooperatori,
muncitori: <fcn întreprinderile 
agricole de stat, mecanizator-.:, 
sprijiniți de un mare număr de 
tineri uteciști au participat du
minică la executarea lucrărilor 
agricole de sezon. înregistrmd 
viteze de tacru superioare celor 
planificate, e; au recșt: să tp- 
săounieae porumbul pe mai 
bine de <1 la suta cm suprafața 
stabthtă. in rasele corisaln mter- 
cooperafcșse — Caracal. Bals. 
Dobrcn. (Mari ri sitei- — lucra
rea fiind deja mehetad. Aceeași 
snpli —obt mare de forțe ema
ne *t  3“ ipoaee mecaaxe s-a ia- 
regissat la ratvi-u lucrări
lor de mtreriner». praștia utti: 
fiind efectuată pe întreaga su
prafață cult-vată cu sfeclă de 
zzhăr. precum fi pe mai mult 
de 4 OM La «emanate cu ficarea-

Gmpa je realizate de 
DAN V.ASILESCU 

și AI- B ALGRADEAN

UN BOGAT PROGRAM 
SUSȚINUT PE SCENELE 

CAPITALEI
In dimineața zilei de 1 Mai 

formațiile artistice ale Clubului 
T 4 au susținut la baza sportivă 
și de agrement Pantelimon in 
prezența a mii de tineri, un reu
șit și bogat program închinat 
sărbătoririi Zilei Muncii și reali
zărilor omului societății noastre, 
care iși găsește in muncă impli- 
nirea. S-au remarcat îndeosebi 
tineri de la studioul de teatru 
al clubului. Ei s-au înfățișat pu
blicului cu montajul literar-ar- 
tistic intitulat elocvent ..Să ne 
unim cu toții" cuprinzind ver
suri ale poetului Adrian Pău- 
nescu. Interpreții. la riadul lor. 
— dintre care amintim t>e Lau- 
rențiu Floreta. Grigore Constan
tin. Adriana Mihai. Marian Pe- 
trache — s-au distins prin cla
ritatea și forța de convingere a 
rostirii, elevat-vibrante. Aceleași 
calități le-a întrunit si versiunea 
scenică a scectacoiulu: „Lumea 
cit o cuprind cu inima" (din care 
s-a prezentat un fragment), con
stituit ca un florilegiu din lirica 
patriotică, militant-umanistă.

în cadru! manifestărilor de la 
discotecă au fost prezentați pu
blicului citiva cunoecuti si În
drăgiți interpret! de muzică folk. 
De asemenea, reprezentanți ai 
acestui gen din riadul artiștilor 
amatori au avut o frumoasă 
evoluție. La un nivel la fel de 
ridicat a! interpretării s-au si
tuat și foarte tineri: instrumen
tiști din orchestrele de muzică 
nopulară și de cameră de la Li
ceul real-umamst nr. 5 din Ca
pitală care au contribuit la suc
cesul soectamhikiî.

Ziua inferaatMcaîă a muncii a 
fast sărbătorită pe scenele Ca

(l'—.j’-e dm pap. I)
lălăi și caltarii. peatru ridicarea cenlintiâ a »i- 
vefiahii de trai, pentni progresul vieții spiri- 
nvaie a pop ■■■lat Este semnificativ faptul eâ
■ prezent menirea principală a Uniunii Tine- 
retuiui Comuniil — educarea prin muncă și 
pentru moacă a tinerei generații — găsește un 
cadra optim de realizare io vastul amfiteatru al

uncii coorti active a poporului nostru pentru 
mtinu dezvoltare ecooomieo-soeială a patriei. 
Un intens safln . mobilizator l-au adus in 
«nea și viata tinerei generații chemările, in- 
rmooriie înflăcărate re i-aa fost adresate de

către secretara! gene tal a! partidului, tovarășul 
Nteolae Ceausescu, de la tribuna Congresului al 
X-tea al U.TX. și Conferinței a X-a a UJLS.C.R., 
precam să eu prilejul unor importante eveni
mente poiităce care au avut loc in viața parti
dului ș» a țăriL Este important să subliniem 
faptul că toate aceste insnflețitoare chemări și 
îndemnuri au un puternic ecou in munca, in 
intreaga activitate pe care o desfășoară tinăra 
generație. Participarea tineretului la activitatea 
economică, pregătirea profesională, acțiunile po
litico-educative desfășurate in organizațiile 
U.T.C. și asociațiile studenților comuniști cunosc 
o continuă perfecționare, o continuă înnoire in 
raport cu exigențele de ordin economic, politic, 
etic izverite din Programul partidului, din Co-

națiunii socialiste
dul comunist de muncă și de viață. Pornind de 
la aceste cerințe, eforturile Uniunii Tineretului 
Comunist, ale Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România sint indreptate cu precă
dere spre formarea și educarea tinerilor în spi- 

.rit revoluționar, spre orientarea mai fermă a 
întregii activități politico-educative către dez
voltarea răspunderii față de muncă, față de în
deplinirea obligațiilor sociale.

Tinerii învață in procesul muncii să gîndească 
creator, să fie harnici și cutezători, să devină 
adevărați patrioți. Educarea tinerilor în spiritul 
adevărului că viața, cunoștințele, convingerile 
nu înseamnă nimic dacă nu sint subordonate 
muncii, activității creatoare in toate domeniile 
in care se asigură progresul general al patriei, 
exprimă in mod fundamental preocuparea per
manentă și exigentă a organizațiilor U.T.C. și 
asociațiilor studenților comuniști. Uniunea Tine
retului Comunist și-a dovedit pe deplin capaci
tatea de a asigura, sub conducerea partidului, 
creșterea responsabilității fiecărui tinăr față de 
muncă, față de îndeplinirea exemplară a sarci
nilor economice, precum și o mai hoiărilâ an
gajare a tinerei generații in opera de făurire a 
societății socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre comunism. Numai așa 
tineretul iși poate justifica pe deplin menirea 
de a fi „viitorul însuși al națiunii socialiste".

pitalei și prin alte ample mani
festări cultural-artistice la care 
și-au dat concursul mii de ar
tiști amatori din întreprinderi, 
instituții, școli și facultăți, pre
cum și prestigioase colective de 
actori profesioniști, ansambluri 
folclorice, coregrafice sau simfo
nice. Pe scena teatrului de vară 
din parcul Herăstrău, colectivele 
Teatrului de operetă. Filarmoni
cii „George Enescu", Ansamblu
lui folcloric „Balada", Fanfarei 
Ministerului Apărării Naționale 
și numeroși artiști amatori au 
prezentat ieri dimineață un am
plu spectacol muzical-coregrafic. 
Spectacole asemănătoare au avut 
loc și pe scenele teatrelor de 
vară „23 August" și ,.N. Bălces- 
cu". pe estradele Miorița. Titan, 
și cele din parcurile Tineretului. 
Cișmigiu, din Orășelul copiilor, 
bazele sportive Pantelimon și 
Străulești. în cursul după-amie- 
zii. in parcul Herăstrău, la Uni
versal club. Club T-4, Tehnic 
club. Ecran club. Modern club și 
Casa oe cultură a sectorului 5 au 
avut loc carnavaluri ale tinere
tului.

V. ATANASIU

AMPLE ACȚIUNI 
CULTURALE IN ȚARA

• Ia județul Timiș unde 
trăiesc și muncesc împre
ună oameni ai muncii români, 
maghiari, germani, sirbi și de 
alte naționalități, sărbătoarea 
muncii a fost marcată de bogate 
manifestări cultural-artistice și 
tradilioaaie petreceri cimpenești. 
Pe scenele în aer liber din Pă
durea verde. Parcul rozelor și 
din alte locuri din municipiul 
Timișoara, formații artistice din 
cluburi munciioreșii și ansam
bluri profesioniste au prezentat 
o suită de spectacole literar-mu- 

zical-coregrafice, înmănuncheate 
sub genericul „Omagiu muncii".

• în contextul activităților 
cultural-educative organizate de 
tinerii tîrgumureșeni în zilele de 
1 și 2 mai un loc aparte îl ocupă 
etapa interjudețeană a Festiva
lului național „Cintarea Româ
niei". Pe scenele Palatului cul
turii și Sălii Studio, artiș
tii amatori din județele Bis- 
trița-Năsăud, Harghita și județul 
gazdă, au oferit miilor de 
spectatori tîrgumureșeni un a- 
tractiv spectacol, simbol al re
cunoștinței și dragostei de țară 
și partid, ale frăției dintre ro
mânii, maghiarii și germanii, fii 
ai patriei comune — România 
socialistă. (M. Borda).

• La clubul „Dunărea" din 
Drobeta-Tumu Severin a fost 
organizată o seară cultural-dis- 
tractivâ purtind genericul „Tine
rețea noastră, tinerețea patriei".

• Pe estradele din Piața 
A. I. Cuza. Parcul poporului și 
Lunca Jiului echipe ostășești, 
formații de la Combinatul chi
mic. Spitalul clinic și Spitalul 
nr. 2. precum și ansamblul 
..Jiulețul" al complexului C.F.R. 
Craiova au prezentat spectacole 
muzical-coregrafice — manifes
tări ce au fost urmărite de peste 
20 000 de craioveni.

