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ZIUA TINERETULUI

INTERVIUL
acordat de tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU
grupului japonez de presă „Mainichi"
Ihrpâ cam v-a mai until, tovarășul Nicolae Ceaușescu. secretar 

■eaeral al Partid--.Comunist Român, președintele Republicii So- 
oMtate Bemdmia. a primit in ziua de 29 aprilie a.c. pe ziaristul 
ja*emes Maoaahi Efawa, trimisul special al grupului de presă „Mai- 

Japeoia, căruia i-a acordat un interviu.

dt

o puternica manifestare a atașamentului tinerei generații la 
politica internă și externă a partidului, o vibrantă expresie 
a sentimentelor de profundă dragoste și recunoștință

față de partid și secretarul său general

stimate tovarășeMult iubite siirbătontă într-o 
atmosferă de pu
ternic entuziasm, 
Ziua tineretului a 

fost marcată atit in Capitală cit
și in localitățile din intreaga 
țară, de ample manifestări In 
cadrul. cărora tinăra generație a 
dat o unanimă expresie atașa
mentului la politica internă fi 
externă a partidului, mtăririi 
sale de a-și consacra toate for
țele luptei pentru continua pro
pășire a României socialiste, 
apărării independenței și su
veranității sale, cauzei socialis
mului, păcii și progresului social 
în întreaga lume. Celebrată in 
contextul marilor aniversări ale 
acestui an — Centenarul Inde
pendenței de stat a. României, 
aniversarea a 7 decenii de la 
răscoalele țărănești din 1907 și 
imediat după ziua de 1 Mai, 
Ziua muncii — Ziua tineretului 
a prilejuit sărbătorirea a două 
momente de o deosebită impor
tanță în istoria mișcării comu
niste și democratice de tineret 
din tara noastră : împlinirea a 
55 de ani de la făurirea Uniunii 
Tineretului Comunist și a 2 de
cenii de la crearea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști 
din țara noastră. Sporindu-șl 
reciproc semnificațiile aniversa
re, așezlndu-le in lumina con
tinuității luptelor revoluționare, 
manifestările consacrate zilei de 
2 Mai s-au îngemănat sub sem
nul deplinei angajări a tinerei 
generații a patriei tn opera de 
dezvoltare economico-socială a 
tării, al voinței viguroase de a 
înscrie noi șt noi succese în 
cronica întrecerii socialiste. Sem
nificația majoră a tuturor ma
nifestărilor care au avut loc cu 
prilejul Zilei tineretului constă 
in exprimarea sentimentelor de 
profundă gratitudine ale tinerei 
generații pentru condițiile de 
muncă și viață ce-i sînt asigu
rate în societatea noastră, pen
tru larga sa afirmare in viața 
economică și socială.

Tinerii țării, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, 
muncitori, țărani, studenți, elevi, 
intelectuali, militari au celebrat 
satisfacțiile muncii împlinite, 
sentimentul de nobilă responsa
bilitate pentru destinul contem
poran și viitor al patriei, bucu
ria de a se ști participant de 
nădejde la procesul de ridicare 
a acesteia pe noi culmi de pro
gres Și civilizație. Tocmai de 
aceea semnul distinctiv al Zilei 
tineretului l-a constituit munca. 
In unitățile cu foc continuu, in 
alte întreprinderi industriale s-au 
constituit schimburi de onoare, 
care au dedicat sărbătorii tine
reții producții record. Tinerii au 
fost prezenți in număr mare pe 
șantierele de investita, pe șan
tierele locale și naționale ale ti
neretului, pe cele ale construc
ției de locuințe. Entuziasmul, 
capacitatea lor de dăruire s-au 
manifestat, de asemenea, pe 
ogoare prin contribuția la fina
lizarea lucrărilor de sezon, in 
acțiunile de înfrumusețare a 
orașelor și satelor, de îngrijire 
a spatiilor verzi.

In intreaga țară Ziua tinere
tului - a însemnat totodată, un 
prilej de a sărbători prin vers, 
cint, dans, bucuria muncii, fe
ricirea de a aparține unei gene
rații căreia i s-au asigurat toate 
condițiile necesare afirmării sale 
plenare. In cluburi, case de cul
tură, cămine culturale, pe sta
dioane au avut loc ample ma
nifestări cultural-artistice, com
petiții sportive, in cadrul cărora 
au prezentat programe de înaltă

(Continuare In pag. a ZI-a)

NICOLAE CEA UȘES CU
Noi, reprezentanții tinerei generații a patriei, reuniți cu prile

jul Zilei tineretului și al aniversârii a 55 de ani de la crearea 
Uniunii Tineretului Comunist și a 20 de ani de la făurirea Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, in București, 
pe Cimpia Libertății de la Blaj, la Miercurea Ciuc, la Mârâșești, 
la Timișoara, la Șantierul Național al Tineretului Canal Dunâre- 
Marea Neagră, exprimăm atașamentul nostru deplin față de in
treaga politică internă și extemâ a partidului și statului nostru, 
sentimentele de dragoste și profundă stimă pe care vi le purtăm 
dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarâșe Nicolae Ceaușescu, 
fiu încercat al poporului, minunat exemplu de dăruire comunista 
pentru cauza nobilă a propășirii României socialiste.

Centenarul Independenței de stat a României, aniversarea a 
șapte decenii de la marea răscoală din 1907, a zilei solidarități 
internaționale a celor ce muncesc și a zilei de 2 Mai, JBua 
tineretului*, au fost întimpinate de toți tinerii patriei cu noi și 
mari succese in întrecerea socialistă, in pregătirea profesională, 
in activitatea social-politică, prin ample acțiuni de muncă patrio
tică, prin largi manifestări politice, culturai-educative și sportive 
desfâșurate in cadrul Festivalului Național „CiNTAREA ROMÂ
NIEI".

Ca tineri comuniști, privim cu toată responsabilitatea înaltele 
aprecieri pe care le-ați făcut recent la odresa tineretului, a 
participării sale pline de abnegație la efortul intregului popor 
de inlâturare a efectelor seismului din 4 martie a.c. înțelegem 
că datoria fundamentală a Uniunii Tineretului Comunist și Uniu
nii Asociațiilor Studenților Comuniști din România față de patrie, 
partid și popor, fațâ de dumneavoastră personal este sâ acțio
neze cu fermitate pentru formarea și dezvoltarea conștiinței 
socialiste a tinerei generații, astfel incit fiecare utecist, fiecare 
tinâr muncitor, țâran, intelectual, elev sau student sâ muncească 
cu și mai multă dăruire, să-și consacre intreaga energie și ca
pacitate de creație cauzei mărețe a Partidului Comunist Român. 
Impârtâșind întru totul, cu profunde sentimente de mindrie pa
triotică, hotârirea unanimâ a poporului nostru, exprimată cu fer
mitate de dumneavoastră, mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a înfăptui integral sarcinile stabilite de Congresul 
al Xl-lea al P.C.R., vă asigurăm câ nu vom precupeți nici un 
efort pentru a realiza exemplar îndatoririle ce ne revin la locu
rile de muncă in întreprinderi, in unitâți agricole, in școli și facul
tăți, acționînd astfel incit acest cincinal, hotâritor pentru înfăptui
rea in ansamblu a Programului partidului nostru, sâ constituie 
și perioada de cea mai largă afirmare a tineretului in viața eco
nomică și social-politicâ a României socialiste.

Cu prilejul Zilei sale, tinâra generație a patriei aduce un vibrant 
omagiu celor care au luptat de-a lungul anilor, pentru eliberarea 
socială și naționalâ, pentru făurirea orinduirii noi, socialiste, 
exprimă sentimentele sale de profundâ gratitudine fațâ de

perfid, foto de clasa muncitoare ți întregul popor, care ii asi
gură condiții optime de muncă și viață. Constituie o realitate 
că adincirea și perfec‘ionarea continuă a democrației socialiste 
- preocupare constantă a conducerii partidului și statului nos
tru, a Dumneavoastră personal, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu - ne oferă condiții deplin favorabile pentru formarea 
și afirmarea noastră ca o puternică forță socială aflată, sub 
conducerea partidului, in primele rinduri ale înfăptuirii năzuin
țelor și aspirațiilor fundamentale oie națiunii noastre.

Perspectivele minunate prefigurate de Programul Partidului 
Comunist Român însuflețesc tinâra generație a patriei, care va 
participa și in viitor, cu toate forțele sale, la înflorirea și înălța
rea continuă a României socialiste. Pentru noi, patria noastră, 
România, înseamnă totul - pâmintui ei sfint in care ne-am năs
cut și crescut, pentru care au luptat și s-au jertfit înaintașii și 
părinții noștri, leagân de civilizație milenară, încununată astăzi, 
în anii socialismului, cu valori noi, superioare, oamenii ei de 
omenie, români, maghiari, germani, de alte naționalități, uniți 
pentru totdeauna, prin aceleași idealuri, in jurul și pentru cauza 
Partidului Comunist Român. Nimic și nimeni, niciodată și de 
nicăieri, nu ne va abate de la lupta neînfricată pentru făurirea 
socialismului și comunismului in patria noastră scumpă - Repu
blica Socialistă România.

Reafirmind atașamentul deplin al tineretului față de politica 
externă a partidului și statului nostru - care dâ expresie aspi
rațiilor celor mai înaintate ale popoarelor de a trâi intr-o lume 
mai bună și mai dreaptă, guvernată de principiile independenței 
și suveranității naționale, egalității in drepturi, neamestecului in 
treburile interne, renunțării la forță și la amenințarea cu forța, 
respectării neabătute a dreptului fiecărui popor de a-și hotărî 
de sine stătător destinele - ne angajăm să milităm permanent 
pentru traducerea ei in viață, să fim prezenți ca un factor activ 
al intăririi continue a unității și solidarității tinerei generații din 
întreaga lume in lupta pentru cauza socialismului, a pâcii și 
progresului social.

In aceste momente, in care se îngemănează in chip fericit 
sărbătorirea centenarului Independenței de stat a României, a 
Zilei de 1 Mai, aniversarea a 55 de ani de la făurirea Uniunii 
Tineretului Comunist și a 20 de ani de la crearea Uniunii Aso
ciațiilor Studenților Comuniști din România, întregul tineret al 
patriei se leagă solemn in fața partidului, a Dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarâșe Nicolae Ceaușescu, că iși va 
consacra toată ființa sa, intreaga capacitate și putere de muncă, 
înfăptuirii integrale a Programului Partidului Comunist Român de 
edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate și înain
tare a României spre comunism, triumfului cauzei socialismului, 
a securității, pâcii și cooperării in intreaga lume.

RĂSPUNS: Cutremurul din 4 
mame a provocat. tatr-adevăr. 
pagube deosebit de serioase e- 
cooomiei naporiale. locuințelor și 
altor edifteti soctal-culturale șl, 
ta mod deosebit. mart pierderi 
de vieți omenești. Așa cum am 
mai declarat, întregul popor a 
actxxtat din primele momente, 
tata-o deplină solidaritate, pen
tru salvarea vieților oamenilor 
care se aflau sub dârimături, 
pentru refacerea și reluarea ac
tivității normale, pentru recu
perarea daunelor. Au trecut de 
la cutremur aproape două luni 
si pot spâne că întreaga activi
tate economico-socială se des
fășoară normal: practic, toate 
unitățile economice și sociale 
și-au reluat activitatea. însuși 
faptul că ta kxna martie produc
ția industrială a fost realizată 
eu o depășire fată de plan de 
ctteva miliarde de lei demon
strează că. ta aceste Împrejurări 
grele. poporul a acționat într-o 
unitate depcrA sub conducerea 
partâdukn comunist, a guverruu- 
tat asigurfnd tafrtagerea greu
tăților provocate de cutremur. 
Portttad de la aceasta, ivetr. de
pună cor.vtr.gere că ta cursul 
anului vom reuși să recuperăm 
cea mai mare parte a ptercenlor, 
si asururăm desfășurarea, in rVr- 
ZBxd stabilit prin pianul cincinal, 
a întregii actvttăți economice. 
Na se pane dec. problema re
ducerii programului de dezvol
tare economico-socială a țării; 
dtanpoc-.vâ. avem ta vedere să 
tatensficâtn unele acțiuni tocmai 
pentru depășirea tuturor greu
tăților.

Am mal menționat și cu alt» 
prilejuri, cu multă satisfacție, 
că ta aceste împrejurări grele 
poporul român a simțit solida
ritatea a zeci de popoare și gu
verne — ceea ce, fără îndoială, 
a constituit o Încurajare pentru 
noi. văztad ta aceasta atît o ma
nifestare a spiritului umanist, 
cit și o apreciere a politicii 
României.

în ce privește ajutorul econo
mic primit din afară pen
tru înlăturarea urmele»: cu
tremurului, el se ridică, prac
tic, la citeva zeci de milioa
ne de dolari. Aceasta are, 
fără îndoială. o anumită impor
tanță; esențialul îl constituie 
însă munca de refacere a po
porului român. Pagubele s-au 
ridicat la peste 2 miliarde de 
dolari, iar recuperarea loc. asi
gurarea dezvoltării normale nu 
se poate realiza dedt prin efor
tul poporului însuși. Menționez 
însă că apreciem mult ajutorul 
pe care l-am primit și. mai cu 
seamă, manifestările de solida
ritate pe. care le-am simtit ta 
aceste împrejurări grele.

faptul că în viata internațională 
ș-au produs și continuă să aibă 
loc mari transformări revoluțio
nare. sociale și naționale, mari 
schimbări in raportul de forțe. 
Linia generală a acestor schim
bări este în favoarea unei poli
tici noi. de egalitate, respect al 
independentei și suveranității 
naționale, neamestec în treburile 
interne, de așezare a relațiilor 
dintre state pe baze echitabile, 
de recunoaștere a dreptului fie
cărui popor la dezvoltare liberă, 
pe participarea cu drepturi ega
le a tuturor popoarelor la solu
ționarea prrftlemelor complexe 
ale vieții Internationale.