• In municipiul Bacău în 
ziua de 1 Mai în cele mai fru
moase zone de agrement forma
țiile artistice laureate la faza 
interjudețeană a Festivalului na
țional „Cintarea României" de la 
Liceul de muzică și artă plas
tică. Liceul pedagogic. Liceul in
dustrial nr. 3 și P.T.T.R.. ale în
treprinderii industriale de stat, 
întreprinderii metalurgice. Com
binatului de prelucrare a lem
nului au oferit oamenilor mun
cii spectacole care s-au bucurat 
de un deosebit succes. (Gh. Un- 
gureanu).
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Ample și numeroase manifestări sportive în cinstea

„ZILEI TINERETULUI"
Astăzi, la București:

Finala „Crosului tineretului"

F°lbal RAPIDĂ SCHIMBARE DE LIDER

Pavilionul expozițifjial „Piața Scinteii" și îm
prejurimile sale vor ti astăzi gazda unei întreceri 
sportive, care, de-a lungul anilor, și-a ciștigat un 
binemeritat prestigiu. Este vorba de finala iubi- 
liară a „Crosului tineretului" — aflat la cea de-a 
10-a ediție — finală înscrisă in cadrul unui bogat 
fi amplu program de manifestări cultural-sportive 
dedicat împlinirii a 55 de ani de la crearea U.T.C. 
și a 20 de ani de la crearea U.A.S.C.R. Programul 
polisportiv va incepe Ia ora 9.30. Pe lingă între
cerile sportive finale ale „Crosului tineretului" se 
vor mai disputa finalele la „Crosul Independen

ței". un ..Cros al veteranilor" (cu participarea 
unor foști mari campioni ai țării noastre), un 
concurs de ciclism, un concurs de motociclism 
(dotate cu „Cupa a 55-a aniversare a U.T.C."). 
La aceste întreceri sint înscriși aproxima: iv
I 400 de concurenți din intreaga țară. La prolxie 
prevăzute in cadrul Crosului tineretului parti
cipă 80 de concurenți (clasați pe locurile I si
II in finalele pe județ), iar Ia ..Crosul Indepen
denței" se anunță și participarea celor mai ti
neri sportivi — purtătorii cravatelor roșii (cițti- 
gătorii locurilor I la etapele județene).

Finala pe țară a Complexului aplicativ 
„Pentru apărarea patriei"

Timp de două zile la Poligonul „Tunari" din 
Capitală. 480 de tineri și tinere, reprezentir.d 
toate județele țării, s-au întrecut in etapa finală 
a Complexului aplicativ „Pentru apărarea pa
triei". Cea de-a 4-a ediție a complexului, orga
nizată de C.C. al U.T.C. in colaborare cu Minis
terul Apărării Naționale și Ministerul de Inter
ne a fost dedicată unor remarcabile evenimente 
politice — 100 de ani de la dobîndirea Indepen
denței de stat a României. 55 de ani de la în
ființarea organizației noastre revoluționare de 
tineret și 20 de ani de la înființarea U.A.S.C.R. 
— constituind astfel un minunat prilej de afir
mare a patriotismului participanților. Intr-ade
văr. in cele două zile de concurs, elevi și mun
citori. băieți și fete, au putut demonstra că sint 
posesorii unei temeinice pregătiri pentru apăra
rea patriei, că orieînd. dacă va fi nevoie, bra
țele lor vînjoase vor putea apăra cuceririle re
voluționare ale poporului nostru.

Faza finală a complexului a cuprins probe

dificile, de un înalt grad de complexitate : aler
garea pe traseele aplicative (4 km. pentru bă
ieți și 3 km pentru fete), trecerea pistei cu ob
stacole. aruncarea grenadelor de mină, parcurge
rea. cu masca pe figură, a unui teren infectat, 
trageri cu arma, transportarea râniților și rezol
varea unor momente te hm co-tactice. Buna pre
gătire a echipajelor, omogenitatea lor au făcut 
dificilă stabilirea ciștigâ’.orilor. departajarea lor. 
Toți participantii au luptat pentru obținerea 
unui loc fruntaș, toți și-au dorit laurii de în
vingător. Despre ciștigâtori. despre concursul 
propriu-zis vom reveni însă in numărul urmă
tor al ziarului nostru, cind vom publica repor
tajul de la această mare întrecere a tinereții, 
in care cei mai tineri apărători ai patriei și-au 
putut pune in valoare bogatele și temeinicele 
lor cunoștințe militare.

TEODOR POGOCEANU

versare a U.T.C.". un turneu la 
tenis de cimp pentru „Cuna 
1 Mai" și un concurs de aero- 
modele inițiat de casa pionierilor 
din localitate.

• TENIS. La competițiile 
sportive dotate cu Cupa „55 de 
ani de la crearea U.T.C." orga
nizate la cele mai populare dis
cipline. in județul Timiș în fa
zele finale au fost antrepati 
peste 5 000 tineri. Alți 2 010 ti
neri din școli, întreprinderi și 
instituții, prin B.T.T., au plecat 
în excursii sugestiv intitulate 
„Pe urmele luptelor armatei ro
mâne în războiul pentru cuce
rirea independentei de stat". 
(I. DANCEA).

• PRAHOVA. In cadrul „Cu
pei 1 Mai“ au participat la în
treceri de tenis de masă, șah. 
ciclism 2 500 de tineri din toate 
localitățile județului.

• BRAȘOV. In Poiana Nouă 
în fața a sute de iubitori ai 
sportului din localitate tinerii 
au participat la demonstrații de 

box. lupte libere, lupte greco-ro- 
mar.e și judo. • La Pietrele lui 
Solomon s-au desfășurat între
ceri de box și alpinism.

• COVASNA. 300 de tineri din 
orașul Sfintu Gheorghe. au par
ticipat duminică la tradiționalul 
cros al tineretului dedicat zilei 
de 1 Mai. (A. VELEA).

• FOCȘANI. Turul ciclist al 
municipiului Focșani, dotat cu 
cupa „A 55-a aniversare a 
U.T.C.". acțiune de deosebit in
teres, dedicată „Zilei Tineretu
lui". a reunit la start 80 de ci
cliști. După întreceri viu dispu
tate. pe trasee din municipiul 
Focșani și împrejurimi, victoriile 
au fost împărțite astfel : cate
goria biciclete Pegas, locul I — 
Antonino Nicola. Liceul „Uni
rea" ; biciclete de oraș ; Neculai 
Oprea.. Liceul ,;Unirea“ ; biciclete 
semicurse : Luci Batog. comuna 
Reghiu. Câștigătorilor li s-au in- 
minat de către Comitetul muni
cipal U.T.C., Focșani diplome, 
tricouri și cupe. Primii'10 au 
plecat în turul județului Vrancea. 
(I. ROMAN).

• O etapă cu multe accidentări și cartonașe gal
bene ® Niță—Dinamo 1—0® Chinurile noului li
der • Jiul a depășit complexul „F.C. Argeș" • 
Constanța, in continuare, gheață la mal • încep 

grijile pentru Zagreb

Rapid—Dinamo 1-0 (1-0)
Rapidul a făcut tonii ca să 

eiștige și a reușit, in'.ingir.d li
derul. o victorie mare și presti
gioasă. Golul a fost înscris de 
Niță in min. 38. în prima re
priză. feroviarii se apără bine 
și acționează periculos in atac, 
omul cel mai bun fiind Neagu. 
cu rol de mijlocaș. în repriza 
secundă se retrag in apărare și 
este semnificativ că prima oară 
cind Rapidul se află cu mai 
mulți jucători in terenul ad
versarilor este in minutul 37. 
în plus. in această repriză 
abundă pasele la adversar si 
intrările dure. Arbitrul C. Di- 
nulescu acordă 3 cartonașe gal
bene : Custov. Sătmâreanu. Șu- 
tru. Dinamo a evoluat slab, ac
țiunile sale ofensive. datorate 
lui Lucescu și Dinu. în special, 
au rămas fără rezultat, intrucit 
Dudu Georgescu traversează o 
surprinzătoare eclipsă de formă. 
(C. VASILE).
Sportul Studențesc—F.C. 