Pornind de Ia aceste schimbări 
și tendințe. România se pronun
ță si acționează ferm pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate 
statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială. Desigur, pu
nem pe primul plan dezvoltarea 
raporturilor cu țările socialiste ; 
promovăm, de asemenea, o largă 
colaborare cu țările în curs 
dezvoltare, extindem relațiile 
țările capitaliste dezvoltate, 
toate statele, fără deosebire 
orinduire socială. Considerăm 
în lumea de astăzi se impune 
întărirea colaborării si luptei 
popoarelor pentru democrati
zarea vieții internaționale, pen
tru realizarea noii ordini eco
nomice si politice internaționale, 
pentru soluționarea tuturor pro
blemelor pe calea tratativelor, 
pentru excluderea forței sau a 
amenințării cu forța din viata 
internațională.

de 
cu 
cu 
de 
că

ÎNTREBARE: Vi rugim 
ti ne prezentați punctul 
dumneavoastră de vedere 
privind tendințele actuale din 
Europa, Asia, Africa și 
America.

cltat și exercită o influență pu
ternică pe Întregul continent, ca 
dealtfel In întreaga lume. In 
Orientul Mijlociu, lupta pentru 
realizarea unei păci trainice și 
juste, bazată pe retragerea Israe
lului din teritoriile ocupate și 
soluționarea problemei palesti
niene, asigurarea independenței 
și suveranității tuturor statelor 
din această zonă constituie ce
rințe arzătoare atît pentru dez
voltarea economico-socială a po
poarelor respective, cit șl pen
tru pacea internațională. Ca o 
tendință generală, consider că 
popoarele Asiei înțeleg tot mai 
bine necesitatea de a duce o 
politică independentă, hotărînd 
ele însele calea dezvoltării lor, 
înlăturînd orice amestec In tre
burile interne.

Același lucru se poate spune 
și despre Africa, continent în 
plină dezvoltare, unde încă mal 
continuă lupta pentru lichidarea 
deplină a colonialismului, a po
liticii rasiste, a neocolonialismu- 
lul- și unde se intensifică lupta 
pentru consolidarea independen
ței naționale, pentru întărirea 
unității popoarelor. Consider că 
în ciuda problemelor dificile 
care mal există încă pe acest 
continent, tendința generală este 
spre dezvoltarea liberă, inde
pendentă a popoarelor africane, 
a Africii, spre excluderea orică
rui amestec din afară în trebu
rile continentului.

Aceleași tendințe se manifestă 
și In America Latină, care se 
pronunță pentru o politică nouă, 
mal cu seamă în raporturile cu 
Statele Unite. Toate acestea con
firmă ceea ce am menționat mal 
înainte că, pe toate continentele, 
cursul dominant este acela de 
afirmare a unei politici noi, de 
independență națională, de co
laborare egală, de înlăturare a 
oricăror forme de asuprire și in
gerințe în treburile interne ale 
popoarelor.

ÎNTREBARE : Care este 
linia fundamentali a politicii 
externe a României 7

RĂSPUNS : în politica sa ex
ternă, România pornește de la

RĂSPUNS : Așa cum am mai 
menționat. în lume au loc mari 
schimbări — și ele continuă să 
se accentueze — în direcția a- 
firmării voinței popoarelor de a 
pune capăt cu desăvirsire poli
ticii imperialiste, colonialiste șl 
neocolonlaliste. de a asigura 
dezvoltarea independentă a fie
cărei națiuni. în acest sens, con
sider că in Europa — atît în pe
rioada de pregătire a Conferin
ței de la Helsinki, rit și după 
conferință — se dezvoltă relații
le de colaborare. Cu toate con
tradicțiile și greutățile care apar 
încă în calea înfăptuirii securită
ții șl cooperării în Europa, se 
creează premisele pentru o ex
tindere a colaborării, pe baza 
principiilor la care m-am referit. 
România consideră că reuniunea 
care urmează să aibă loc în 
curind la Belgrad trebuie să 
deschidă noi perspective înfăp
tuirii documentelor de la Hel
sinki. și mai cu seamă să creeze 
condiții pentru trecerea la dezan
gajarea militară a continentului, 
fără de care este greu de vorbit 
de o reală securitate.

în ce privește Asia, continen
tul este atit de vast și divers în- 
cît este greu să-1 poți privi în 
mod unitar : unele sînt proble
mele Orientului Mijlociu, altele 
problemele Orientului îndepăr
tat. altele problemele zonei 
Oceanului Indian. în ansamblu, 
apreciem însă că și în Asia 
au loc schimbări importan
te ; victoriile obținute de po
poarele vietnamez, laoțian și 
cambodgian în lupta împotriva 
agresiunii imperialiste au exer-

ÎNTREBARE: Cum apre
ciat! rolul politicii de destin
dere pentru viitorul omenirii? 
Cum vă influenta această po
litici situația din Europa?

RĂSPUNS: Ca 
schimbărilor ce se 
viața internațională, 
de la politica denumită „a răz
boiului rece“, de la Încordare, 
la o politică de colaborare șl 
destindere. S-au realizat anu
mite succese în această direcție, 
deși trebuie să spun că, după 
părerea noastră, cursul spre des
tindere se află Încă abia la În
ceput. Mai sînt încă forțe și 
zone de încordare care pot pune 
în orice moment In pericol 
cursul destinderii. Cred însă că, 
dacă popoarele vor continua să 
acționeze cu fermitate în direc
ția Întăririi independenței și su
veranității naționale, dacă vor 
respinge orice amestec în tre
burile lor Interne și își vor în
tări solidaritatea — ele pot asi
gura promovarea destinderii și 
colaborării. Aceasta înseamnă. în 
fond, realizarea unei politici 
noi. democratice, de egalitate 
între națiuni. Desigur, am în ve
dere și rezolvarea problemelor 
subdezvoltării, făurirea noii or
dini economice, realizarea dezar
mării, precum și soluționarea al
tor probleme care preocupă 
omenirea. Numai odată cu gă
sirea soluțiilor care să decidă 
calea rezolvării acestor proble
me complexe se poate vorbi de 
o reală destindere. Am însă con
vingerea că popoarele dispun de 
mijloacele și forța necesară pen-

urmare a 
produc în 
s-a trecut

(Continuare în pag. a V-a)

De ziua lor, pe fronturile muncii, 
ale reconstrucției și dezvoltării

TINERII ȚĂRII
Intr-un schimb de onoare

2 mai - Ziua tineretului. Momeit cu semnifi
cații deosebite, prilej de bilanț pentru tinăra 
generație a patriei. In același timp, o zi de 
muncă intensă la cotele inaltei dăruiri și respon
sabilități comuiiste. O zi in care sute de mii de 
tineri au ținut să adauge la realizările pe care 
colectivele de oameni ai muncii din uzine, 
șantiere și de pe ogoare, din institutele de 
cercetări și proiectări, din școli și facultăți le 
dedică aniversării Centenarului Independenței, 
noi fapte de muncă, mărturie vie a atașamentu
lui față de politica partidului, expresie a educa
ției prii muncă și pentru muncă. Crescuți de 
partid in spiritul înaltelor valori morale comu-

nlste, tinerii țării au dat și cu acest prilej proba 
dăruirii exemplare, innobilînd propria lor zi de 
sărbătoare cu valoarea efortului creator, mate
rializat In însemnate depășiri ale sarcinilor de 
plan, șl devansarea graficelor de construcție pe 
șantiere, in numeroase produse livrate în avans 
beneficiarilor dH țară șî de peste hotare, în 
acțiuni pentru înfrumusețarea localităților. Conti- 
nuînd tradiția marilor șantiere ale muncii pa
triotice, tinerii au făcut din ziua consacrată lor 
în calendarul marilor aniversări o zi a schimbu
lui de onoare, o generoasă dovadă a participă
rii active pe frontul reconstrucției și dezvoltării 
patriei.

(RELATAREA ÎN PAGINA A 3-A)

Munoo, activitatea cuUural-artistici și sportul — trei imagini semnificative dm agenda Z-.lei Tineretului, 'trei din atributele unei tinereți căreia i se oferi eele mai minunate condiții ie dezvoltare și afirmare
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CÎNTAREA ROMÂNIEI
(Urmare din pag. I)

ținută formațiile de tineret dis
tinse pe parcursul Festivalului 
„Cintarea României".

Intr-o emoționantă atmosferă 
de profund entuziasm: tinăra 
generație a patriei noastre și-a 
exprimat și cu acest prilej dra-

gostea și stima fată de secreta
rul general al ■partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, a că
rui viată se leagă indisolubil de 
viata organizației de tineret din 
patria noastră, de lupta P.C.R. 
pentru eliberare socială și na
țională, pentru făurirea socialis
mului și comunismului pe pă-

mîntul României. In cadrul ma
nifestărilor tinerești ce au avut 
loc in Capitală la Complexul 
expozițional Casa Scinteii, pe 
Cîmpia Libertății de la Blaj, la 
Miercurea Cjuc. pe platoul din 
fața Mausoleului eroilor de la 
Mărășești, la Timișoara, pe Șan
tierul național al tineretului

bucurești: Prinos al dragostei
și recunoștinței noastre

Frumosul parc al Complexu
lui expozițional din Piața Scin
teii este irnpodobit sărbătorește, 
cu drapele și steaguri tricolore. 
La intrare, o mare pancartă, pe 
care stă scris „2 Mai -- Ziua 
tineretului", invită la manifes
tările ample programate aici cu 
prilejul acestei .sărbători, ea în
săși semnifitativâ dovadă a gri
jii partidului și. statului, între
gii noastre societăți pentru creș
terea și educarea tinerei gene
rații de constructori ai socialis
mului și comunismului. Pe pla
toul din fața pavilionului cen
tral, domină lozinca „Trăiască 
Partidul . Comunist. Român in 
frunte cu secretarul său gene-, 
ral. tovarășul Nicolae. 
Ceaușescu". Este o zi limpede, 
călduroasă, imbodobind și mai 
mult ținuta acestui tradițional 
loc al intilnirilor cu majore, 
semnificații pentru populația 
Capitalei, pentru ințregul popor, 
Mit dc tineji din București și 
din întreaga țară sint > prezeiiți 
astăzi, aici, pentru a participa 
la marile finale ale unor com
petiții republicane, dedicate a- 
cestei sărbători.

Sint prezenți la această tine
rească intilnire tovarășii Emil 
Bobit. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Ion Traian 

. . prim-secretar al 
T.C.. ministru pentru 

tineretului, Nicîl 
secretar al C.C. al 

Ma-

C. 
problemele 
Ceaușescu,
U.T.C., general-locotenent 
rin Dragnea. președinte al Con
siliului Național pentru Educa- 
ție.Fizică și Sport. Ion Sasu. pre
ședinte al Consiliului U.A.S.C.R., 
alți activiști de partid, U.T.C., 
U.AS.C.R., numeroși invitați, 
intre care și reprezentanți ai 
presei de tineret și studențești 
de peste hotare.

îndată după încheierea mari
lor competiții sportive ce s-au 
desfășurat aici, sutele de tineri 
concurenți și spectatorii se re
unesc intr-un impresionant ca-

re iz sărbătoresc pe platoul din 
fața Pavilionului central. Li se 
alătură detașamente de pionieri, 
uteciști in uniforme de briga
dieri, care au lucrat de dimi
neață pe șantierele muncii pa
triotice. Cu acest prilej se in- 
minează Diploma de onoare a 
C.C. al U.T.C. ^campionilor 
muncii patriotice" pe acest an, 
organizațiilor U.T.C. ale sectoa
relor 4. 5 și 6 ale Capitalei, 
Centrului universitar București, 
celor care s-au remarcat in ac
țiunile pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor economi
ce. pentru eforturile eroice pe 
frontul reconstrucției.

In acordurile fanfarei mili
tare este adus drapelul organi
zației revoluționare a U.T.C. și 
U.A.S.C.R. In alcătuirea gărzii 
se distinge ținuta caracteristică 
muncitorilor, țăranilor, elevilor, 
pionierilor, militarilor, detașa
mentelor de pregătire pentru 
apărarea patriei etc., infățișind 
simbolic componența organiza
ției U.T.C. și U.A.S.C.R.. unita
tea întregului tineret al patriei. 
Marea masă de tineri intonează 
imnul patriotic „Tricolorul", 
conferind adunării un caracter 
solemn, emoționant. Se înalță 
puternice urale. se scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.", „Ceaușescu- 
tinerii, din adincul inimii".

In această vibrantă atmosferă, 
tinerii adoptg textul telegramei 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu; seereta-rul general al 
partidului, președintele Republi
cii, dind încă o dată expresie vie 
dragostei lor nețărmurite față 
de partid, conducătorul încercat 
al poporului, bucuriei și recu
noștinței pentru politica înțeleap
tă, pentru condițiile minunate 
de viață și deplină afirmare 
create tinerei generații a Româ
niei socialiste, angajamentului 
ferm. al tuturor organizațiilor 
de tineret de a face totul pen
tru realizarea neabătută a Pro
gramului partidului.