Bihor 2-1 (2-0)
O primă repriză anostă, in 

care ambele formații au jucat 
ca in_ vacanță. Studenții bucu- 
reșteni au reușit, insă, in fina
lul reprizei, să marcheze două 
goluri : in min. 43. Chihaia cen
trează și Marica înscrie. Cu ci- 
teva secunde înainte de sfirși- 
tul reprizei. Manea centrează ți 
înscrie Octavian Ionescu. în cca 
de-a doua repriză, cei care atacă 
mai mult sint bihorenii. în mm. 
70, Naom șuteazâ puternic, de 
la 25—30 m. spre colțul din 
stingă al porții și Răducar.u. 
deși plonjase in direcția mingi:, 
nu reușește să o oprească să 
intre in plasă. Citeva minute 
mai tirziu. oaspeții inscriu din 
nou. prin Geo-gescu. dar golul 
este anulat de arbitrul Nicolae 
Ramea. la semnalizarea unui 
ofsaid imaginar de către tușierul 
Gh. Jucan. (T. POGOCEANU).
Jiul—F.C.Argeș 2-0 (2-0)

Deși au apărut in teren fără 
Dumitrache și Bucureseu. avi nd 
cite trei cartonașe galbene, pe-

DIVIZIA B
SERIA I. F.C. Bfăila — Ceahlăul 

Piatra Neamț 3—0. Gloria Buzâu 
— C.S.M. Suceava 3—0. Victoria 
Tecuci — Oltul Sf. Gheorghe 2—0. 
Olimpia Rm. Sărat — C.F.R. Paș
cani Minerul Gura Humorului — Unirea Focșani 2—0, C.S.U. 
Galați — Prahova Ploiești 3—2. Pe
trolul Ploiești — Portul Constanța 
4—0. Metalul Plopeni — Celuloza 
Călărași 2—0. Relonul Săvinești — 
C.S.M. Borzești 3—0.

SERIA A II-A. Metalul Bucu
rești — Tractorul Brașov 3—0, 
Unirea Alexandria — Chimica Tir- 
năveni 2—0, Dinamo Slatina — 
Voința București 3—0, F.C.M. 
Giurgiu — C.S. Tîrgoviște 0—0, 
Chimia Tr. Măgurele — Șoimii Si

troșăneni: au dominat acest 
meci cu formația lui Dobrin. 
repurtind o nouă victorie, a 
12-a din campionat. Cele două 
goluri au fost Înscrise in prima 
repriză de Sâlăjan (min. 23) și 
Bâdm (mir.. 30). (M. LUCIAN).
Politehnica lași—Politeh
nica Timișoara 2-1 (2-0)

Prima repriză e dominată de 
gazde, care reusesc să înscrie 
prin Dănilă (șut in colțul lung 
al porții lui Catona. min. 19) și 
Simionaș (la o centrare a lui 
Doru Ionescu. min. 40). Timișo
renii au trimis numeroase șu
turi spre poarta adversă (ra
port 12—19) : majoritatea, insă, 
imprecise. Golul oaspeților a 
fost opera lui Păltinișan, min. 
58. care a marcat după ce Bucu 
(portarul gazdelor) respinsese 
un penalti executat de același 
jucător. (V. ARHIRE).
S.C. Bacău—F.C. Con

stanța 1-0 (1-0)
Pe o vreme frumoasă, peste 

10 000 de spectatori au urmărit 
o partidă cu miză, disputată cu 
multă dirzenie, dar de un nivel 
tehnic modest. In cursa pentru 
evitarea retrogradării, băcăua
nii au reușit, in final, să ob
țină o victorie la limită, pre
țioasă, fiind neînvinși în acest 
sezon. Golul a fost realizat de 
Munteanu (min. 33) din pe
nalti. in urma unui fault in ca
reu al fundașului Gătej asupra 
atacantului Băluță. (L. MIHAI).

U.T.A.-F.C. Galati 
3-1 (1-0)

Exceptind primele două mi
nute ale reprizei secunde, cind 
Broșovski și Nețjelcu II au asi
gurat avantajul pentru echipa 
arădeană, victoria finală a echi
pei locale poate fi pusă doar pe 
-eama maturității sale și a 
inspirației portarului Jivan. Ju
cătorii gălățeni, cu un joc des
chis. stăpinind mijlocul terenu
lui, au greșit nepermis tocmai 
in momentele de finalizare. Ra
portul șuturilor spre poartă — 

biu 1—0, steagul roșu — Tehno- 
metal București 1—0, Nitramonia 
Făgăraș — Chimia Rm. Vîlcea
2— 1, Flacăra Moreni — Electropu- 
tere Craiova 3—1, Metalurgistul 
Cugir — Ș;N. Oltenița 0—0.

SERIA A III-A. Rapid Arad — 
Sticla Turda 3—1, Aurul Brad — 
Minerul Lupeni 3—1, C.F.R. Cluj- 
Napoca — Olimpia Satu Mare 0—2, 
Minerul Cavnic —F.C. Baia Mare 
1—0, Armătura Zalău — Dacia 
Orăștie 1—0, C.I.L. Sighet — Vic
toria Călan 3—1, U.M. Timișoara 
-r- Gloria Bistrița 4—1, Ind. Sîrmei
C. Turzil — ,,U’ Cluj-Napoca 1—1, 
Mureșul Deva — C.F.R. Timișoara
3- 0.

10—10. iar a cornerelor 10—6 
pentru echipa de la Dunăre. 
Primul gol l-a marcat Tisa, 
min. 16. iar pentru gălățeni Bur- 
cea. in min. 52. (I. OANCEA).

A.S.A. Tg. Mureș—F.C. 
Corvinul 2-2 (2-1)

După eșecul de la București, 
spectatorii așteptau o reabili
tare a formației favorite. A- 
ceasta a intirziat să se arate in 
primele minute, cind oaspeții au 
deschis scorul prin Agud. min. 
22. Mureșenii au inceput să se 
găsească, mai ales spre sfirșitul 
primei reprize cind — plonjind 
— Hajnal face inutilă interven
ția lui Ion Gabriel (min. 44). 
Curajul crește in min. 45 cind 
Gligore schimbă scorul in fa
voarea mureșenilor. 2—1 pen
tru gazde. Pentru hunedoreni 
încep clipe dificile. In urma 
unei intervenții nesportive, Nun- 
weiller este eliminat de pe te
ren. Favorizați de rezultat, mu
reșenii sint calmi, pină în minu
tul 85 cind Economu realizează 
egalarea dintr-un penalti. (M. 
BORDA).
Univ. Craiova—F.C.M. 

Reșița 1-1 (0-0)
Studenții craioveni au dovedit 

și de această dată că acasă, pe 
teren propriu, se descurcă mult 
mai greu decît in deplasare, 
răbdarea spectatorilor fiind 
pusă la încercare de propriii 
înaintași care au ratat in prima 
repriză cit în două meciuri. 
După pauză, gazdele au deschis 
scorul în min. 58 prin Purima, 
dar în continuare s-au retras in 
apărare pentru... menținerea re
zultatului. ratind insă majora
rea scorului prin Crișan și 
Cirțu, portarul Windt ieșind 
foarte bine Ia două contraatacuri 
ale acestora. Reșițenii, invitați 
fiind de jocul lent la mijlocul 
terenului al gazdelor, ies la atac 
și in min. 87 Bojin, cu o exe
cuție de toată frumusețea, aduce 
un punct nesperat echipei sale 
dar pe deplin meritat. (C. NI
COLAE).

Rezultate tehnice 
la juniori •

Universitatea Craiova — F.C.M. 
Reșița 1—0 : S.C. Bacău — F. C. 
Constanța 0—0 ; Jiul — F.C. Ar
geș 0—3 ; Politehnica Iași — Poli
tehnica Timișoara 0—1: Sportul
studențesc — F.C. Bihor 3—0; 
A.S.A. Tîrgu Mureș — Corvinul 
Hunedoara 1—1; U.T.A. — F.C.M. 
Galați 5—1; Ranid — Dinamo 0—0,

Clasament
Univ. Craiova 23 12 5 6 41—24 29
Dinamo M 11 6 5 48—25 28
Steaua 22 12 3 7 44—27 27
Jiul 23 12 3 8 39—28 27
Poli Timișoara 22 11 2 9 26—22 24
F.C. Argeș 23 9 6 8 29—34 24
U.T.A. 23 9 6 8 34—42 24
Sp. studențesc 22 9 5 8 23—18 23
F.C. Bihor 23 8 7 8 34—32 23
F.C.M. Reșița 23 9 5 9 31—33 23
A.S.A. Tg. Mureș 23 5 9 22—25 23
S.C. Bacău 23 8 6 9 26—26 22
Poli Iași 23 8 5 10 29—24 21
Progresul 22 8 5 9 28—40 21
Corvinul 22 6 8 8 25—32 20
Rapid 23 8 4 11 25—34 20
F.C. Constanța 23 7 2 14 23—33 16
F.C.M» Galați 23 < 5 14 21—49 13

Invingind Italia cu 69-0 echipa României cucerește titlul 
european la rugbi

UN FRUMOS SUCCES
AL SPORTULUI ROMÂNESC
La succesele obținute de sportivii din țara noastră, echipa 

reprezentativă de rugbi a României adaugă un rezultat strălucit 
— cucerirea TITLULUI DE CAMPIOANA EUROPEANĂ, ediția 
1976—1977. Ieri, pe stadionul Giulești din Capitală. XV-le țării 
noastre a obținut o netă victorie împotriva naționalei Italiei cu 
severul scor de 69—0 (25—0). Este cea mai categorică victorie 
realizată de rugbiștii noștri in cele 16 intîlniri România-Italia. 
Desigur, scorul ne scutește de prea multe comentarii pe margi
nea partidei de ieri. Trebuie, insă consemnate citeva din carac
teristicile de joc ale actualei formații, cîștigătoare pentru a treia 
oară a titlului european de rugbi. Formată din cei mai în formă 
jucători, de la cele 16 echipe care activează în campionatul na
țional, formația noastră a fost adusă, de cei doi antrenori V. Iri- 
mescu și P. Cosmănescu, în forma sportivă cea mai bună în în- 
tilnirile decisive. Practicînd un joc modern, în viteză, viguros 
echipa României și-a asigurat o superioritate evidentă în toate 
cele cinci partide cîștigate în actualul campionat european cu 
Franța, Italia, Spania, Polonia și Maroc. Reprezentanții noștri 
au demonstrat că posedă o grămada puternică și bine grupată, o 
linie de trei sferturi excelentă, aripi de mare eficacitate. Fiecare 
jucător a înțeles că singurul criteriu pentru a ciștiga un joc 
este atacul organizat. Remarcăm siguranța și reușita înscrierii 
a numeroase încercări — 12 la număr — care asigură. în general, 
succesul și spectacolul rugbistic. Un lucru important și care tre
buie. de asemenea, reliefat, este dăruirea și ambiția cu care 
minunății noștri rugbiști au știut să lupte împotriva unor echipe 
mari ,cum este naționala Franței, câștigătoarea „Turneului celor 
5 națiuni". Victoria de ieri a fost marcată, pe stadionul Giulești. 
de o caldă manifestare de simpatie din partea celor peste 10 090 
de spectatori care au aplaudat pe campionii europeni. Cu această 
ocazie, tovarășul general-locotenent Marin Dragnea, președintele 
Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, a inminat 
campioanei europene „Cupa F.I.R.A.".

Cele două^echipe au aliniat următoarele formații : ROMANIA: 
Bucos, Constantin. Nica, Varga. Motrescu. Alexandru, Paraschiv 
(din min. 31 Suciu). Stoica, Daraban. Murariu, Pintea. M. Ionescu, 
Băcioiu, Ortelecan, Dinu ; ITALIA : Gaetaniello. Marchetto, K. 
Francescatto, Bles.sano, Gbizzoni, Ponzi, Puppo. Salsi, Rocca, Za
nella (din min.-70 Casagrande), Fcdrigo, Rinaldo, Di Carlo, Mon- 
feli, Piovan.

GABRIEL FLOREA

CUPA DAVIS. Invingind Belgia cu 5-0 echipa României s-a 
calificat in sferturile grupei A europeană

PRIVIM CU SPERANȚE 
MECIUL CU CEHOSLOVACIA

încă după primele trei partide 
din meciul România — Belgia din 
optimile grupei europene A echi
pa noastră a luat un avans sub
stanțial — trei puncte — realizînd 
scorul calificării, în sferturile de 
finală ale prestigioasei competiții internaționale. Punctul victoriei 
în acest meci l-a adus rezultatul 
favorabil (6—2, 6—1, 6—4) obținut 
în partida de dublu, de cuplul 
Năstase-Țiriac, în confruntarea de 
sîmbătă, cind marii noștri cam
pioni i-au întîlnit pe mai tinerii 
tenismeni belgieni Thierry Ste- 
vaux-Johan De Muynk. Desigur că 
nimeni nu se îndoia de succesul 
reprezentanților noștri : cuplul 
Țiriac-Năstase este mult prea bun 
și prea experimentat. Meciul nu a 
durat decît o oră și un sfert, în 
care timp românii au realizat 5 
break-uri, 7 as-uri și două ghe
muri albe, iar oaspeții un singur break.

Dincolo de aspectele jocului, în 
care superioritatea tehnică și în 
concepție a reprezentanților noștri 
era evidentă, noi, spectatorii, am 
simțit marea emoție de a-i avea 
în față pe cei doi ași ai tenisului 
mondial, bucuria revederii și re
unirii celebrului cuplu, pe care nu 
l-am mai văzut și care n-a mai 
jucat din iulie 1974, cînd echipa 
noastră a învins Franța la Bucu
rești, în aceeași competiție. Ne-a 

rezervat o mare satisfacție con
statarea că ,.dublui“ de renume 
mondial al României a rămas a- 
celași cuplu cu veleități de mare 
performer. Firește, calitățile sale 
se vor exprima și mai plenar în 
viitorul meci eu redutabilii tenismeni cehoslovaci Kodes, Hrebec 
și Pala.

Ieri după amiază au avut loc 
ultimele două partide de simpiu, 
cu care meciul de tenis dintre e- 
chipele României și Belgiei, con- 
tînd pentru optimile de finală, 
grupa A europeană, ale „Cupei 
Davis“ s-a încheiat la un scor ca
tegorie, 5—0, în favoarea sportivi
lor români : Dumitru Hărădău 
l-a învins cu 6—1, 6—2, 6—3, pe 
Bernard Boileau. în timp ce Ilie 
Năstase a cîștigat cu 6—2, 6—2, 6—2 
în fața lui Jean Pierre Richer. 
Din nou a fost demonstrată o su
perioritate evidentă, jucătorii noș
tri controlînd cu siguranță partidele.

Intr-o discuție avută după meci 
cu Ilie Năstase și Ion Țiriac aceș
tia mi-au spus că ei privesc cu 
speranțe întîlnirea cu Cehoslova
cia. Zilele de repaos și antrena
mente în comun le asigură o nre- 
gătire corespunzătoare ca să abordeze cu șanse, cu decizie și încre
dere meciul mult mai dificil cu 
sportivii cehoslovaci.

V. CABULEA



U.T.C U.A.S.C. R., 1 Mai în lume
detașament activ al mișcării 

internaționale de tineret
„Tineretul nu poate fi decit alături de forțele 

revoluționare, progresiste, antiimperialiste, în 
lupta împotriva politicii de dominație imperia
listă și colonialistă, pentru lichidarea oricăror 
inegalități, pentru o lume în care fiecare națiu
ne să fie pe deplin liberă, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună pe planeta noastră I".

NICOLAE CEAUSESCU

ferm și ne
politica par- 
nostru, par- 

cu entu-

plicînd
□ bătut 
tidului 
ticipînd 
ziasm și eficiență la
eforturile întregu

lui popor pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul României 
și ocupîndu-se permanent de 
toate problemele de muncă și 
viață ale tinerei generații, orga
nizația revoluționară a tineretu
lui român desfășoară, în același 
timp, o largă și intensă activi
tate internațională. Profund fi
dele năzuințelor seculare ale 
poporului nostru de pace, înțe
legere și colaborare intre nați
uni și marilor tradiții internațio
naliste ale clasei noastre mun
citoare, Uniunea Tineretului Co
munist și Uniunea Asociațiilor 
Studenților Comuniști, din Româ
nia se manifestă ca un deta
șament activ al mișcării inter
naționale de tineret și studenți, 
aducîndu-și o importantă con
tribuție la înfăptuirea politicii 
externe a partidului și statului 
nostru, a orientărilor stabilite de 
documentele cardinale adoptate 
de cel de-al XI-lea Congres al 
Partidului Comunist Român, de 
prețioasele îndemnuri și indica
ții ale secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Activitatea internațională rod
nică și constructivă a organiza
ției revoluționare a tineretului 
român este atestată de dezvol
tarea continuă a raporturilor de 
prietenie și conlucrare ale U.T.C. 
și U.A.S.C.R. cu tineretul revolu
ționar, progresist și democratic 
de pe toate meridianele, nu
mărul organizațiilor, asociațiilor 
și mișcărilor de tineret și stu
denți cu care tineretul român 
întreține relații și contacte fiind 
de ordinul sutelor. O expresie 
elocventă a deosebitei aprecieri

de care se bucură activitatea 
organizațiilor de tineret din 
România în mișcarea internațio
nală a tinerei generații a con
stituit-o, de asemenea, prezența 
la lucrările marelui forum al ti
neretului nostru din toamna a- 
nului 1975 a reprezentanților u- 
nui număr impresionant de or
ganizații de tineret, studenți și 
pionieri de peste hotare.

în spiritul politicii externe a 
țării noastre, pe primul plan al 
activității internaționale a U.T.C. 
și U.A.S.C.R. se află dezvoltarea 
legăturilor de prietenie și cola
borare frățească cu organiza
țiile de tineret din toate țările 
socialiste, legături ce cunosc o 
lărgire și intensificare continuă, 
întîlnirile prietenești, cum a fost 
cea a reprezentanților tineretu
lui român și ai tineretului sovie
tic, organizată în vara trecută

la București, sau cea din Ceho
slovacia, cu reprezentanții tine
retului cehoslovac, numeroasele 
schimburi de delegații, semina- 
rii, consfătuiri, vizite de studiu 
și documentare reprezintă tot 
atîtea prilejuri pentru un larg și 
util schimb de experiență, tot 
atîtea contribuții la o mai bună 
cunoaștere reciprocă a succese
lor fiecărei țări în edificarea so
cialismului și comunismului și a 
aportului tinerei generații la e- 
forturile îndreptate în această 
direcție, precum și la cultivarea 
sentimentelor de prietenie și res
pect reciproc 
popoarele care 
orînduire.