VASILE RAVESCU

MĂRĂȘEȘTI ■

CÎNTAREA TINEREȚII
Canal — Dunăre-Marea Neagră 
— au fost prezenți mii și mii de 
tineri care au adoptat. intr-o 
atmosferă de vie însuflețire, de 
înflăcărată adeziune la politica 
internă și externă a partidului 
și statului, textul unei telegrame 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

blaj: Legămînt solemn

pe Cîmpia

cu-

Mai multe mii de tineri 
prezenți pe Cimpia Libertății, 
acest, loc de gravă și solemnă 
istorie, au fost martorii unei in- 
tiiniri de excepție a Cenaclului 
..Flacăra", organizat de C.C. al 
U.T.C. și revista „Flacăra". 
Un fluviu de entuziasm tine
resc a salutat tinerețea și li
bertatea care se sărbătorește pe 
sine : mii de soectatori si parti- 
ci.panți activi, in același timp, au 
venit pe cimpia plină de istorie 
și de lumină, ziua de 2 mai 
oonstituindu-se aici, la Blaj. în- 
tr-o zi în întregime a tineretu
lui. Pe locul unde de-a lungul 
istoriei nația și-a întinerit
getul s-au adunat tineri si ti
nere prieteni ai Cenaclului 
toate colturile tării, din 
mureș. Cluj, Arad, din 
resti si din alte locuri, 
cu autocarele Biroului de 
rism pentru Tineret șau cu tre
nul pentru a cinta imoreună. in 
aer liber. ..Deșteaptă-te româ
ne". „Hora Unirii", „Trei cu
lori". cintece cu care, de altfel, 
a inceout manifestarea dedicată 
Zilei tineretului, aniversării a 
55 de ani de la crearea U.T.C., 
a 20 de ani de la crearea 
U.A.S.C.R. Au recitat cu sensi
bilitate din poemele lor poeta 
Ana Blandiana și loan Alexan
dru. care a compus pentru 
această zi poemul ..Cîmpia liber
tății". Criticul și istoricul literar 
Dan Zamfirescu a cuvintat des
pre Blaj, despre însemnătatea 
sa în istoria neamului. O selec
ție de texte închinate patriei și 
libertății de-a lungul veacurilor 
de scriitori patrioti. de bărbații 
ale căror statui străjuiesc cim
pia. e vorba de Nicolae Bălces- 
cu. Simion Bămuțiu. Avram 
Iancu. Mihail Kogălniceanu, Pe- 
toffi Sandor, au prezentat 
noscuții actori Fior.an Pitiș, Mi-

din 
Mara- 
Bucu- 
venjți 

Tu-

cu-

Libertății
5

hail Stan si Ion Marinescu. Mu
zica tinără a fost reprezentată 
de tot ce are ea mai bun. de 
indrăgiții interpreți Mircea Vin- 
tilă. Doru Stănculescu. Valeriu 
Sterian. Victor Socaciu. Mircea 
Bodolan precum si grupul coral 
..Song". N-a lipsit din 1 
inegalabilul taragotist 
Fărcașu. maestru al 
populare căruia i s-au 
două voci de excepție, 
tele Maria Ciobanu si 
Sărăroiu. începută la orele 11.00, 
marca sărbătoare a tinereții "a 
continuat pină seara tirziu cind 
din mii de voci a răsunat 
poemul ..Imn'1 pe versuri de 
Adrian Păunescu închinat pre
ședintelui tării, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Momentul 
deosebit în cadrul acestei serbări 
tinerești l-a constituit adop
tarea textului telegramei adre
sate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. fiu încercat al po
porului. minunat exemplu de 
dăruire comunistă pentru cau
za nobilă a propășirii României 
socialiste. Intr-o atmosferă de 
vibrant patriotism toti cei pre
zenți pe Cimpia Libertății, tineri 
români, maghiari, germani si de 
alte naționalități, si-au exprimat 
hotărirea nestrămutată de a-si 
dovedi prin fapte de muncă 
atașamentul deplin fată de în
treaga politică internă si exter
nă a partidului și statului nos
tru. Ei au făcut legămintul 
solemn că înfăptuirea • integra'.ă 
a programului P.C.R. de edifi
care a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate și înaintarea 
României spre comunism, prooâ- 
șirea patriei pe noi trepte de 
progres și civilizație, vor repre
zenta idealul lor cel mai înalt, 
rațiunea insăsi a vieții loc.

ION PREDOȘANU

program.
Dumitru 
muzicii 
adăugat 
cintăre- 

i Ileana

Peste 6 000 de tineri bucureșteni - elevi, 
studenți, muncitori - ou participat ieri 
seară in Sala Sporturilor și Culturii la spec
tacolul festiv "închinat Zilei tineretului. An
samblul C.C. al U.T.C., ansamblul folcloric 
„Doina" și ansamblul „Românașul" al Ca
sei centrale a pionierilor, grupuri folk și 
brigăzi artistice ale studenților, tineri actori 
și interpreți de muzică ușoară și populară 
au adus un vibrant omagiu tradițiilor de 
luptă ale tineretului patriei noastre, împli
nirilor lui de astăzi, viitorului luminos al 
acestei generații. Spectatori și interpreți au

vibrat in același ritm, au trăit aceleași înăl
țătoare sentimente de bucurie și optimism, 
de profundă recunoștință față de partid și 
de patria noastră socialistă.

De la estradele „Vitan", „Titanii", „Expo- 
flora" pină la scenele căminelor culturale din 
comunele Popești-Leordeni, Pantelimon, Do- 
broești, Glina, Jilava, Măgurele, Bragadiru, 
de la scenele amenajate în mai multe baze 
sportive și de agrement, la scenele din toate 
casele de cultură ale Capitalei, nota domi
nantă a manifestărilor de ieri au constituit-o 
voioșia, încrederea în viață, în viitor. Ele au

culminat in carnavalurile tradiționale ale ti
neretului, din seara zilei de ieri. In parcul 
Herăstrău, la „Universal-Club", la clubul 
„T-4", la Casa de cultură a sectorului 5, la 
„Tehnic-club", la „Modern-club", la „Ecran- 
club", in case de cultură și cămine cultu
rale au răsunat cintecele carnavalurilor și 
serilor distractive, s-a dansat, s-au schimbat 
ginduri, s-au aplaudat spectacole de sunet și 
lumină, s-au închegat noi prietenii, s-au fă
cut îndrăznețe, frumoase planuri de viitor.

Foto 3 VASILE RANGA

MIERCUREA CIUC: timiș: imaginea
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SI
9 de gind și faptă

ror tinerilor din România socia
listă. vorbind același limbaj al 
muncii pentru propășirea patriei, 
cei prezenți la manifestarea or
ganizată la Timișoara s-au an
gajat să-și dăruiască toate tor
tele înfloririi patriei comune, 
cauzei Partidului Comunist 
Român. (I. Dancea).

SERBĂRILE ..SCINTEII TINERETULUI O cs

„LA TRECUTU-ȚIMARE, MARE VIITOR
O manifestare de profundă re

zonanță patriotică a avut loc 
ieri la Mausoleul de la Mără
șești, unde au luat parte citeva 
mii de tineri vrinceni, care 
împreună cu reprezentanți ai 
poeziei, ai artei și muzicii ro
mânești, au adus un vibrant 
omagiu partidului și patriei, tre
cutului de luptă al poporului 
nostru, permanentei idealului 
de independență și libertate al 
istoriei României, mărețelor îm
pliniri ale prezentului socialist 
al țării. Această simbolică de
monstrație a înaltei simțiri pa
triotice a tineretului, a tuturor 
oamenilor muncii prezenți la 
spectacolul-evocare de la Mă
rășești, care se înscrie in seria 
de manifestări organizate de 
ziarul „Scinteia tineretului" de
dicate centenarului Independen
tei de stat a României, fiind a 
șasea evocare in ordine crono- 

' logică desfășurată la vetre isto
rice, a Căpătat o semnificație in 
plus dat fiind faptul că momen
tul de la Mărășești, de Ziua ti
neretului, este, in același timp, 
închinat și aniversării a 55 de 
ani de la crearea Uniunii Tine
retului Comunist și a 20 de ani 
de la crearea Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România. Cu atit mai mult, in 
acest cadru istoric impresionant, 
unde arde veșnic nestinsă fla
căra vie. s-a înălțat, prin între
gul conținut al programului, un 
înălțător imn de slăvire a 
eroismului dovedit de poporul 
nostru in marea epopee a Inde
pendenței. Toată lumea știe — 
Mărășeștii reprezintă panteonul 
eroilor neamului ridicat pe lo
cul memorabilei bătălii de la 3 
august 1917. cinstește — așa cum 
se scrie in marmura albă — me

moria celor căzuți la datorie, 
prezentind posterității pilda vie, 
nepieritoare, de vitejie și spirit 
de sacrificiu in lupta pentru 
apărarea ființei neamului, a 
gliei strămoșești. In același timp, 
manifestarea de la Mărășești. in
clusă in ciclul de evocări des
fășurate sub un generic inspirat 
de celebrul vers eminescian „La 
trecutu-ți mare, mare viitor", a 
fost o nouă dovadă a dragostei 
nețărmurite a tineretului nos
tru față de popor și partid, ea 
constituindu-se intr-o însuflețită 
rememorare a înaltelor trepte pe 
care le urcă faptele și idealurile 
socialismului in România, o pu
ternică unitate intre gind și 
țire, un legămint sacru pe 
tineretul. întregul popor il 
pentru prezentul socialist, 
tru viitorul comunist al 
Aceste idei și-au găsit o puter
nică și înflăcărată expresie 
momentul înălțător 
participanții prezenți 
fața impunătorului i 
au adoptat telegrama 
de tinăra generație a ; 
varășului Nicolae 
secretarul general al

Manifestarea de la 
a fost o sinteză vie a muncii și 
creației, inglobînd toate genurile 
de exprimare poetică, artistică 
și muzicală, ceea ce o impune ca 
un act de 
demn de 
Festivalul 
României", 
unitar, fluent, in care 
tistice locale, afirmate 
carea națională de 
alături și împreună cu 
actori și tineri poeți, precum și 
interpreți valoroși ai muzicii 
românești au oferit celor pre
zenți versuri pătrunse de un in-

sim- 
care 
face 
pen- 
tării.

in 
in care 
aici in 

monument, 
adresată 

patriei to- 
Ceaușescu. 
partidului. 
Mărășești

cultură 
a " se 
național 
A fost un

pe deplin 
incad-a tn 

„Cintarea 
spectacol 
forțe ar
in mit- 
amaton. 
reputați

flăcărat patriotism, imnuri și 
cintece ostășești, momente cu 
muzică tinără și îndelung aplau
date secvențe cu creații ale artei 
populare românești. Din fondul 
de aur al liricii patriotice au 
stimit o profundă emoție este
tică versurile lui Mihai Emines- 
cu, Vasile Alecsandri. George 
Coșbuc, Vasile Voiculescu. Octa
vian Goga. Alexandru Mace- 
donski. recitate cu înaltă simțire 
de cunoscuți actori ai scenei 
noastre : Silviu Stănculescu,
Olga Delia Mateescu. George 
Paul Avram, Adina Popescu. 
Dan Tufaru. Poezia tînără a fost 
reprezentată de poeții Niculae 
Stoian. Florin Costinescu. Mircea 
Dinescu și Corneliu Vadim Tu
dor care au citit din versurile 
proprii dedicate evenimentului 
aniversar. O prezență impună
toare a fost Corul ..Madrigal" 
al Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu" din București care 
sub bagheta profesorului, diri
jorului si compozitorului Marin 
Constantin, artist emerit, 
terpretat piese muzicale 
au mers la inima ascultătorilor: 
„Trompetele răsună". ..Mult e 
dulce și frumoasa. limba ce-o 
vorbim", „Partidul, Ceaușescu, 
România". Puncte de mare a- 
tractie in program au susținut 
Corul. Orchestra de muzică 
populari r. so!:stii săi ale An
samblului artistic ..Doina" al 
armatei. „Pu: de lei", „Voissța 
neam

a in-
care

• BRĂILA. Pe faleza Dunării, 
in parcul monument ți in stațiu
nea Lacul Sărat au avut loc 
serbări in care au evoluat for
mațiile artistice ale organizațiilor 
U.T.C. din întreprinderile ți in
stituțiile municipiului.

Man;fesrărie culturale organi
zate in orașul Timișoara au an
trenat peste 10 000 de tineri. 
Punctul culminant l-a constituit 
spectacolul festiv găzduit de 
sala „Olimpia". Prin fata celor 
2 500 de spectatori au trecut, 
rind pe rind, cele mai bune for
mații artistice, soliști și ansam
bluri folclorice românești și ale 
naționalităților conlocuitoare. 
Creația lor s-a dovedit a fi un 
vibrant omagiu adus patriei și 
partidului, vieții libere trăite de 
întregul 
simbolic de corul 
muzică 
„Uteciști: 
stituit într-o sinteză artistică a 
muncii înfrățite a tineretului ce 
trăiește pe meleaguri bănățene. 
Dansurile 
tinute de 
ale Casei 
neretului, 
șvăbești. 
prezentate de elevii Liceului nr. 
1. soliștii de muzică populară, 
recitalurile de muzică folk și 
polcă s-au îngemănat intr-o ad
mirabilă mărturie a unității 
noastre de generație.

Momentul cel mai emoționant 
și mai expresiv pentru toți cei 
prezenți la spectacolul festiv din 
sala „Olimpia" l-a constituit 
adoptarea textului telegramei 
adresate tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru, exemplu de 
dăruire comunistă pentru cauza 
făuririi unei lumi noi pe pămin- 
tul scump al patriei. Aplauze 
îndelungi, ovații insuflețite în 
cursul cărora, in picioare, tine
rii români, germani, maghiari, 
sirbi au scandat minute in șir 
..Ceaușescu-P.C.R.". ..Ceaușescu 
și poporul", au dat glas senti
mentelor ce a'asarr.ent al tineri
lor față de politica partidului, 
de hoțărire deplină de a munci 
fără preget pentru aplicarea ne
abătută in viață a programului 
PC R_. de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
de înaintare a României spre 
comunism. Alături, băieți și fete.

orașului ce 
reședință a județului Harghita. 
Mzercurea Ciuc, este tinerețea. 
Un plus oe prospețime, de tine
rețe a primit orașul azi. 2 mai. 
de Ziua tineretului. Activitățile 
începute de dimineață, in aer 
liber, au continuat seara la Casa 
orășenească de "■ cultură, unde 
pes+e 700 de uteciști au urmărit 
spectacolul prezentat in cadrul 
matineullui ..Ifjumunkas". Tema 
spectacolului — patria. „Trăim 
înfrățiți in patria comună" a fost 
genericul sub care au început 
marfifestările maîineului. Spec
tatorii au asistat apoi la un in
terviu cu istoricul Gheorghe I. 
Bodea. oaspete al harghitenilcr. 
despre istoria U.T.C. Ei au reci
tat, împreună cu ..actorii", ver
suri cu un profund mesaj pa
triotic din creațiile lui Adrian 
Păunescu. Kanyadi Sandc-r. Dan 
Cuicer. Olah Istvan, Wemer 
Zolner. In această atmosferă de 
nobile simțiri și mindrie patrio
tică. adoptarea textului telegra
mei adresate de tinerii țării 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
s-a înscris ca un moment culmi- 

toți cei prezenți. 
tinerii harghiteni.

CONSTANTA:

Angajament de muncă,
de conștiință

? »

MUREȘ. In municipiul Tg. 
Mureș, s-a desfășurat un atrăgă
tor carnaval al tineretului. Gaz
da acestuia : ștrandul „1 Mai". 
Pină la orele serii, pe scenele 
în aer liber de la platoul Cor- 
nești și teatrul de vară au evo
luat formațiile artistice ale ele
vilor și cooperativelor meșteșu
gărești. In parcul sportiv 
August" a avut loc o 
manifestare sportivă la care 
fost antrenați peste 15 000 
neri.

revoluționară
în această dimineață, in care 

cerul de mai ne-a adus în suflet 
întreaga tinerețe a primăverii, 
aici, pe platoul șantierului na
țional al tineretului de la cana
lul Dunăre—Marea Neagră, pes
te 1 500 de tineri s-au întîlnit 
cu membrii cenaclului „Amfitea
trul artelor".

Intr-un firesc dialog al muncii 
și al artei, poeții Constanța 
Buzea. Ion Segărcean.u, Dinu 
Flămind. interpreții de muzică 
tînără Adrian Dimitriu. Roza 
Blau, Zoia Alecu, 
Smaranda și formația 
i-au avut ca parteneri 
muncitorul Mihai Ambruș și pe 
elevul Viorel Nedelcu, debutant 
în cenaclu, sub același însemn 
al hărniciei și talentului.

Momentul culminant al aces
tui spectacol, vibrantă manifes
tare dedicată sărbătorii tineretu
lui nostru revoluționar, l-a con
stituit adoptarea, în aplauzele 
entuziaste ale participan.ților, 
a textului telegramei adresate 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Și aici, tinerii participanți și-au 
afirmat o dată mai mult legă- 
mintul de conștiință de a înde
plini in mod exemplar sarcinile 
ce le revin in lumina istoricului 
Program al partidului, dovedin- 
du-se demni de încrederea și 
dragostea cu care întregul par
tid. poporul nostru îi înconjoară, 
călăuzindu-le pașii pe căile pro
pășirii patriei, spre noi culmi de 
progres și civilizație. O dată mai 
mult, aici, la Basarabi, tinerii 
si-au luat un angajament de 
muncă, un angajament de con
știință comunistă, revoluționară, 
propriu întregului nostru tineret.

montajul literar „Trepte in is
torie" interpretat de un colec
tiv de actori ai Teatrului popu
lar din Focșani, momentele 
muzicale cu fanfarele Caselor 
pionierilor din Adjud și Odo- 
bești. formația de cim poteri din 
Nistoresti și cea de buciumași 
din satul Spulber, comuna Pal
tin. grupul folk al Casei pionie
rilor din Focșani. O agreabilă 
intilnire cu muzica de pe plaiu
rile vrincene a prilejuit-o pro
gramul susținut de Taraful „Doi
na Vrancei" și soliștii săi. pre
cum si de apariția inedită a rap
sozilor Lina Vetrescu si Ionită 
Coroi care au interpretat o fru
moasă baladă populară. Un mo
ment aparte l-a constituit reci
talul cunoscutei interprete de 
muzică populară moldovenească 
Maria Bararu.

Printre invitații de onoare ai 
tineretului rrincean s-au numă
rat interprets de muzică folk 
Anda Călugăreanu. Benedict 
Popescu si foarte tinărul si ta
lentatul Ion Marin. O repriză 
aplaudată a fost aceea susținută 
de cunoscuta si apreciata forma
ție vocal-instrumentală ..Cris
tal" dm Galați, condusă de Puiu 
Crețu. împreună cu care a cintat 
si tinăra si înzestrata solistă de 
muzică ușoară Jeanina Matei.

întregul program s-a constituit 
intr-o adevărată sărbătoare a 
poeziei si artei patriotice româ
nești. tmrtind pecetea patosului 
umanist si revoluționar, specific 
tineretului României socialiste.

Iwtr-im numer mitor al ziaru
lui nostru vom rereni cu o sui
tă de t"i«grr.i fotocrarice. t>re- 
cuw ri cu no; amănunte conclu
dente in ntăsură si coafere o 
imagine cit mai l"tl asupra

nostru popor. Deschis 
Liceului de 

.loan Vidu“ cu piesa 

. programul s-a con-

p opul ace de șes sus- 
formațiile studențești, 
pionierilor și Casei ti- 

dansurile populare 
maghiare și sirbești

Mariana
„F.F.N." 

și pe

„23 
ampli 

au 
ti-

din• DOLJ. Casa tineretului ... . 
Craiova a găzduit un spectacol 
artistic •
Muncii, 
documentare „1377—1011 ani 
de glorie și de eroism" și o reu
șită seară de dans.

consacrat Sărbătorii 
vernisajul expoziției

• BRAȘOV. Pe estradele de 
la Noua, Pietrele lui Solomon, 
pe Stadionul „Tractorul" din 
Brașov au evoluat formațiile 
artistice ale tinerilor intr-o 
veritabilă sărbătoare a cintecu- 
lui și portului popular, tinerii 
români, maghiari, germani a- 
ducind pe scenă jocuri tradițio
nale și datini străbune din a- 
ceastă parte a țării.

nanț pentru 
pentru toți 
români și maghiari. Subliniind 
prin vii și însuflețite aplauze 
cuvintele telegramei adresate 
celui dinții comunist al tării, 
tinerii harghiteni s-au angajat 
ca înfrățiți in muncă și idealuri 
si nu precupețească nici un efort 
pentru aplicarea neabătută in 
practică a Programului P.C.R. 
de făurire a societății socialiste 
mult-lateral dezvoltate și înain
tarea României spre comunism. 
Spectacolul marineulu; _I*ju- 
mur.kas- va continua in zilele 
următoare ]a Gneorgn.er_. Odor- 
heiul Secuiesc. Crxsturu Secu
iesc si is alte joea..tâu ale lade-

M. BORDA ȘERBAN CIONOFF
n cosamele loc pitorești, intr-o 
tmboixi imag.r.e a frăției tutu-

Mărășești

Fotografiile GHEORGHE CUCU

,oca.e 
p-opra

• COVASATA. Numeroase dru
meții la locurile istorice și de 
agrement, urmate de serbări 
cimpenești, au fost organizate 
în toate orașele județului Co- 
vasna. Menționăm pe cele de la 
km 4 — Sf. Gheorghe, Valea 
Zinelor, Cetatea Siclău, Virful 
Demere, băile Fortyogo, Vir- 
ghiș^ care s-au bucurat de o 
largă participare a tinerilor ro
mâni și maghiari.

• ARAD. La acțiunile cultu
rale organizate în 30 de locali
tăți rurale din județul Arad au 
fost antrenați peste 15 000 ti
neri. Repertoriul formațiilor ar
tistice din Pecica. Sălnac, Crai- 
va, Frumușeni, Pîncota și Șagu 
a fost alcătuit din cintece revo
luționare și patriotice, dansuri 
populare românești și ale na
ționalităților conlocuitoare si 
piese de teatru in limbile ro
mână, maghiară și germană.

• TULCEA. Ieri, la Casa de 
cultură din Tulcea, cenaclul 
municipal al tineretului revolu
ționar a prezentat un emoțio
nant spectacol dedicat aniversă
rii a 55 de ani de la crearea 
U.T.C. și a 20 de ani de la în
ființarea U.A.S.C.R. Tot in 
cursul zilei de ieri pe terenu
rile de sport s-au desfășurat 
numeroase întreceri sportive.

• GALAȚI. Carnavalul tine
retului din municipiul Galați a 
fost organizat pe stadionul „Por
tul Roșu". Dimineața, coloana 
miilor de tineri a pornit spre 
stadion de pe faleza Dunării și 
a străbătut orașul în ritmul 
cîntecelor patriotice și ostășești. 
Pe stadion, tinerii au participat 
la numeroase activități demon
strative. La orele amiezii pe 
estradele amenajate în grădina 
din centrul orașului au evoluat 
numeroase formații artistice, 
printre care și cenaclul muni
cipal de muzică și poezie al ti
neretului revoluționar. Spre 
seară, coloana s-a deplasat ia
răși pe faleză, unde au avut loc 
parada măștilor, jocuri distrac
tive, dansul torțelor etc.

Grupaj realizat de : S. Mun- 
teanu, M. Borda. Al. Ștefănescu, 
A. Velea, L Dancea și I. Chirie.
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De ziua lor, pe fronturile muncii, ale reconstrucției și dezvoltării

Fapte și sentimente la fruntași !a învățătură,

dimensiunea dăruirii noastre
fruntași la montă patriotită

în cronica întrecerii — 
bilanțul unei zile rodnice

La întreprinderea de mașini 
grele București, sub semnul fo
cului continuu, s-a obtinut ieri 
o șarjă în plus. La întreprin
derile ,.23 August" și „Repu
blica" turnătoria și respectiv 
cuptoarele au funcționat, de a- 
semenea, fără oprire. Aceeași 
prezență activă, neîntreruptă, au 
dovedit-o și tinerii de la Cen
trala București-Vest...

„Ne aflăm în stadiu de re
zervă caldă, ne explică ingine
rul Petre Bălan. Asta înseam
nă că. oricînd. în orice moment, 
sîntem gata, la cererea dispe
ceratului energetic national să 
pulsăm marilor consumatori in
dustriali energia electrică de 
care au nevoie. La fel. si apa 
de termoficare solicitată. Speci
fic : la parametrii nominali. 
Pentru că. în zilele în care cele 
două grupuri energetice au fost 
repuse în funcțiune, ele au și 
atins parametrii proiectați". La 
..exploatare cazane", formația 
condusă de tînărul Paul Popes- 

si formația tânărului maistru 
f^rtidor Zamfir de la „exploata

re electrică" împreună cu cei 40 
de lăcătuși, electricieni si sudori 
de la compartimentul mecano- 
energetic așteaptă semnalul dis
peceratului național 
porni agregatele.

întreprinderea de 
fină. „Primul schimb 
re al zilei va fi — ne 
ră maistrul Viorel Petcas — cel 
puțin tot atit de bogat în re
zultate ca Si cel de azi noapte, 
condus de colegul meu Marin 
Andrei. Ne-am propus să dăm 
peste norma de plan plăcuțe 
widia în valoare de 50 000 lei. Am 
înțeles că si celelalte două schim
buri de onoare ale tinerilor 
și-au propus același lucru. Asta 
înseamnă că ziua de muncă 
2 Mai se va solda cu o depășire 
de 150 000 lei".

Așadar, alte 3 schimburi de 
onoare organizate de tinerii 
la mecanică fină vor sta 
baza unei zile record de pro
ducție și calitate. Un calcul su
mar arată că cel 17 uteciști din 
formația maistrului Petcaș, 
precum și ceilalți 35 din forma
țiile conduse de Traian Conso
les și Marin Andrei vor realiza 
într-o singură zi peste 30 000 de 
plăcuțe pentru 30 000 cuțite de 
strung. Printre cei 17 tineri, 
datorită cărora toate cele 5 cup
toare de tratament funcționează 
ireproșabil, iar cele șase prese

pentru a

mecanică 
de onoa- 

asigu-

de 
la

PENTRU RECOLTE TOT MAI BOGATE
Pe ogoare

• DÎMBOVIȚA. Alături de 
mecanizatorii dîmboviteni. care 
impulsionează ritmul semănatu
lui la porumb, întîlnlm un nu
măr tot mai mare de cooperatori 
lucrînd la întreținerea culturi
lor prășitoare și de legume. Zi
lele de 1 și 2 mai au fost de
clarate zile-record în agricultu
ră, zile de maxim efort pentru 
realizarea sarcinilor stabilite în 
toate sectoarele de activitate.

La co’operativa agricolă de 
producție din Fierbinți, de e- 
xemplu. în aceste două zile am 
întîlnit la muncă peste 250 de 
cooperatori, pe cei 20 de me
canizatori care deservesc unita
tea amintită. în frunte cu spe
cialiștii care lucrează aici pre
cum și cei din sectorul economic.

O tarla de aproape 25 de hec
tare cu sfeclă furajeră era îm- 
pînzită de oameni. Cooperatorii 
Ion Iorga. Gheorghe Suru. Con
stantin Pădureanu, Gheorghe 
Petre. Petra Lungu și multi al
ții. dintre care n-au lipsit con
tabilii Nela Purcel. Gheorghe 
Coman. Ștefan B. Ștefan si șefa 
de fermă Anca Spătaru. efectuau 
prima prașilă manuală la cultu-

nu au stagnat nici oautomate 
clipă, îi reintiinim și pe per- 
manenții candidați la panoul 
fruntașilor : Clavia Predoi. Du
mitra Căilin, Ștefania Șerban, 
Angelica Nițu, loan Vătafu. 
încă o premisă, încă o garanție 
că angajamentul anual al sec
ției plăcuțe carburi metalice 
sinterizate de a obține peste 
plan produse în valoare de 
5 000 000 lei va fi nu numai În
deplinit. ci și depășit.

întreprinderea de utilaj 
mic „Grivița Roșie". Un 
schimb de onoare la secțiile : 
cazangerie. prelucrări mecani
ce, turnătorie, mecanic șef. 
..Pentru că. atit cererea com
binatului petrochimic Teleajen, 
care solicită livrarea înainte de 
termen a unei coloane de sinte
ză, cit și angajamentul nostru 
de a devansa livrarea către be
neficiarii externi a unor insta
lații chimice sînt în permanență 
datorii de onoare, am organizat 
acest schimb de onoare al ti
nerilor. ne spune Ion Văcaru, 
locțiitorul secretarului comite
tului U.T.C. pe întreprindere. 
Nu este nici primul și nici ul
timul schimb de onoare. Sem
nificația lui este, insă, cu atit 
mai importantă, cu cit el se 
desfășoară de ziua noastră, a 
tineretului, care va fi pentru 
noi — așa cum am hotărit cu 
toții — o zi de producție re
cord".