O extindere 
noscut și 
U.A.S.C.R. cu tineretul mișcări
lor de eliberare națională, cu 
organizațiile de tineret și stu
denți din țările în curs de dez
voltare și nealiniate. Schimbu
rile de vizite și informații, semi- 
nariile comune, contactele tot 
mai strînse din ultimii ani sînt o 
expresie grăitoare a solidarită
ții militante in lupta împotriva 
politicii imperialiste, colonialiste 
și neocolonialiste, a rasismului 
și apartheidului, pentru deplina 
suveranitate asupra bogățiilor 
naționale, lichidarea subdezvol
tării și democratizarea relațiilor 
interstatale, pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și po
litice mondiale care să garan-

dintre țările și 
construiesc noua

continuă au cu- 
relațiile U.T.C. și

Necesitatea transferului de tehnologie 
în țările în curs de

teze dreptul la existență liberă 
și independentă al fiecărui 
popor.

Cu deosebită pregnanță se 
manifestă, de asemenea, spri
jinul și solidaritatea tineretului 
nostru cu lupta organizațiilor 
comuniste, revoluționare și pro
gresiste ale tinerei generații din 
țările capitaliste în lupta împo
triva exploatării și forțelor reac
ționare, a dominației monopolu
rilor, pentru apărarea drepturi
lor și libertăților democratice, 
pentru schimbări înnoitoare in 
societate, pentru dreptate so
cială și independență, fapt de
monstrat de legăturile de prie
tenie și colaborare în perma
nentă dezvoltare dintre U.T.C.- 
U.A.S.C.R. și aceste organizații.

Militind pentru întărirea uni
tății tineretului democratic și 
progresist de pretutindeni îi 
lupta pentru pace, securitate și 
cooperare, pentru continuarea 
și adîncirea procesului destinde
rii, pentru dezarmare și stinge
rea focarelor de tensiune și con
flict existente în lume, organiza
țiile tineretului român dezvoltă, 
totodată, contactele și dialogul 
cu diverse organizații de tineret 
și studenți de diverse orientări 
și tendințe politice, filozofice și 
religioase — socialiste, social- 
democrptice, liberale, creștin- 
democrbte etc. Recentul seminar 
organizat la București de U.T.C. 
și Uniunea Internațională a Ti
neretului Democrat-Creștin pri
vind „Participarea tineretului la 
lupta pentru instaurarea unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale" 
exemplu clar în

Avind drept 
întărirea unității 
tinerei generații 
riașă forță a progresului con
temporan, la soluționarea in in
teresul popoarelor a marilor 
probleme care confruntă ome
nirea contemporană, la înfăp
tuirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, activitatea interna
țională a U.T.C. și U.A.S.C.R. va 
fi orientată și în viitor spre o 
dezvoltare cît mai largă a con
tactelor, dialogului și conlucră
rii cu toate organizațiile revolu
ționare progresiste și democra
tice ale tineretului de pretutin
deni, pe baza egalității și stimei 
reciproce, a dreptului fiecărei 
organizații de a-și stabili de sine 
stătător obiectivele și formele de 
acțiune.

constituie un 
acest sens, 
obiectiv major 
de acțiune a 
a lumii, ca u-

BAZXL ȘTEFAN

PE AGENDA REUNIUNII

Reuniunea Comitetului pentru 
problemele pescuitului al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.), desfășurată la Roma 
cu participarea reprezentanților 
a 70 de țări, a recomandat con
tinuarea eforturilor de sporire a 
resurselor alimentare obținute 
pe seama pescuitului.

în cursul dezbaterilor, accen
tul a fost pus pe necesitatea 
promovării cooperării in dome-

ORIENTUL 
.APROPIAT

• REUNIUNEA REPREZEN
TAM fILOR COMUNITĂȚI DRUZE 
DIN LIBAN • ÎNTRUNIREA C.E. 
AL O.E.P.

Reprezentanții comunității dru- 
ze din Liban, printre care Walid 
Joumblatt. unul din liderii Par
tidului Socialist Progresist, s-au 
reunit, sîmbătă seara. în apro
piere de Beirut. La sfirșitul reu
niunii, informează agenția France 
Presse. a fost dat publicității un 
comunicat in care druzii liba
nezi lansează un apel către toți 
cetățenii tării. ..pentru salvgar
darea unității, suveranității și 
existenței înseși a Libanului". 
Comunicatul subliniază. în legă
tură cu aceasta, importanta so
luționării tuturor divergentelor 
existente pe baza unui dialog 
constructiv, in afara oricărei ac
țiuni violente. De asemenea, 
druzii libanezi — arată comuni
catul — se pronunță pentru ,.a- 
bolirea confesionalismului. pen
tru construirea unui Liban nou. 
în favoarea unui regim demo
cratic. care să garanteze drep
turile și libertățile cetățenilor, 
precum și echitatea socială".

Referindu-se la prezenta pa
lestiniană pe teritoriul libanez, 
comunicatul arată că ..este ne
cesară concilierea obiectivelor 
luptei palestiniene cu grija res
pectării suveranității Libanului 
și a instituțiilor sale".

Comitetul Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palesti
nei s-a întrunit sub conducerea 
lui Yasser Arafat, președintele 
acestui organism — informează 
agențiile U.P.I. și A.P. Pe or
dinea de zi a dezbaterilor — a- 
rată agențiile — figurează pro
bleme referitoare la evbluția 
situației din Orientul Apropiat, 
în contextul eforturilor între
prinse, în prezent, pentru solu
ționarea acesteia la masa trata
tivelor, pe cale politică, precum 
și pentru satisfacerea drepturi
lor legitime ale poporului pa
lestinian, inclusiv a dreptului 
său de a-și crea un stat națio
nal independent.

Vor mai fi examinate, de a- 
semenea, o serie de aspecte ale 
relațiilor actuale dintre Organi
zația pentru Eliberarea Palesti
nei și statele arabe.

F.A.O. DE LA ROMA

Tinerii vietnamezi 
in primele rînduri 
ale reconstrucției

Prognoza asupra 
dezvoltării economiei

a celor ce muncesc, a 
__ _______________ ______ ,________adunări, mitinguri, de
monstrații, serbări populare și alte manifestări, la care au luat 
parte sute de milioane de oameni ai muncii.

în țările socialiste, sărbătorirea zilei de 1 Mai a prilejuit tre
cerea în revistă a rezultatelor obținute de fiecare popor in edi
ficarea noii orinduiri. In țările în curs de dezvoltare, în tinerele 
state care au pășit pe calea dezvoltării de sine stătătoare, ziua 
de 1 Mai a constituit o ocazie de reafirmare a voinței popoare
lor din aceste state de a-și consolida independența politică și 
economică, de a trăi liber și independent, stăpini pe destinele 
lor. în statele capitaliste ziua de 1 Mai a fost marcată 
demonstrații și mitinguri ale maselor largi de oameni 
organizate pentru apărarea și promovarea drepturilor 
dicărilor lor, politice, economice și sociale.

1 Mai, ziua solidarității internaționale 
fost marcată in întreaga lume prin mari

MOSCOVA
în întreaga Uniune Sovietică 

ziua de 1 Mai a fost sărbătorită 
prin mari demonstrații si mi
tinguri ale oamenilor muncii, in 
care aceștia au raportat realiză
rile obținute in cinstea celei 
de-a 60-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octom
brie.

Locuitorii capitalei sovietice 
au participat la tradiționala de
monstrație de 1 Mai din Piața 
Roșie, infățișind realizări re
marcabile în toate domeniile de 
activitate. Timp de peste două 
ore. prin fata tribunei centrale 
a Mausoleului „V. I. Lenin", 
unde se aflau L. I. Brejnev. 
N. V. Podgornii. A. N. Kosighm. 
alți conducători de partid și de 
stat sovietici, au trecut lungi 
coloane de oameni ai muncii 
din întreprinderi industriale, 
șantiere, instituții științifice si 
culturale, reprezentanți ai tine
retului. pionieri și sportivi din 
capitală.

Manifestări sărbătorești con
sacrate zilei de 1 Mai _ au avut 
loc în capitalele republicilor u- 
nionale. în toate orașele si sa
tele de pe teritoriul U.R.S.S.

SOFIA
în R. P. Bulgaria Ziua de 

1 Mai a fost marcată prin mari 
demonstrații ale oamenilor mun
cii și serbări populare. în Piața 
9 Septembrie din Sofia. Împodo
bită sărbătorește, a avut loc o 
mare demonstrație a oamenilor 
muncii, care au raportat condu
cătorilor de partid și de stat, _ în 
frunte cu tovarășul Todor Jiv- 
kov, prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al R.P. Bulgaria, 
aflați în tribuna oficială despre 
realizările obținute de întregul 
popor bulgar in opera de înăl
țare a patriei, exprimindu-și. 
totodată, solidaritatea lor cu 
masele muncitoare din întreaga 
lume.

BUDAPESTA
sfert 

ai
de 

Bu
la 

Mai.