Argumente : astăzi, cu o săp- 
tămină înainte de termen, o 
nouă coloană de sinteză este 
trimisă la export. Aproape 25 
tone utilaj chimic s-au realizat 
peste plan la secția a III-a ca
zangerie. rod al muncii celor 70 
de utecisti prezenți în uzină de 
la primele ore ale dimineții. 
Printre ei. desigur, și cazangiii 
Vasile Dinu. Ilie Neagu. Gheor
ghe Grigoraș. sudorii Florin 
Moșu și Grigore Stoicescu. La 
turnătorie, unul din locurile 
unde se lucrează în ..foc conti
nuu", s-a obținut o producție su
plimentară de 150 000 lei. Secția 
a II-a prelucrări mecanice are 
de pe acum pregătită producția 
pentru săptămina viitoare si da
torită aportului celor 60 de ti
neri de la atelierele forjă si scu- 
lărie-S.D.V.. Asta înseamnă că 
angajamentul tinerilor de la 
prelucrări mecanice de a depăși 
planul anual de producție cu 4 
milioane lei se va datora si co
legilor lor de la forjă și sculărie.

ehi- 
nou

activitate neîntreruptă la semănat, la întreținerea culturilor
ra sfeclei. Pe solele semănate cu 
porumb mecanizatorii Marin Dră- 
gușin și Vasile Răducanu tre
ceau cu sapele rotative pentru a 
sparge crusta, asigurind astfel o 
răsărire uniformă a plantelor. 
Dar zilele de 1 și 2 mai au 
fost rodnice și pentru me
canizatorii care lucrează cu 
discurile și semănătorile. în 
tarlaua Chioarsa care se întinde 
pe o suprafață de 70 de hectare, 
șase discuri și trei semănători 
efectuează in flux neîntrerupt 
semănatul porumbului. Ingine
rul șef al cooperativei agricole. 
Gheorghe Croitoru. care urmă
rește îndeaproape calitatea lu
crărilor executate se declara 
mulțumit de felul cum au știut 
să muncească toți mecanizatorii 
în această campanie de insămin- 
țări. (O. Marian).

• ARGEȘ. Lucrătorii ogoare
lor din județul Argeș au sărbă
torit Ziua muncii prin muncă, 
în unitățile agricole din Moză- 
ceni. Ștefan cel Mare. Izvoru, 
Slobozia. Miroși. Negrași. unități 
care anual cultivă suprafețe in- 
tinse cu porumb, ultimele două

S

Un angajament eniectrr. efartari 
colective pentru matenalLZsrea 
lui. eforturi la care au subscris, 
ieri, peste 200 de tineri. Pr.ntre 
aceștia i-am intilnit si pe tur
nătorii Constantin Alexe. Rădu- 
can Tudor, pe tocitorul Gheor
ghe Ionită. pe lăcătușul Mircea 
Ștefan. pe strungarii Petre Des- 
pa. Constantin Ștefan. 
Oprea și alții.

Deci : LM.G.B- J3 
CET. București-Vest. 
fină. LU.C. -Grrrita 
Fante de mnri arrir *rr w. 
initiative otecsze. v* Th.-. de 
onoare si ia UREMOA&. Mrr~î 
electrice -Beoubâca* s 
altele. Mii de tmen boanssem 
au marcat astfel mirarea in cri 
ce-al 56-!ea an de existentă a 
Uniunii Tineretului Comunist la 
locurile lor de muncă, acolo 
ur.de se definesc in bună măsu
ră ritmurile și trăinicia 
miei noastre.

Țnnnrâ

ecoeo-

Focul neîntrerupt al constructorilor
șantiereBetonierele marilor 

ale Capitalei au funcționat fără 
întrerupere și la 2 mai. semn că 
pentru foarte mulți constructori 
această zi a fost o nouă zi de 
eforturi susținute in care inten
sitatea ritmului de lucru a aces
tei primăveri care i-a solicitat 
mai mult decit orîcind nu a 
stagnat nici o clipă. O afirmația 
care se susține și prin faptele 
surprinse ieri de reporterii noș
tri la fața locului, acolo unde in 
primele rinduri s-au dovedit a 
fi tinerii care au ținut să adau
ge de ziua lor in bilanțul reali
zărilor de pînă acum noi succese 
de prestigiu. Pe strada Moghio- 
roș. unde peste 3 zile se va de

finitiva silueta unui nou bloc de 10 
nivele, șeful de lot, inginerul Ion 
Pană, sublinia cu deplină satis
facție că lucrul nu a fost în- ' 
trerupt nici o clipă pentru că, 
la apelul conducerii Șantierului 
numărul 2 al Grupului 7, trei 
echipe de 70 de tineri s-au an
gajat să preia pentru 1 și 2 mai 
integral lucrările de glisare. „Pe 
1 mai. ne declara Ilie Toancă, 
șeful uneia din aceste echipe, 
am ridicat un nivel, pe cel de-al 
șaptelea. Pe 3 mai, cind vom 
încheia schimburile de onoare 

zile au fost zile de intensă acti
vitate. Așa. bunăoară, la Coope
rativa agricolă de producție din 
Slobozia. 18 tractoare cu discuri 
si nouă semănători sint concen
trate Ia semănatul porumbului. 
Respectind întocmai programul 
de muncă stabilit, mecanizatorii 
Florea Vlad, Alexandru Lazăr. 
Constantin E. Petre. Coștică 
Vlad și ceilalți colegi ai '.or au 
reușit ca in cursul zilei de ieri 
să încheie pregătitul terenului 
ne întreaga suprafață de 1 4C0 
hectare. Semănătorile tin pasul 
cu ritmul alert de pregătire a te
renului. AstfeL echipa de nouă 
oameni care anual execută se
mănatul. echipă din care fac 
parte, printre alții, si Ion Sirbu, 
Constantin I. Saru. Dumitru Mo- 
goșilă. Gheorghe Lungu. Ale
xandru Ungureanu și Gheorghe 
Cucu au reușit să introducă in 
sol săminta de norumb pe su
prafața de 1 346 hectare. Șeful 
secției de mecanizare loan Sima 
ne asigură că astăzi vor încheia 
această lucrare pe întreaga su
prafață planificată. (M. Ovidiu).

■te.

ce le-am inițiat, blocul va ajun
ge la nivelul 8. așa incit in ziua 
de 6 mai vor putea prelua lu
crul instalatorii și zugravii".

Dar stațiile de betoane ale 
întreprinderilor de construcții 
au continuat să producă și să li
vreze. ieri, beton nu numai 
pentru constructorii bucureșteni. 
fiindcă în București lucrează — 
așa cum bine se știe — și foarte 
mulți constructori veniți din 
alte județe ale țării, care ajută 
la refacerea și sporirea fondului 
locativ al Capitalei. în apro
pierea localului P.T.T.R. din 
Drumul Taberei, muncitori ai în
treprinderii de construcții-mon- 
taj siderurgice din Galați au 
turnat ieri 80 m.c. la temelia 
blocului nr. 803. bloc pe care 
s-au angajat în luna martie sâ-1 
execute în întregime cu forțe și 
utilaje proprii. Subinginerul sta
giar Gheorghe Ciupitu. care 
conducea lucrările, ne-a făcut 
un calcul, demonstrindu-ne că 
termenul de 31 decembrie al a- 
cestui bloc de 126 de aparta
mente va fi devansat cu cel 
puțin 2 săptămini.

La alt punct de lucru, tot în 
cartierul Drumul Taberei, acolo 
unde întreprinderea județeană

• COVASNA Lucrătorii o- 
goarelor din județul Covasna 
au ținut să facă din zilele de 
1 și 2 mai adevărate dovezi de 
dăruire și pricepere in muncă, 
de mobilizare exemplară și ab
negație. hotăriți să execute Ia 
momentul optim toate lucrările 
campaniei agricole. Sub de
viza „Toată lumea pe cimp. 
toate utilajele in funcțiu
ne*. tinerii au fost pre
zenți la sortatul cartofilor, la 
transportul lor in cimp. la se
mănat, la celelalte lucrări. Riad 
pe rind s-au incheiat aceste lu
crări de insămințat Ia unitățile 
C.AP. Alta Seacă. Baraoit. B«- 
borteni. Căpeni. Vtrghtș. Araci, 
Hăghig, Aninoasa. Reci. Ghid- 
falău. Malnaș. Brateș. Chichis, 
Lisnău. Ozun. Tg. Secuiesc. Cu 
eforturi deosebite și cu satis
facția împlinirilor au muncit și 
lucrătorii de pe ogoarele unită
ților deținătoare ale celor mai 
întinse suprafețe destinate a- 
cestei culturi : Cemat. Sinzieni, 
Petriceni și altele. (R. Vasile).

• ARAD. Duminică si luni 
80 de tineri mecanizatori din ju

a terenurilor de fotbal și 
din cadrul Complexului 

■ai-sportiv studențesc _La- 
ei*. -Să facem ca orașul 
a să arate rit mai frumos", 
ta a fost deviza rodniciei 
lufiețitei activități a elevi- 
și studenților bucureșteni.

de constructii-montaj Satu Mare 
a excavat primele cupe de pă- 
mint pentru un bloc de 176 de 
apartamente la 23 martie, mais
trul Gheorghe Tir.câ ne declara 
că in mod normal o astfel de 
construcție se ridică in 16 luni. 
_Ne-am angajat insă să termi
năm blocill la 31 decembrie și 
ne rom respecta cuvîntul dat. 
De aceea, și noi. constructorii 
veniri din alte județe, ca și con
structorii Capitalei am făcut din 
aceste două zile de început de 
mai ziîe-record de producție și 
calitate-.

Ziîe-record pe care și secția 
de betoane Bujoreni a întreprin
derii de materiale de construcții 
„Granitul" a susținut-o cu li- 
vrări-record de betoane. .Jn 
mod obișnuit expediem într-o 
oră 90 de tone beton. Azi. ne 
declara dispecerul Ileana Nițoi. 
am trimis șantierelor 108 tone 
in fiecare oră*.

Grupxj realizat de
MONICA ZVTRJINSCHI 

DOMNITA VĂDUVA
N. COȘOVEANU

P. PFRFII. 
I- OLAN

dețul Arad au fost prezenți. 
alături de colegii lor mai in 
vârstă. la insâmir.tatul porumbu
lui. Contribuția lor s-a concre- 
tizat in semănatul a 15 000 hec
tare. S-au remarcat tinerii din 
secțiile de mecanizare Grăniceri. 
Pilu. Socodor. Cermet Șicula. 
Beiru și Săvirșin. în același 
timp alti 1 300 tineri au partici
pat Ia întreținerea a peste 2 000 
ha pășune. (I. Dancea)

• TIMIȘ. 5 000 mc pămint 
dizlocat în acțiunile de desecări. 
600 ha pășuni întreținute si 
15 006 ha insămințate cu porumb 
constituie bilanțul participării 
tinerilor cin județul Timiș in 
sorijmul agriculturii in nrime’e 
două zile ale lunii mai. CD. Ion).

• SIBIU. 206 de elevi ai Li
ceului M.I.U. din Cisnădie au 
lucrat în zilele de 1 și 2 mai in 
D'antatia intensivă de pomi 
fructiferi de Ia Cisnădioara pe 
care tot ei au realizat-o în 
toamnă prin muncă patriotică. 
(Adina Velea).

S.

• TÎRGU MUREȘ. Pe a- 
ger.da muncii patriotice, ute- 
ciștu tirgumureșeni au în
scris. ineepmd de ieri, un nou. 
obiectiv. Despre ce este vorba 
ne spune tovarășul Atila Vajda, 
secretarul Comitetului munici
pal Tg. Mureș al U.T.C.: „Am 
descnis astăzi șantierul de 
muncă patriotică al tineretului 
din municipiu, șantier cunoscut 
sub denumirea de Baza sportivă 
Si de agrement Mureș IÎ. Este 
vorba de amenajarea unui mi
nunat loc de petrecere a timpu
lui liber pe terenul rămas in 
urma devierii Mureșului după 
încheierea lucră: ii de regulari
zare a acestuia in zona munici
piului. Participă peste 6 600 de 
uteciști de la întreprinderea 
„Electromureș-. Prodcomplex, 
Ccmbinatul de îngrășăminte chi
mice. Metalotehnica. IMATEX. 
practic, din toate organizațiile 
U.T.C. din municipiu. Iată și bi
lanțul zilei. Am început cu cu
rățirea terenului .reușind să re
cuperăm deșeuri metalice in jur 
de 20 000 kg. apoi am continuat 
cu transportul Pământului pentru 
umplerea vechii albii a Mureșu
lui- Astăzi am dizlocat in acest 
scop peste 12 000 m.c. pămint" 
(M. Bordaj.

• TULCEA. Pe șantiere
le muncii patriotice din ju
dețul Tulcea au fost pre
zenți în ultimele două zile peste 
15 000 de tineri. La sate, ei au 
lucrat Ia amenajarea a 23 'rv>re 
sooruve. la înfrumusețarea lo
calităților. întreținerea finețelor 
naturale. Pe plantația de salămi 
de la Bididia ei au făcut ulti
mele ahoenajări și au inceput 
lucrările de întreținere. în mu
nicipiul Tulcea și-au concentrat 
efor turile la două mari obiec
tive : la construirea casei ști in - 
tei și tehnicii, și la efectuarea 
unor amenajări în jurul Monu
mentului Independenței. recon
struit recent, si care urmează să 
fie reinaugurat în preajma zilei 
de 9 Mai. (L Chirie).

• HUNEDOARA. în județul 
Hunedoara, sărbătoarea „Zilei 
tineretului" a inceput luni di
mineața prin ample acțiuni de 
muncă patriotică, organizate pe 
șantierele de construcții din 
Deva. Hunedoara și Valea Jiu
lui. Ia sistemul de irigații de Ia 
Simena-Batiz. in întreprinderi 
și unități agricole, acțiuni la 
care au participat circa 20 000 
de tineri si elevi.

Fotografiile O. PLECAN

• BOTOȘANI. Peste 15 000 de 
tineri din întreprinderile indus
triale. școlile si unitățile agrico
le ale județului Botoșani au fost 
prezenți in .zilele de 1 si 2 mai 
pe șantierele muncii patriotice.

Eforturile reunite ale acestora 
au fost concentrate la lucrările 
agricole de sezon, construirea de 
noi obiective social-culturale. a- 
menajarea de baze sportive și 
de agrement. înfrumusețarea lo
calităților, plantarea de pomi și 
arbuști.

La Botoșani, spre exemplu, In 
ziua de 2 mai brigăzi formate 
din muncitori din zona indus
trială au lucrat pe șantierele vi
itoarei case de cultură a tinere
tului din oraș, al complexului de 
cămine pentru nefamiliști si Ia 
amenajarea complexului sportiv 
municipal.

• CLUJ. Aproape 2 000 de ti
neri din municipiul Cluj-Napo- 
ca au inceput ziua de 2 mai pe 
șantierele muncii patriotice. S-a 
muncit cu entuziasmul specific 
viratei. în zona noului nod de 
circulație Fiorești. în zona 
I.M.M.R. „16 Februarie", in par
cul Colina care înfrumusețează 
noul cartier Mănăștur. in îm
prejurimile lacului de agrement 
din cartierul Gheorghieni.

• ARGEȘ. Pe șantierele 
de construcții, in întreprin
deri și unități agricole din 
județul Argeș ieri au fost 
prezenți la locurile de muncă 
peste 10 000 uteciști, care au 
executat un important volum de 
lucrări. La Combinatul petro
chimic din Pitești, unde proce
sul de producție se desfășoară în 
flux continuu, tinerii au livrat 
suplimentar în ziua de 2 mai 
peste 10 000 produse de rafină
rie. polietilenă, negru de fum. 
Rezultate deosebite in producție 
au raportat tinerii de la între
prinderea mecanică Muscel și 
Combinatul de lianți Cîmpulung 
unde, din inițiativa organizației 
U.T.C., au fost organizate schim
buri ale tineretului și au fost 
formate echipe de uteciști care 
să execute in zilele de 1 și 2 
mai lucrări de revizie și repa
rații ale instalațiilor. Valoare^ 
lucrărilor executate în aceste 
zile de tinerii musceleni se ri
dică la peste 100 000 lei. (N. Mi
lita ru).

• SIBIU. în zilele de 1 și 
2 mai la întreprinderea „Car- 
bosin" din Copșa Mică, 200 
de tineri s-au aflat pre
zenți la vetrele cu fac con
tinuu, producînd cantități su
plimentare de materii prime 

necesare industriei chimice, La 
sfîrșitul celor două zile record 
ei au obținut 7,2 tone acid for- 
mic, 1,4 tone acid oxalic. 324 
tone negru de fum. (Adina Ve
lea).

• ARAD. 2 000 tineri din.
întreprinderile: de vagoane,
„Strungul", C.P.L., din ora
șele Ineu, Lipova, Nădlac 
și din alte localități au ini
țiat numeroase acțiuni de 
muncă patriotică in sprijinul 
producției. în cele peste 20 000 
ore au fost aranjate depozitele 
de materiale, s-au executat re
parații curente ale mașinilor și 
a fost colectată o importantă 
cantitate de deșeuri metalice și 
de hirtie. (L Dancea).

• COVASNA. La între
prinderea minieră Căpeni, din 
județul Covasna, tinerii ro
mâni și maghiari au lu
crat cu dăruire și conștiincio
zitate comunistă. S-au remarcat, 
prin producțiile deosebite, intre 
cei 220 de tineri prezenți la 
lucru, așa cum ne spunea Peter 
Ilys, secretarul comitetului 
U.T.C., cel 45 uteciști de la 
mina Vîrghiș care au constituit 
schimbul de onoare al tinerilor 
de la I. M. Căpeni. în același 
timp, 600 de tineri din orașul 
Sfintu Gheorghe, între care ele
vii de la Școala de cooperație, 
liceele textil și mecanic, între
prinderea de aparataj electric 
auto, au participat la lucrări 
gospodărești in parcul central și 
pe platforma industrială. La de
molări și degajări de materiale, 
in orașul Baraoit, au acționat 
circa 400 tineri. 60 conducători 
auto au lucrat la construcția se
diului I.T.A., întorsura Buzău
lui.

• Ziua tineretului au sărbăto- 
nt-o prin muncă și cei 200 de 
brigadieri prezenți iu această 
pnmăvară pe șantierul național 
al tineretului pentru îmbunătă
țiri funciare de la Nedeea-Mă- 
ceșu, județul Dolj, care a exe
cutat lucrări în valoare de pes
te 200 mii de lei, realizînd 2 500 
mc terasamente mecanice, 1000 
mc terasamente manuale, mon- 
tmd 200 m conductă asbo și tur- 
mnd 15 mc de betoane.

• La Combinatul chimic din 
Craiova valoarea producției rea
lizate în schimburile de onoare 
inițiate de organizațiile U.T.C. 
care au antrenat 1 200 de tineri 
se regăsește între altele în 140 
tone îngrășăminte chimice, 450 
tone amoniac, 900 tone acid azo
tic și 40 mc oxigen.

ur.de
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PARTIDULUI Șl TĂRII,
UN IMN AL VlRSTEI NOASTRE
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PARTID
Mă duce gîndul către eroii de demult 
Ce-nveșnicitau inimi și stele și-anotimpuri, 
Eterne primăveri, mirificele timpuri 
Și aripa de soare în veșnicul tumult.

Te regăseam cu fulgerele-n mînă,
Viu luminînd a limpezime printre scuturi, 
Catarg solar al mării din trecuturi, 
Sufletul din baladă și-adîncă rădăcină.

îngenuncheam în fata măreției tale — 
O primăvară revărsată peste clape 
Tn cîntecul acela netezit de ape, 
Sau în sclipirea sufletului dintre zale.

Te sărutam cu fruntea către cer și glorie, 
într-o aureolă de revărsare nouă
Și-ți dăruiam a inimilor dulce rouă,
Ce te găsea în adevăruri și istorie.

Te văd în unanima, vijelioasa horă, 
Aprinsă-n/vitejia ce a învins prăpăstii
Ca un triumf de vise și legănări de trestii, 
Ca un ostaș de veghe la cîntec și-auroră,

Ești focul de izbîndă ce-a răsărit din undă, 
Ca o sclipire-n zborul durat spre viitor 
Și leagănul eroic crescut din vis și dor 
Și tinerețea nouă — o aripă rotundă.

îngenunchez în fața măreției-mame,
Izvorul setei mele, sămînța românească, 
Freamătul cald de frunze pe orga strămoșească, 
Etern ostaș de veghe printre pămînt și arme.

MINCA ELENA 
elevă clasa a VIII-a

Școala generală Negrenii de Jos, 
jud. Teleorman
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DRAGOSTEA POETULUI TÎNĂR
Peste tîmpla veacului poetul apleacă mîna

de muncitor 
la mașinăriile munților noștri albi de zăpadă 
roțile dințate știu cum se trage după sine o țară 
din rădăcinile pămîntului spre viitor.
Primăvara rîurile aduc strămoși din pămînt 
umflă tulpinile copacilor și le deschid ochii îmiiți 
tot ce se zămislește și crapă de iarbă

— în cuvinte nu mai au loc de dormit
și ies pe cîmp cu vîntul să mîngîie privirile țării

— poetul în orașul său privește macaralele
de oțel. 

Poetul tînăr are în față cuvintele și faptele sale 
le-a cules din uzine — de pe coamele bătucite

ale plugului 
strămoșesc, 
de pe fiecare piatră rostogolită din Carpați.
Pe jos mergînd odată cu viața patriei sale 
poetul alege haina vieții 
a celorlalte lucruri ce nu au fost niciodată spuse 
și ard de două mii de ani buza fiecărui om. 
Poetul tînăr la apel nu lipsește 
stă gînditor lingă tulpina copacului său . 
patria și partidul sîngele-i încălzesc.

VALERIC BARGAC
muncitor la C.S. Hunedoara

GÎND CA O 
RAMURĂ

Spre tine îmi aplec țară, 
gînd ca oi ramură 
cu gust de viață și soare, 
îți dărui sufletul 
ca miezul alb de pîine, 
să-ți fiu 
ca sarea și ca vîntul, 
să-ți împlinesc 
îndemnul și cuvîntul, 
căci ieri, e Columna 
și mîine, e Coloana 
și infinitul ce stă în ele 
deschide drum luminos 
pentru noi.
De aceea cîntă oamenii, 
cîntă păsările și florile 
acestui pămînt, 
de aceea trăiesc și 
iubesc patria !

ELENA KUSU
Operatoare la Oficiul de eateul 
ai întreprinderii ..6 Martie" — 

Zămești

„Tinerii vor vedea în voi 
exemplul însuflețit 

al datoriilor lor viitoare"
(dintr-un ordin de zi din anul 1877)

NUMELE TĂU, ROMÂNIEI
De unde vine numele tău, Românie 
Nume pe care-1 rostim cu mîndrie 
mai rotund ca o pîine înflorită-n cuptoare, 
mai rotund decît sufletele părinților noștri 
care n-au cunoscut decît ora de trudă 

și clipa de somn 
De unde vine numele tău, Românie 
Nume plin de omenie, 
nume care le cuprinde pe toate 
de la miazăzi pînă la miazănoapte, 
pînă la marginea contururilor 
Acolo timpul stă de veghe 
ascuns în lanul înflorit de grîu 
și pasărea învață puii să cînte, 
cîntec plin de speranță 
și de iubire pentru toate bucuriile noastre, 
pentru toate semnele țării ce acum 
spre înalturi se ridică.

De unde vine numele tău, Românie 
Nume din care coboară toate cuvintele 

noastre 
limpezi ca aburul pîinii
Și pîinea și griul
și numele tău, Românie, are culoarea amiezii 
cînd fructele coapte potolesc setea acestui 

pămînt minunat 
din care pornesc toate izvoadele noastre 
Și fructele-acestea ce-n fiecare vară

se rostogolesc 
de-a lungul pămîntului 
adevărată jertfă aduc sufletelor pierdute-n 

cîmpie, 
inimilor care luminează, necontenit,aceste 

ținuturi.

MIHAI ADRIAN ERES 
student, București

La scurtă vreme după 
ce fusese semnată și pro
mulgată Legea pentru re
crutarea armatei. studenții 
Universității București dau 
una dintre cele mai grăitoa
re dovezi de patriotism, de 
sinceră dorință de a apăra 
cu arma in mină libertatea 
țării :

„Frumos și intăritor spectacol !“ 
„Studenții Universității din 

București, care au protestat cu 
ardoarea juneții și a unui pa
triotism luminat Și hotărit in 
contra incercării de încălcare a 
drepturilor naționale ale Româ
niei și care luaseră, cum am a- 
nunțat deja, hotărîrea de a cere 
d-lui ministru de război, in
structor militari spre a-i pre
găti pentru cazul cind dreptu
rile tării ar avea trebuință de 
a fi apărate cu arma, au adre
sat <t-lui ministru de război o 
cerere in acest sens și ea 
a fost grabnic satisfăcută". (...). 
(„Românul" 8 ianuarie 1877).

Profeticele cuvinte ale lui 
Mihail Kogălniceanu

„Noi trebuie să dovedim că 
sintem națiune, că avem conști
ința misiunii noastre, trebuie să 
dovedim că sintem în stare să 
facem și noi sacrificii pentru ca 
să păstrăm această țară și drep
tul ei pentru copiii noștri" 
au primit încă din prima zi răs
puns eroic și brav din partea 
tinerilor țării.

» La 26 mai numeroase gru
puri de tineri trec de la Făgă
raș Carpații fără pașapoarte so
sind la Cimpulung Muscel „pen
tru a intra in armata română". 
Tot ei, confirmă primarul că „in 
zilele acelea (...) au să vie in 
țară si alți tineri in asemenea 
condiții."

• Barbu Delavrancea — pe 
atunci in virstă de 19 ani — 
scrie poemul „Stanțe" — înflă
cărată chemare la lupta pentru 
neatirnarea țării : ..înainte es- 
cadroane ! Destul netrai și ru
șine ! / Destul, intr-un somn 
letargic, de ce furăm pingăriți / 
De cit bir ca altădată, gloanțe 
le vom da mai bine !...“

• Consemnind luptele date la 
3 iulie in atacul asupra cetății 
Nicopol colonelul Grigore Can- 
tili, comandantul bateriei 1, care 
a organizat și a condus lupta, 
remarca, intre altele, că „de 
la sublocotenentul Arthur, unul 
dintre cei mai tineri ofițeri a- 
bia ieșiți din școală, și pînă la 
cel din urmă soldat (...) toți au 
dat dovadă de o adevărată vite
jie, străbătind ploaia de obuze 
ce li se arunca de turci, fără 
cea mai mică ezitare".

• La 29 august, cu o zi îna
intea atacului de la Plevna, lo
cotenentul Grigore Gheorghie- 
vici notează intre altele : „Ia- 
tă-ne. in fine, in față cu ina
micul. Vă scriu chiar din tabă
ră ; astăzi sintem în ajunul unei 
mari bătălii, bătălia decisivă de 
care depinde soarta întregii țări; 
sau ieșim învingători, sau rămî- 
nem aici... Avem multă speran
ță... Fiți cu curaj cum sînt și 
eu ; nu vă întristați pentru că 
luptăm cu toți pentru țară... și 
vom învinge".