Aproximativ un 
milion de locuitori 
dapestei au participat 
marea demonstrație de 1 
în tribuna oficială se aflau Janos 
Kadar. prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., alți conducători de 
partid și de stat. Prin grafice 
și panouri, demonstranții au în
fățișat rezultatele obținute in 
producție și și-au exprimat ho- 
tărirea de a acționa pentru în
deplinirea sarcinilor stabilite de 
Congresul al XI-lea al P.M.S.U.

PRAGA

drepturilor

de ample 
ai muncii 
și reven-

PEKIN
chinez a 

de 1 Mai
sărbăto- 

într-o at- 
prezen-

Poporul 
rit ziua 
mosferâ de entuziasm, 
tind, in cadrul unor mitinguri și 
demonstrații de mare amploare, 
succesele obținute, sub condu
cerea P.C. Chinez, in toate do
meniile de activitate. Dună cum 
informează agenția China Nouă, 
conducătorii de partid si de stat 
ai R.P. Chineze. în frunte cu 
tovarășul Hua Kuo-fen. pre
ședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
premier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, cadre de conducere 
ale partidului, guvernului și ar
matei populare au luat parte la 
festivitățile organizate in capi
tală și in alte localități ale țării.

în principalele piețe si parcuri 
ale orașului Pekin au avut loc, 
în tot cursul zilei 
mari festivități și 
lare.

de duminică, 
serbări popu-

HANOI
avut loc o 
populară la

ții, majorarea taxelor pentru în- 
vățăimînt, asistentă medicală și 
la serviciile publice, deteriora
rea mediului ambiant în orașe, 
recrudescența violenței si 
minaliității.

cri-

ce- 
sub

BELGRAD
Popoarele Iugoslaviei au 

lebrat ziua de 1 Mai 
semnul importantelor izbînzi
dobîndite in edificarea noii so
cietăți. Președintele I. B. Tițo 
a participat la festivitățile pri
lejuite de sărbătorirea Zilei de 
1 Mai în localitatea Kranj din 
Slovenia.

în întreaga țară au avut loc 
mari demonstrații și mitinguri 
ale oamenilor muncii in cadrul 
cărora au fost evidențiate suc
cesele obținute în opera vastă de 
construcție socialistă, în politica 
externă a țării.

PARIS
Ziua de 1 Mai a fost sărbăto

rită în Franța sub lozinca luptei 
clasei muncitoare pentru drep
tul la muncă și garantarea 
locurilor de muncă. împotriva 
șomajului și concedierilor, _ îm
potriva încălcării libertăților 
sindicale, pentru democrație și 
pace.

Cronica U.T.C.
Simbătă a părăsit Capitala 

delegația Mișcării Tineretului 
Comunist din Franța condu
să de Francis Combes, mem
bru al Biroului Național, 
prim-secretar al Uniunii Stu
denților Comuniști din Fran
ța, care a efectuat o vizită 
in România.

In cursul șederii în tara 
noastră, delegația a purtat 
discuții la C.C. al U.T.C., 
Consiliul U.A.S.C.R., Minis
terul Educației și învățămin- 
tului, s-a intîlnit cu tineri și 
studenti. a vizitat obiective 
economice, de învățâmint și 
culturale din Capitală și ju
dețele Argeș și Brașov.

PENTRU 
TIMPUL 

©V. LIBER

Decada filmului românesc. CUI
BUL SALAMANDRELOR: Scala 
(ora 18): Buzești (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15); Miorița 
(orele 9; 11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 
20).

MECIUL SECOLULUI: Scala
(orele 9,30; 11,30; 13,30; 16; 20,15).

MADRID

La Hanoi a 
mare adunare 
care au luat parte tovarășul Le 
Duan. secretar general al C.C. 
al P.C. din Vietnam, alti condu
cători de partid și de stat. Hu
ang Quoc Viet. membru al C.C. 
al partidului, președinte al pre
zidiului Federației Generale a 
sindicatelor din Vietnam, a vor
bit despre realizările ne care 
poporul eroic al Vietnamului 
le-a dobîndit dună unificarea 
patriei sale și despre hotărirea 
tuturor vietnamezilor de a lupta 
pentru reconstrucție. pentru 
înălțarea Vietnamului pașnic si 
independent.

Cîteva mii de persoane ș-au 
reunit duminică, după-amiază. la 
Madrid în parcul Casa de Cam
po, la chemarea Consiliilor mun
citorești și a Uniunii sindicale 
muncitorești — organizații sin
dicale recent legalizate — pentru 
a celebra ziua de 1 Mai.

A luat parte Marcelino Ca
macho. liderul Comisiilor munci
torești, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist 
din Spania.

Manifestația s-a desfășurat 
fără aprobarea guvernului, dar 
politia nu a intervenit pentru 
împrăștierea demonstranților.

BONN

TIRANA
După cum informează agen

ția albaneză A.T.A.. clasa mun
citoare. întregul popor alba
nez au sărbătorit duminică 
Ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, în întreaga 
țară avind loc mitinguri și de
monstrații ale oamenilor muncii, 
un mare număr de manifestări 
culturale, artistice

HAVANA
și sportive.

avut loc o 
organizată de

La Havana a 
adunare so-lemnă 
Centrala oamenilor muncii din 
Cuba, la care au luat par
te membri ai conducerii de 
partid și de stat, reprezentanți 
ai sindicatelor, delegații venite 
de peste hotare la festivitățile 
ocazionate de sărbătoarea 
ce muncesc.

Marile demonstrații și mitin
gurile organizate de oamenii 
muncii din Republica Federală 
Germania cu prilejul zilei de 
1 Mai în principalele orașe ale 
țării s-au desfășurat. în acest 
an, sub lozinca „Cerem garan
tarea dreptului la muncă". Par
ticipant» la aceste 'manifestări 
au protestat împotriva politicii 
monopolurilor, care încearcă să 
depășească dificultățile econo
mice prin măsuri care lovesc în 
interesele păturilor muncitoare, 
au cerut adoptarea de acțiuni 
ferme pentru reducerea șoma
jului, pentru asigurarea unor 
locuri de muncă, în special pen
tru ținerii absolvenți, care în- 
timpină dificultăți insurmonta
bile in găsirea unei slujbe.

ROMA

celor

ULAN BATOR

niul piscicol și pe imperativul 
transferului de tehnologie in 
cadrul eforturilor menite să a- 
sigure progresul pescuitului in 
țările, in curs de dezvoltare. 
Totodată, comitetul a suMiniat 
că. în prezent, 
convenționale" 
mari șanse de 
nibilităților de 
gine marină, respectivele resur
se compunindu-se in principal 
din viețuitoare ce trăiesc în afa
ra zonei platformelor continen
tale. Specialiștii au relevat că 
potențialul oferit de aceste re
surse este foarte însemnat, folo
sirea sa reclamînd însă progre
se tehnologice sensibile în pro
cedeele de capturare, conservare 
și prelucrare.

resursele ,,ne- 
oferă cele mai 
sporire a dispo- 
proteine de ori-

în cei doi ani care au trecut 
de la eliberare, tineretul din 
orașul Ho Și Min a jucat un rol 
important in activitatea de înlă
turare a urmărilor războiului, 
contribuind din plin la impulsio
narea activității economice. Ast
fel. 300 000 de tineri au ajutat la 
lucrările de hidroameliorații, iar 
alți 25 000 s-au alăturat brigăzi
lor de voluntari care au contri
buit la crearea de zone econo
mice in provinciile sudice.

în orașul propriu-zis aproape 
1.9 milioane de tineri au parti
cipat la lucrările de ameliorare 
a drumurilor.

în prezent, organizația tineri
lor comuniști din orașul Ho Și 
Min numără 26 000 de membri.

vest-germane
De 1 Mai — Ziua solidarității 

internaț.onale a celor ce mun
cesc — la Bonn a fost dat pu
blicității un raport de prognoză 
asupra dezvoltării economice a 
țârii, alcătuit de un grup de in
stitute de cercetări economice 
de prestigiu, in care se arată, 
intre altele, că in anul 1977 in 
R.F.G. șomajul va continua să 
se mențină la proporții de masă, 
și, concomitent, prețurile la bu
nurile de strictă necesitate vor 
înregistra o tendință accentuată 
de creștere. Raportul mențio
nează că. la fel ca și in ultimii 
ani, în 1977 numărul șomerilor 
se va menține la nivelul de 
peste un milion de persoane. 
Pină la sfirșitul anului in curs, 
prețurile Ia mărfurile de stric
tă necesitate se vor majora cu 

■ circa 4 la sută.

Locuitorii capitalei Cehoslova
ce au intimpinat ziua de 1 
Mai intr-o atmosferă sărbă
torească. infățișind. in cadrul 
unor mari mitinguri și demon
strații. la fel ca și ceilalți cetă
țeni ai țării, realizările obținute 
in opera de edificare a socialis
mului. Luind cuvîntul la marele 
miting din capitală, tovarășul 
Gustav Husak. secretar general 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia 
a arătat că programul celui de-al 
XV-lea Congres al partidului se 
realizează cu succes.

PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT»PE SCURT» PE SCURT
• NIVELUL ȘOMAJULUI IN 

DANEMARCA continuă să înre
gistreze o curbă ascendentă. Po
trivit statisticilor oficiale, in a- 
ceastă țară există in prezent 
peste 1S0 000 de șomeri.

ACȚIUNI TERORISTE LA 
NEAPOLE

Agenția France Presse in
formează că elemente de ex
tremă dreapta au atacat la 
Neapole sediile unor organi
zații de stingă. Cel mai grav 
dintre aceste atacuri a fost 
comis de un grup de 30 de ti
neri înarmați împotriva unei 
secții din Neapole a Partidu
lui Comunist Italian, pe care 
au incendiat-o.

tn total, comandourile de 
extremă dreaptă au organizat 
nouă asemenea acțiuni tero
riste, care s-au soldat și cu 
rănirea a două persoane.

lună
la 

din

suma de 100 milioane dolari Ia 
capitalul băncii comune arabo- 
latino-americane, s-a anunțat la 
Tripoli.

Un procent de 40 Ia sută din 
totalul capitalurilor acestei bănci 
va fi furnizat 
americane, iar 
arabă.

RELUAREA

de țările 
restul de

Iatino- 
partea

LUCRULUI 
DUNKERQUE

LA

• PRIMUL MINISTRU AL 
LESOTHO. Chief Leabua Jona
than, a 
țara sa 
țională 
pentru 
agresiune comise de regimul ra
sist din Africa de Sud împotriva 
Lesotho". Premierul Jonathan 
a precizat că forțele de poliție 
paramilitare din Lesotho vor fi 
transformate intr-o armată na
țională.

declarat în Parlament că 
își va crea o armată na- 
in scopuri de apărare și 
„a respinge actele de

DECIZIE LA OSLO
Guvernul norvegian a decis să 

aprobe reluarea activității la ză- 
cămintul petrolier ..Ekofisk" 
din Marea Nordului. Hotărirea a 
fost luată după ce s-a reușit să 
se restabilească situația la plat
forma petrolieră ..Bravo", unde 
totuși extracția nu va fi reluată 
decit peste aproximativ o 
de zile.

întreruperea activității 
..Ekofisk" fusese hotârită 
motive de securitate.

• INDIA A OFERIT ajutor 
Liberiei pentru construirea unei 
uzine metalurgice și pregătirea 
de cadre tehnice de specialitate 
— transmite agenția Samachar.

GREVA IN SUEDIA
în Suedia s-a desfășurat sim- 

bătă cea mai mare grevă a 
muncitorilor din diferite sectoa
re industriale din ultimii 70 de 
ani. la care au luat parte peste 
1.3 milioane persoane — un 
sfert din totalul forței de mun
că din tară.

Sindicatele au anuntat că ac
țiunea s-a desfășurat in semn 
de protest fată de blocarea de 
către patronat a negocierilor 
privind încheierea unor noi con
tracte colective de muncă, care 
să prevadă îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și de viață ale 
muncitorilor.

• BANCA DE PLĂȚI EXTER
NE A LIBIEI va contribui

Docherii portului Dunkerque, 
din nordul Franței, aflați în gre
vă de la 10 martie a.c.. au decis 
să reia lucrul incepind de luni, 
2 mai — anunță agenția France 
Presse.

CU

Expediție la bordul unui
Pentru a demonstra 

că locuitori din rin- 
dul altor^popoare au 
putut în trecut să a- 
jungă în Japonia cu 
ajutorul curenților 
marini parcurgind o 
rută' în lungul insu
lelor Okinawa, un 
echipaj nipon va în
cerca, in cursul luni
lor mai și iunie, să 
străbată distanța din
tre Filipine și Japo
nia la bordul unui 
„outrigger" — ambar-

cațiune îngustă și 
ușoară dotată cu o 
armătură prin care 
vislele iși află punc
tul de sprijin în afa
ra bordului. Lungă 
de 12 metri, ațeastă 
ambarcațiune rapidă 
va părăsi la 10 mai 
insula filipineză Lu
zon avind la bord un 
grup de cercetători și 
un echipaj de șase 
oameni. Persoanele 
respective nu vor 
utiliza nici un instru-

„outrigger"
$iment de navigație, 

se vor călăuzi după 
stele, la fel ca navi
gatorii din vechime. 
Ambarcațiunea va fi 
însoțită de o navă de 
observație. Se consi
deră că parcurgerea 
rutei va dura aproxi
mativ 50 de zile, 
grupul de navigatori 
urmind să ajungă 
spre sfîrșitul lunii 
iunie la Kagoshima, 
in Japonia.

*

i

I

*
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VARȘOVIA
în întreaga Polonie, ziua de 

1 Mai a fost celebrată prin 
mari demonstrații și mitinguri 
ale oamenilor muncii. Luind 
cuvîntul la marea demonstra
ție organizată la Varșovia, 
tovarășul Edward Gierek, prim- 
secretar 
reliefat că 
orașele și 
monstrează 
rea de a lupta pentru uh viitor 
luminos al poporului polonez si 
al întregii omeniri.

al

BERLIN

C.C. al P.M.U.P.. a 
oamenii muncii din. 
satele poloneze de- 
unitatea lor. hotărî-

în R. D. Germană ziua de 
1 Mai a fost celebrată prin 
mari mitinguri, demonstrații și 
serbări populare. La Berlin a 
avut loc o mare demonstrație a 
oamenilor muncii. La tribuna 
oficială s-au aflat tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al C.C. al P.S.U.G., alți con
ducători de partid și de stat ai 
R.D.G. A luat cuvîntul Harry 
Tisch, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului Central al 
Uniunii Sindicatelor Libere Ger
mane.

Balene pe coasta napolitană
Echipajul unei vedete a căpităniei por

tului Napoli a observat ieri, in frumosul 
golf ce se deschide in fața orașului, 
exemplare ale faunei marine mai rar în- 
tilnite in această zonă — respectiv un 
grup numeros de rechini și două balene. 
Observați de marinari la nord de insula 
Capri, rechinii și balenele se îndreptau 
spre coasta napolitană.

Detectoare pentru incendii
Peste 6 500 de americani mor in fiecare 

an asfixiați de fum la domiciliul lor, ca 
urmare a incendiilor care se produc 
îndeosebi noaptea. Potrivit unui expert, 
detectoarele de fum ar putea reduce cu 
40 la sută acești indici dezastruoși.

In 33 de state ale S.U.A. a devenit 
obligatorie instalarea acestor detectoare 
in locuințele aflate in construcție.

Elefantul judecat de tribunal
Siddhi Binayak a ucis doi țărani. Ju

decat de un tribunal, el a fost achitat, 
considerindu-se că a fost vorba de un 
accident.

Siddhi Binayak trăiește in Nepal, e în
drăgit de populație iar numele său este 
cel al fiului zeului Shiva. El este atit de 
popular, incit fotografia sa se vinde in 
întreaga regiune.

RUSLAN ȘI LUDMILA : Eforie 
(orele 9; 12; 16; 19).

DIAVOLII DIN SPARTIEVENTO: 
Luceafărul (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30); Patria (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15); Favo
rit (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15).

oaspeți DE SEARA: central 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18; 20); 
Grivlța (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15); Tomis (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30); Flamura 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20); 
Doina (orele 15,30; 17,45; 20). La 
orele 9,30; 11,30; 13,30 — AMIN
TIRI DIN COPILĂRIE.

CINCI DETECTIVI LA MIEZUL 
NOPȚII: Festival (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30); Feroviar 
(orele 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 

^(LSO); Modern (orele 9; 11,15; 
1373t; 16; 18,15; 20,30).

PARADA SURPRIZELOR: Tir3 
puri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

AȘII ÎNĂLȚIMILOR: Victoria 
(orele 8,45; 11; 13,15; 15,30; 18; 
20,30); Melodia (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

HOLLYWOOD, HOLLYWOOD: 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30); Gțoria (orele 9; 11,30; 
15,30; 18; 20,15).

SFÎRȘITUL LEGENDEI: Giulești 
(orele 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20); Aurora (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20).

podul FETELOR: Bucegl (orele 
9; 11; 13; 15,30; 17,45; 20).

COPIL DE SUFLET: Lira (orele 
9; 11; 13; 15,30; 18; 20,15).

DOUA DIOPTRII DE PREZBI- 
TISM: Drumul Sării (orele 16; 
18; 20).

RICHARD AL HI-LEA: Flo- 
reasca (orele 9; 12; 15,30; 18,30).

O BĂTĂLIE DE NEUITAT: Fe
rentari (orele 9; 11,16; 13,30; 15,45; 
18; 20).

MISTERUL LUI HERODOT: 
Cotroceni (orele 10; 12; 14; 16; 18; 
20).

LUMEA CIRCULUI: Volga (orele 
9; 12; 16; 19).

HAIDUCII LUI ȘAPTECAI: Pa
cea (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20).

MAFIA ALBA: Viitorul (orele 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20).

ROȘCOVANUL: Popular (orele 
16; 18; 20).

AFRICA EXPRESS: Cosmos 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20).

RIUL DE AUR: Munca (orele 
9,45; 11,45: 13,45; 15,45; 18; 20,15).