• ..Cu drept cuvint ne putem 
mindri că am început a ne a- 
firma in fața Europei si se pot 
convinge că românii sint o na
ție eroică. Căpitanul Valter a 
murit impllntlnd fanionul pe re- 
tranșamente. Sonțu a murit la 
atac in fruntea batalionului" 
(din Raportul generalului Ale
xandru Cernat, comandantul 
Armatei operative, adresat pri
mului ministru, Ioan C. Bră- 
tianu)

• Răspunzind apelului adre
sat la 7 septembrie de Mihail 
Kogălniceanu de a contribui 
benevol la cumpărarea de arme 
necesare armatei, tinerii vor 
constitui noi societăți de întra
jutorare intre care și unele co
mitete speciale la Brașov, Sibiu, 
Cluj. De fapt această acțiune 
începuse încă înainte de declan
șarea războiului. De pildă, în- 
cepina' din luna aprilie „Socie
tatea tinerimii din Bacău" va 
colecta pină in august 1878 peste 
12 000 lei obiecte alimentare, o- 
biecte sanitare etc. „Asociația

junilor comersanți din Ploiești", 
con'stituită in luna iunie, va 
colecta in numai două luni 4 500 
lei și mari donații sanitare. La 
aceste acțiuni iși anunță parti
ciparea, prin scrisori trimise 
Măriei Rosetti și elevii de la 
Liceul „Matei Basarab" din 
București, ca și cei de la școlile 
secundare din Capitală grupați 
în „Societatea independentă".

• 28 noiembrie „după lupte 
îndîrjite, întreg frontul turc (...) 
aflind de capitulare ridică stea
gul alb la ora 14". Trupele oto
mane, conduse de Osman Pașa, 
se predau forțelor aliate. „Tine
rii vor vedea în voi exemplul 
însuflețit al datoriilor lor vii
toare, iar măreața figură a 
României va privi mîndră și li
niștită și veșnică-i va fi viața 
pe cît va avea fii cu inimile 
calde și brațe voinice ca ale 
voastre." (din Ordinul, de zi nr. 
172 dat la 2 decembrie).

• In ziua de 12 februarie 
drapelul românesc este ridicat 
pe una din redutele cetății Vi- 
dinului. „Istoria și copiii
— spune in Ordinul de zi gene
ralul Nicolae Haralambie — vor 
vorbi despre corpul de vest. 
Tara este mîndră de voi. Disci
plina, devotamentul real și bra
vura să fie singura emblemă a 
drapelului României".

A trecut de atunci, de cind 
s-au scris aceste glorioase pa
gini de istorie, un veac — un 
veac in care, luptînd cu același 
eroism cu care și-a înscris nu
mele și atunci la 1877, tineretul 
nostru s-a aflat mereu in pri
mele rinduri.

Iar dacă astăzi, cind sintem 
liberi și stăpini in patria noas
tră, deschidem cartea sfintă a 
istoriei și rememorăm toate a- 
ceste împrejurări, cu adincă în
fiorare și mîndrie este pentru 
ca ele să nu se piardă in veac, 
pentru ca idealul căruia și-au 
închinat acești eroi tinerețea lor 
să rămină veșnic viu și luminos

Grupaj documentar realizat de
ȘERBAN CIONOFF

Programul polisportiv de la Pavilionul expozifional „Casa Scînteii"

0 MARE SĂRBĂTOARE A SPORTULUI DE MASĂ
Ziua de 2 mai — ziua de sărbătoare a tinere

tului — a debutat și în acest an cu mari în
treceri sportive. In incinta Pavilionului expozi- 
țional „Casa Scînteii" s-a desfășurat un amplu 
program polisportiv la care au participat sute 
sportivi din toate județele tării. întrecerile, or
ganizate sub egida C.C. al U.T.C., au fost dedica
te unor evenimente de seamă din viata tării — 
aniversarea a 100 de ani de la cucerirea Inde
pendentei de stat a României, 55 de ani de la 
crearea Uniunii Tineretului Comunist, 20 de ani 
de la crearea U.A.S.C.R. — și s-au inserts în 
ansamblul acțiunilor concrete prin care se trans
pune în viată Programul de dezvoltare a mișcă
rii sportive aprobat de Comitetul Politie Execu
tiv al C.C. al P.C.R.
___________ /

Pe agenda bogată a Întrecerilor, integrate in 
marea competiție națională „Daciada", la loc de 
frunte s-au aflat citeva mari finale ale unor com
petiții de masă la care au participat milioane de 
tineri. Este vorba, în primul rind, de finalele 
„Crosului tineretului" — competiție inițiată de 
C.C. al U.T.C. și aflată la cea de-a X-a ediție —, 
de finalele „Crosului Independenței", competiție 
rezervată pionierilor si la care, in etapa de masă, 
au fost prezenți la start peste 1 200 000 de pur
tători al cravatelor roșii. întreceri de oiclism și 
motociclism. „Crosul veteranilor" și. in sfirșit, 
frumoasa demonstrație a „uniformelor albastre" 
din Capitală sub genericul „Trec detașamentele 
clntlnd" au întregit această minunată sărbătoare 
a sportului de masă.

DRUMUL DE LA LOCUL

4 LA LOCUL I A DU

RAT... UN AN I

Finalele „Crosului tineretului" 
au fost. în mod firesc, punctul 
de atracție al Întrecerilor. Ju
bileul popularei competiții or
ganizate de C.C. al U.T.C. a fost 
onorat prin dispute dîrze de un 
rar dramatism. concurentii 
luptind cu ardoare pentru vic
torie. Populara competiție, după 
cum se știe, este un izvor de

talente pentru sportul de perfor
mantă. Amintim în acest sens că 
in decursul celor 10 ani de 
existentă, din rîndurile partici
pant i lor la această competiție 16 
tineri s-au consacrat, devenind 
sportivi de performantă si alte 
citeva sute au devenit stator
nici iubitori ai atletismului. Și 
în acest an s-au remarcat câteva 
autentice talente: Sica Bunea, 
(Brăila). Ion Gnozea (Alba). 
Marin Stancu (București). Ce
cilia Bucur (Dîmbovița), ca să 
amintim doar cițiva dintre noii 
campioni. Impresionantă. însă, 
rămine performanta tînărului de

23 de ani Constantin Păușescu, 
lăcătuș mecanic la Combinatul 
chimic din Făgăraș. El a parti
cipat la patru ediții ale finalelor 
..Crosului tineretului". Anul tre
cut. s-a clasat pe locul 4. îmi 
spunea : ..O jumătate de metru 
m-a despărțit de primul' loc !“ 
Și iată-1. în acest an. pe treapta 
cea mai înaltă a podiumului. 
„M-am pregătit cu multă aten
ție și voință. Am făcut, zilnic, 
antrenament. Uneori dimineața, 
alte ori seara, după cum îmi per
mitea timpul. Știti, sînt și elev 
în ultimul an al liceului de 
chimie, la seral. Am. deci, des

tule griji. Dar iubesc alergarea. 
Am dorit mult să cîștig ! La noi. 
Ia Făgăraș., nu există secție de 
atletism. M-am antrenat după 
indicațiile scrise pe care mi le 
trimitea un antrenor din... Bra
șov I După un an de muncă, iată 
că mi-am îndeplinit visul !“

„DE TREI ANI MĂ AN

TRENEZ CA SĂ DEVIN O 

MARE ATLETĂ I"

Pionierii au avut și ei o „mare 
finală". A fost o adevărată re
vărsare de energie in întrece
rile lor finale, la „Crosul Inde
pendentei". majoritatea micilor 
competitori dovedind remarca
bile calități fizice. Nu spunem 
o noutate, afirmînd că atletis
mul nostru nu dispune la ora 
actuală de o bogată pepinieră 
din care să se afirme noi mari 
campioni. Ca ți la alte compe
tiții de masă, și la aceasta am 
constatat absența antrenorilor de 
specialitate. Este păcat ! Talen
te există ! Și. iată, lipsesc poa
te. doar ochii care să le apre
cieze valoarea... Aliz Papp 
(Alba), George Marinescu (Bra

șov), Gabriel Georgescu (Buzău) 
sint nume de copii care, bine 
pregătiți, ar putea deveni perfor
meri ai atletismului românesc. 
Mariana Nemeș (Brașov), o feti
tă de 14 ani. îmi declara : „Cel 
mai mult și mai mult iubesc a- 
lergarea. De trei ani mă antre
nez ca să devin o mare atletă, 
îmi doresc o medalie olimpică. 
Pînă. atunci, insă, această primă 
medalie rămine cea mai scum
pă 1“ Deci, fetita care visează 
medalii olimpice, fetită gata să 
se antreneze fără odihnă pentru 
marea performantă există ! Și 
ca ea sînt alte sute... Au. oare, 
antrenorii nevoie de mai mult ?

PUNCTE INEDITE IN 

PROGRAMUL DIN A- 

CEST AN: CICLISM, 

MOTOCICLISM Șl... O 

FELICITARE ADRESATĂ 

„VETERANILOR"

Organizatorii au prezentat, 
fată de anii trecuti si noutăți : 
întreceri de ciclism și de moto
ciclism. La ciclism, s-a impus 
tânărul component al clubului

„Steaua". Nicolae Gavrilă, cam
pion național in 1976, la semi- 
fond pe sosea. După cursă, el 
imi mărturisea : ..Practic ciclis
mul de 13 ani. în ultimii ani, 
insă. întrecerile cicliste s-au ră
rit. Cred că o renaștere a aces
tui sport se poate realiza prin 
organizarea a numeroase com
petiții de masă. Faptul că astăzi, 
in acest program au fost incluse 
si întreceri de ciclism, este demn 
de laudă, dar cu o floare...". Du
mitru Vasilescu (de la C.S.M. 
I.R.U.C. — București) s-a dove
dit cel mai temerar motociclist. 
El a ciștigat un concurs specta
culos care i-a tinut ..cu inima la 
gură" pe toti spectatorii. La fel 
ca în cazul ciclismului, și în a- 
oest sport al curajului si temeri
tății se resimte lipsa competi
țiilor.

în sfirșit, o caldă felicitare a- 
dresată...... veteranilor". Ca și în
anii trecuți, „cel mai tineri." iu
bitori ai atletismului au fost 
prezenți la start. Ei au dovedit 
că sportul este un „vin de viață 
lungă". Nume cunoscute in 
urmă cu multi ani — Moscovici 
Ferdinand, Mihai Babaraiea — 
s-au impus din nou, ocupind, ca 
în tinerețe, un loc pe podium.

TEODOR POGOCEANU

fotografiile VASILE RANGA

PE PRIMELE LOCURI AIE FINALELOR
„CROSUL TINERETULUI"
Categ. 15—16 ani — fete: 1. BUNEA SICA (Brăila); 2. Foca 

Olga (Brăila); 3. Mateian Doina (Cluj); Categ. 15—16 ani — 
băieți: 1. GROZEA ION (Alba); 2. Sanda Eugen (Arad); 3. Mihai 
Gheorghe (Prahova); Categ. 17—19 ani — fete: 1. BUCUR CECI
LIA (Dîmbovița): 2. Junilă Maria (Dolj); 3. Avasilichioaie Mă- 
rioara (Botoșani); Categ. 17—19 ani — băieți: 1. STANCU MARIN 
(București); 2, Torj loan (Bihor); 3. Stan Cristian (București); 
Categ. peste 19 ani — fete: 1. MITITELU CORNELIA (București); 
2. Botoșineanu Maria (Botoșani); 3. Pleșca Gheorghița (Vîlcea); 
Categ. peste 19 ani — băieți: 1. PĂUȘESCU CONSTANTIN (Bra
șov); 2. Scurt Corneliu (Brăila); 3. Tricu Marin (Olt).

„CROSUL INDEPENDENȚEI"
Categ. 11—12 ani — fete: 1. PAPP ALIZ (Alba); 2. Csim- 

balmoș Melania (Hunedoara); 3. Ionescu Iulia (Neamț); Categ. 
11—12 ani — băieți: 1. MARINESCU GEORGE (Brașov); 2. 
Szakacs Jozsef (Cluj); 3. Schida Florin (Arad); Categ. 13—14 
ani — fete: 1. NEMEȘ MARIANA (Brașov); 2. Coteț Gabriela 
(Vrancea); 3. Slabii Luminița (Neamț); Categ. 13—14 ani — 
băieți: 1. GEORGESCU GABRIEL (Buzău); 2. Buliga Ion (Me
hedinți) ; 3. Balint Istvan (Brașov).
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INTERVIUL ACORDAT
DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

CONTUL OMENIEI ȘI SOLIDARITĂȚII

(Urmare din pag. I)

tru ca, depășind greutățile ce 
mai pot apare, să asigure reali
zarea unei politici internaționale 
noi, 'democratice.

Așa cum am menționat, apre
ciez că și Europa se va înscrie 
în realizarea acestui țel, va adu
ce o contribuție activă la solu
ționarea problemelor vieții inter
naționale. Nu trebuie uitat că 
actualmente in Europa este con
centrată cea mai puternică forță 
militară și, ca atare, pentru ță
rile continentului european, pro
blemele dezarmării sint de o 
acuitate deosebită. Desigur, 
aceasta nu inseamnă că pentru 
restul omenirii aceste probleme 
sînt de mai mică importanță. 
Iată de ce noi legăm pro
blema destinderii in Europa 
de problemele dezarmării. de 
înfăptuirea unor relații noi. ba
zate pe respectul dreptului fie
cărui popor de a-și hotâri sin
gur soarta, fără nici un amestec 
din afară.

ÎNTREBARE: Cum vedeți 
viitorul relațiilor dintre 
România și Japonia, tn spe
cial in domeniul cooperării 
economice 2

RĂSPUNS: Doresc să mențio
nez, cu deosebită satisfacție, că 
în ultimii ani relațiile dintre 
România și Japonia au cunoscut 

□p dezvoltare puternică. între 
T970 și 1975 schimburile econo
mice au crescut de aproape 5 
ori. Cu prilejul vizitei pe care 
am efectuat-o în Japonia — des
pre care păstrez impresii deo
sebit de plăcute — s-au stabilit 
o serie de acorduri pentru ex
tinderea colaborării, a relațiilor 
dintre țările noastre. Am reali
zat unele acțiuni de cooperare 
în producție. Consider că. pe 
baza experienței de pînă acum, 
a înțelegerilor existente. sint 
posibilități reale de extindere in 
continuare a schimburilor eco
nomice. îndeosebi a cooperării 
In producție. Am în vedere, in 
această privință, atît cooperarea 
pentru realizarea unor obiective 
în România, cit și cooperarea 
pentru realizarea unor obiective 
industriale, economice, in țările 
în curs de dezvoltare.