ADE VA RÂTUL CURAJ: Flacăra 
(orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15).

UN SURtS, O PALMĂ, UN 
SĂRUT: Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

PARAVANUL: Progresul (orele 
16; 18; 20).

La Roma și în alte mari orașe 
ale Italiei manifestările consa
crate zilei de 1 Mai s-au des
fășurat sub semnul luptei mase
lor muncitoare pentru apărarea 
drepturilor lor economice și 
sociale. împotriva șomajului, 
scumpirii vieții și creșterii va
lului de violență.avut 

și o 
luat 
oa-

La Ulan Bator a 
loc un miting popular 
demonstrație la care au 
parte zeci de 
meni ai muncii, care au raportat 
despre rezultatele importante 
obținute în construcția socialis
tă. La miting a vorbit vicepre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole, D. Sodnom.

ATENA
chemarea 

la 
un

mii de LISABONA

La 
sindicale, 
organizat 
al oamenilor muncii cu prilejul 
zilei de 1 Mai.

După miting, coloanele de oa
meni ai muncii au organizat de
monstrații pe străzile capitalei. 
Mitinguri și demonstrații ale oa
menilor muncii eleni au mai 
avut loc în principalele orașe ale 
țării.

i organizațiilor 
Atena a fost 

mare miting

CETATEA VATICANULUI
Luînd cuvîntul, duminică, în 

fata unei adunări la care au 
participat peste zece mii de per
soane, Papa' Paul al VI-lea a 
lansat un apel la adoptarea unor 
măsuri in favoarea șomerilor și 
a oamenilor muncii 
dezavantajați din țările 
tale.

WASHINGTON

celor mai 
occiden-

Cu ocazia zilei de 
la New York și j 
rașe americane au 
mari demonstrații 
nilor muncii. Luind 
cadrul unui mare 
s-a desfășurat la

în.
1 Mai. 
alte o- 

avut loc 
ale oame- 
cuvîntul in 
miting care 
New York,

secretarul general al P.C. din 
S.U.A., Gus Hali, s-a referit pe 
larg la dificultățile pe care le 
traversează economia americană 
și care au consecințe directe 
asupra nivelului de viată al oa
menilor muncii — creșterea șo
majului, scumpirea costului vie-

Siddhi Binayak nu a asistat la proce
sul său — era prea mare pentru a putea 
fi găzduit de sala tribunalului din Uda- 
yapur. A rămas deci afară, impasibil, in 
timp ce, înăuntru, un reclamant cerea 
condamnarea sa la moarte pentru- a fi 
ucis două persoane și pentru a fi dărîmat 
o casă.

Prietenii elefantului — căci Siddhi Bi- 
nayak e elefant — au venit, însă, in nu-

măr mare, să-l sprijine și să-i ureze via
ță lungă in momentul in care judecăto
rul pronunța sentința de achitare. El va 
continua să se plimbe in libertate pe fru
moasele coline ale Nepalului.

Avalanșă in Alpii elvețieni
O puternică avalanșă a avut loc sîm- 

bătă in Alpii elvețieni, in apropiere de 
trecătogrea San Bemadino. Stratul de 
zăpadă, a cărui grosime atingea aproxi
mativ cinci metri, a alunecat pe pantele 
munților prăbușindu-se pe șoseaua care 
face legătura intre Elveția și Italia, 
surprinzlnd două automobile. O persoană 
și-a pierdut viața și alte trei au fost ră
nite.

în Portugalia, oamenii mun
cii au sărbătorit. în acest an, 
ziua de 1 Mai. prin mari 
demonstrații, în cadrul căro
ra s-au pronunțat pentru apă
rarea cuceririlor revoluției de la 
25 aprilie, pentru extinderea și 
consolidarea libertăților demo
cratice. pentru întărirea noii 
constituții a tării, pentru unita
tea mișcării sindicale și a forțe
lor progresiste democratice, 
pentru continuitatea procesului 
de transformări social-economi- 
ce. a naționalizărilor, reformei 
agrare și controlului muncito
resc.

TOKIO
Mari mitinguri și demonstrații 

au avut loc în circa 1 130 de ora
șe și localități rurale din Japo
nia. la acestea luind parte peste 
zece milioane de persoane. La 
Tokio. în marele parc Yoyogi. a 
avut loc un miting de masă la 
care au participat peste o jumă- . 
tate de milion de persoane. Au 
luat cuvîntul conducătorii prin
cipalelor partide de opoziție, 
între care și Kenji Myamoto. 
președintele Prezidiului C.C. al 
P.C.J.

LONDRA
Oamenii muncii din Anglia au 

celebrat ziua de 1 Mai prin mari 
mitinguri, demonstrații și ser
bări populare. Zeci de mii de 
persoane — membri ai Partidu
lui Comunist, ai aripii de stingă 
a Partidului Laburist, sindica
liști, studenti, femei, reprezen
tanți ai organizațiilor de tineret 
— au luat parte la tradiționalul 
marș organizat cu prilejul zilei 
de 1 Mai în centrul capitalei 
britanice, care s-a încheiat prin- 
tr-un miting desfășurat la Hyde 
Park.

Teatrul Național (Sala Mare): 
COANA CHIRIȚA — ora 10; CY-1 
RANO D® BERGERAC — ora 19,30 J 
(Sala Mică): PĂRINȚII TERIBILI
— ora 19,30; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra" (Sala Studio): TI
NERI CĂSĂTORIȚI CAUTA CA
MERA — ora 11; A 12-A NOAPTE
— ora 19,30; Teatrul Giulești (Sala 
Studio): CARACTERE — ora 17; 
Teatrul Mic: NU SINTEM ÎN
GERI — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Vasilescu": VARIETĂȚI IN PLIC
— ora 19,30; Teatrul „Țăndărică" 
(la Casa Prieteniei Româno-Sovie- 
tice): ȘORICELUL ȘI PĂPUȘĂ — 
ora 10; Teatrul „C. Tănase" (Sala 
Victoria) : LASĂ SUPARAREA-N 
HOL — ora 19,30; (Grădina Boe
ma) : DESCHIS PENTRU RENO
VARE — ora 19,30.

Victimele au fost descoperite după 
două ore de muncă intensă a echipelor 
de salvare.

Dispariție misterioasă
Un prototip al unui nou motor de auto

mobil a dispărut in mod misterios din 
incinta uzinei „Chrysler", din localitatea 
scoțiană Linwood. Acest nou motor, al 
cărui nume de cod este „Z T‘, va fi mon
tat pe un nou tip de mașină, cu dimen
siuni reduse, pe care „Chrysler" urmează 
să o lanseze pină la sfirșitul anului in 
curs. Cinci prototipuri ale noului motor 
fuseseră livrate, in cursul acestei săptă
mini, uzinei din Linwood.

PROGRAMUL I
10,00 stntem al țării primăvară. 

Selecțiuni din spectacolul de gală 
susținut de formațiile laureate ale 
organizației „Șoimii patriei", pio
nierilor și tineretului din cadrul 
Festivalului național „Cîntarea 
României". 11,00 Dimineața matu
rității noastre. 11,15 Răsună cînte- 
cul și jocul pe-ntinsul patriei. 12,00 
Centenarul Independenței. Doro
banți — un sat, o glorioasă vatră. 
12,15 In parc, fanfara cînta... Mu
zică cu fanfara „Promenada Bucu- 
reștiulul". 12,45 Vîrste. Reportaj 
TV. 13,00 Telex. 13,05 Album dis
tractiv. 17,15 Film serial: „Din 
tainele mărilor". 18,05 Fantezie pe 
teme eeiebre din operete. 18,55 
Centenarul Independenței. Dezvol
tarea economică — bază a inde
pendenței politice. Documentar 
TV. 19,20 1001 de seri. 19,30 Tele
jurnal. 19,50 Ideal și împlinire. 
Film documentar dedicat aniver
sării a 55 de ani de la înființarea 
organizației revoluționare a tine
retului — U.T.C. și a 20 de ani 
de la constituirea U.A.S.C.R. _
organizație revoluționară a stu
denților. 20,15 Drum de glorii. 
Spectacol festiv. 21.05 Roman- 
foileton: „Sub stele*.  Episodul 7. 
21.55 Cin tec tinere pt noastre. r—■- 
siune de muzică ușoară, zu» 
Telejurnal.
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Descifrarea cutiilor negre
Ex per ții americani în probleme de aero

nautică au încheiat cercetarea înregis
trărilor magnetice provenind din cutiile 
negre ale celor două aparate Boeing-747 
care au intrat în coliziune la 27 martie 
pe aeroportul Tenerife 
nare.

înregistrările au fost 
ților spaniole în cursul 
a declarat, un purtător_ ______  ____
mitetului național american pentru secu- i 
ritatea transporturilor. El a precizat că | 
revine autorităților spaniole sarcina de a ț

din Insulele Ca-

trimise autorită- 
acestei săptămîni, 
de cuvint al Co-

da publicității textele celor două benzi, 1 
precum și rezultatele analizei făcute de ’

(

specialiștii americani.
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