O problemă de care depinde 
extinderea relațiilor economice 
dintre România și Japonia este 
realizarea unui export mai mare 
de produse românești în Japonia. 
Am în vedere că în momentul de 

față importăm mult din Japo
nia — și am putea importa și mai 
mult — dar exportăm destul de 
puțin. Sper că. împreună cu gu
vernul japonez, cu firmele ja
poneze. vom găsi căile pentru 
soluționarea acestei probleme, 
în interesul extinderii colaboră
rii economice in diferite dome
nii.

As dori să menționez că si ne 
planul politicii antemafiocote 
'între România și Janoc a se dez
voltă o colaborare activă in ao- 
luționarea problemelor com
plexe. Român-a și Japon-a sfat 
interesate in promovarea qpîiri- 
cii de destindere și am coarm- 
gerea că în această dmectse sora 
colabora toc mai strips.

ÎNTREBARE: Care ere «- 
precierea du mneavosstri a- 
supra viitorului mișcării co
muniste internați nuc'e — la 
un an după Comfe—.nțs para
delor comuniste și cuc'r 
rești din Europa — zi 
punctul de vedere el dtt-e*- 
selor căi spre socialism F «I 
așa-nvnutaM ^evroeosn- 
nism" ?

RĂSPUNS: Desigur aceasta 
este o problemă foarte vastă. 
Trebuie să menționez, de ia în
ceput. că mișcarea comunistă și 
muncitorească internațională a 
devenit un factor important in 
soluționarea diverselor probfe 
me care preocupă omenirea. Am 
în vedere. în primul rirsd. faptul 
că. în afară de țările unde par
tidele comuniste sint partide oe 
guvemăntir.t și construiesc so
cialismul. in mtiite țări parti
dele comuniste au un roi activ 
în viața națională si tnternat»- 
r.ală. reprezintă o puierr_că for
ță socială: in colaborare cu alte 
forte de stingă, democratice. e> 
joacă un rol toc mar iuipotant 
în soiuiMXiarea problemelor re 
preocupă țările respective. în
treaga omenire.

în ce privește dezvoltarea în 
viitor, perspectivele partidelor 
comuniste și muncitorești, con
sider că. tn spiritul Tendințelor 
generale care au loc ia lume — 
și care. inevitabil. deschid 
calea spre transformări so
ciale. revoluționare — viitorul 
partidelor comuniste si muncito
rești, al acelor partide care lsi 
propun transformarea pe o bară 
nouă a societății, este un viitor 
luminos.

Desigur, după cum este eu-, 
noscut. Partidul Comunist Ro
mân pornește de la faptul că

1-me. . ce la realita
tea că tzansformarea revoluțio
nară a societății, preluarea pu
terii in stat de către cei ce 
nmeese. construcția sorialismu- 
lu! leautiă problemele funda
mentale ale omului, fi asigură 
drepturile vitaie — lichidarea 
exploatării și aspririi, reali
zarea repartiției echitabile a 
ven.turilce intre diferitele cate- 
VarJ sociale, garantarea dreptu- 
lut la muncă si ia retribuire in 
raport cu pregătirea fiecăruia, 
astrimarea mor condiții de 
vnată rit mac bune pentru toți 
eetășenn. De Meneam, societa
tea noră, ănca -tâ. in care po
porul este liber șt stâpin pe 
soarta sa. creează condiții de 
pardefasre acriră a maselor 
populare la conducerea treburi
lor pribf ce. a rutului, la fău
rirea cecsrientă a prrortuiid 
vuter. Drtrior at_a socialista asi
gură cadrul ecocret pentru ca 
fiecare cetățean să preta lua 
parte la aderarea deexulor care 
privesc interesele sale esențiale, 
la elaborarea potrieu rere ale 
a tării, precum j; la mfaptu.rea 

Erie adevărat, acraa—en>.

Kemet urmărește să abată aten
ta tnpooreâar ia tirue res- 
pecrire tocmu de la fcnsa 
drepturilor fu~cia~e—-a-e *je

te de oria ecurt.■ .r p so- 
cal trtre marea ma?srrirje 
a sodteWI tetaerfeâtea ex- 
ptostapoer» șaca.utl care fe
rește r—.rea-e de cecăneru. ne-

stșxasapocale de a-j: recr-ca

forță de muncă ieftină, mai cu 
seamă forța intelectuală, inteli
gență. Aceasta este. în fond, o 
nouă formă de exploatare im
perialistă. care are drept conse
cință menținerea in stare de 
înapoiere a popoarelor mai slab 
dezvoltate, a națiunilor care de
pun eforturi pentru propășirea 
lor economico-socială de sine 
stătătoare.

Iată de ce România — în 
centrul politici: căreia stă. ca 
țel suprem, asigurarea in fapt a 
exercitării drepturilor funda
mentale ale omului, dezvolta
rea largă a democrației, reali
zarea bunăstării și fericirii în
tregului popor — consideră că 
încercările pe care le fac anu
mite cercuri din străinătate de 
a denatura eser.ta acestor no
țiuni. de a escamota adevărul 
din propria societate și de a o- 
rier.ta mijloacele de propagandă 
asupra aspectelor formale ale 
libertății omului și in direcția 
incitării la emigrarea terței de 
muncă spre statele dezvoltate 
economic nu servesc mă re
zolvării probleme: drepturilor 
fundamentale, mc cauzei des
tinderii și colaborării mterna- 
țxxtale.

ÎNTREBARE : Cere este e- 
țrtvetacc daratseeroestră feri 
de cp-opstza Coo'eristf de 
la Beișrad ? Ce ar trebsi si 
se dsactae scoto ?

RĂSPUNS : Răspunzind la 
una dm întrebările anterioare, 
am arătat că la aoroeiata reu
niune ce va avea loc la Belgrad 
trebuie tă «e asuture eoctmuarea 
pdkâcto tecentee la Bdtoaki — 
rte -vto «e noi răj pentru reali
zarea ta vată a dnrumentejne

risd că seexriacea St desrin- 
derea te Etx-ooa a fa jmne ș=î 

oe trecerea la dearaare. Na* 
dor_n ca la aceasta eaefemacă

■T3S o *—o—» ca tovarășul

Telegrame adresate tovarășei ELENA CEAUȘESCU, 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

președintele Comitetului național de ajutorare
Prin telegrame adresate tovarășei Elena Ceaușescu. membru al 

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comi
tetului național de ajutorare, noi colective de oameni ai muncii 
din întreaga țară anunță hotârirea lor de a participa cu contribuții 
in bani Ia „Contul omeniei și solidarității*' sau cu importante valori 
rezultate din depășirea substanțială a angajamentelor luate in în
trecerea socialistă la diminuarea pierderilor produse de distrugă
torul cutremur de la 4 martie, la opera de reconstrucție a țării.

• Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni al Trustului 
de construcții Cluj a hotărit să 
doneze lunar, pînă Ia finele anu
lui, contravaloarea retribuției 
unei zile de muncă participind. 
astfel, la ..Contul omeniei-* cu 
peste 8 milioane lei.

• La riadul lor. angajații între
prinderii constructoare de ma
șini „Unio-* Sa tu Mare s-au an
gajat să contribuie cu 1 milioa
ne lei din veniturile proprii și 
să obțină, pînă la sfirșitul anu
lui, o producție industrială pes
te plan in valoare de 63 milioane 
lei.

• Comuniștii, toți angajații 
Grupului întreprinderilor de in
dustrie locală din județul Ilfov 
vor contribui la înlăturarea pa
gubelor provocate de cutremur 
și ajutorarea sinistraților cu pes
te 6590000 lei: locuitorii comu
nei Ostra. județul Suceava, cu 
3 200 000 lei: feroviarii de pe cu
prinsul Regionalei CFJL Iași, 
cu 3077 000 lei.

• Oamenii muncii din între
prinderea de sticlărie Turda vor 
depune in „Contul 1977* suma 
de peste 3 milioane Iei și vor 
realiza, cină la sfirșitul anului, 
o producție npEmentar* In va
loare de II850 000 lei.

• Cootribuția comuniștilor, a 
tuturor colectivelor de muncă 
de pe șar.r.erei-e întreprinderii 
județene de cocstrocții-mamaj 
A-na se va concretiza in depu

AGEXMA
îs. CS3Q1 rizrieî de prietenie 

pe care a t=trepri3S-o ia tare 
aoastră. ta perroada 23 aprilie—1 
teai «x, dr. Safari Cakiera. se-

K-tn Veijezjeta. a iiritat trrj- 
Șk3 ecormctare fc. mcastrie si 
■Cnmjfsrâ. ao4 can-~yjcfci ao- 

VngL Trofin. președintele Comi

nerea în „Contul omeniei*', în 
fiecare lună. pină la sfirșitul 
anului, a retribuției pe o zi, 
suma totală cifrindu-se la 
2 400 000 lei, iar cea a colectivu
lui întreprinderii textile „Bu- 
cegi“-Pucioasa. județul Dîmbo
vița, se va ridica la 2 300 000 lei 
și realizarea suplimentară a 
300 000 m.p. - țesături.

• Comuniștii, întregul colectiv 
de muncă al Combinatului de 
celuloză și hirtie Dej, vor con
tribui la efortul general pentru 
Înlăturarea cit mai grabnică a 
urmărilor cutremurului, cu 2 
milioane lei. Totodată, oamenii 
muncii din această întreprin
dere și-au luat angajamentul de 
a obține o producție suplimen
tară in valoare de 20 milioane 
lei.

• La rindul său, colectivul 
Complexului feroviar Dej va 
depune in „Contul omeniei", 
pină la sfirșitul anului, 1 802 000 
let

• Colectivul de muncă al 
Combinatului pentru lianți și 
materiale refractare Turda s-a 
angajat să înscrie în „Contul 
1977" 1 774 000 lei și să producă 
suplimentar 15 000 tone ciment, 
1000 tone var industrial, peste 
500 tone cărămizi de samotă și 
piese de schimb în valoare de 
500 000 lei.

• Lucrătorii Combinatului da 
produse sodice din Ocna Mureș, 
j udețul Alba, vor depune in 

tetului Executiv al Consiliului 
popular județean Brașov, și a 
făcut o expunere la o masă ro
tundă organizată de Asociația de 
drept internațional și relații 
internaționale (ADIRD-

Luni dimineața, oaspetele a 
părăsit Capitala, fiind salutat la 
plecare de tovarășii Mircea 
Malița. membru al C.C. al 
P.C.R. <i Haralambie Alexa, ad
junct de șef de secție Ia C.C. al 
P.C.R. A fost prezent Juan 
Uslar Pietri. ambasadorul extra
ordinar și plenipotențiar al Ve- 
nezuelei la București. 

în același cont suma de 1 600 000 
lei. Tot cu 1 600 000 lei va con
tribui și colectivul de muncitori, 
ingineri, tehnicieni de la Com
binatul de prelucrare a lemnu
lui din Caransebeș, care s-a an
gajat să realizeze, totodată, pes
te sarcinile de plan o producția 
în valoare de 3 000 000 lei.

• Hotăriți să muncească fără 
preget pentru a-și- spori contri
buția la înfăptuirea neabătută a 
sarcinilor și angajamentelor asu
mate. tinerii din județul Sucea
va vor înscrie în „Contul ome
niei" peste 1 500 000 lei.

• Colectivul de muncă al ex
ploatării miniere Vatra Damei 
va depune în același cont 1 mi
lion Iei, și va realiza suplimen
tar. pînă la sfirșitul anului, o 
producțile în valoare de 6 mili
oane lei.

• Colectivul întreprinderii de 
alumină Oradea va contribui cu 
aproape 837 000 lei; muncitorii, 
inginerii și tehnicienii întreprin
derii chimice Mărășești, județul 
Vrancea cu 720 000 lei; angajații 
din comuna Brodina. județul 
Suceava vor contribui cu 770 000 
lei. reprezentind gratifieațiile pe 
1976. alte sporuri ce li se cuve
neau, diferite produse agroali- 
mentare și încasările rezultate 
din acțiuni cultural-artistice; 
Lucrătorii stațiunii de cercetări 
viticole din Blaj cu 400 000 lei; 
cooperatorii din comuna Girli- 
ciu, județul Constanța, cu 348 600 
lei. locuitorii comunei Horoatul- 
Crasnei, județul Sălaj, cu 290 000 
lei.

• Comitetul de cultură și edu
cație socialistă al județului Bră
ila a hotărit ca, prin contribuții 
individuale, precum și prin de
punerea unor sume ce vor re
zulta din încasări Ia diverse 
spectacole și alte manifestări 
cultural-educative, să contribuie 
la ajutorarea familiilor sinistrate 
cu 267 560 lei.

în cadrul schimburilor cultu
rale dintre România si U.R.S.S.. 
luni după amiază, la Galeriile 
de artă „Victoria" din Brașov, a 
fost deschisă o expoziție cu lu
crări de pictură și grafică reali
zate de tineri artiști sovietici. 
Sînt prezentate peste 70 de crea
ții plastice inspirate din viața 
și munca constructorilor comu
nismului. Despre însemnătate* 
acestei expoziții, despre reali
zările tinerilor plasticieni sovie
tici au vorbit criticul de artă- 
Ion Franzetti, vicepreședinte al 
Uniunii artiștilor plastici. V.S. 
Gusak, consilier la Ambasada 
U.R.S.S. din București, și picto
rul expozant V. Popkov.

Echipajul județului Timiș (Tania Pacev, Andrei Echipajul . udețului C.u- 'Duca .’rec. Mi-xreei
Angelica, Feiseș Catalina). Vasue. Toșsan Va -e .

Fotopnfn.e FASLUE RANGA

Ample acțiuni sportive

ezs âe OK9 B roezn te et-rite

ETAPA FINALĂ A COMPLEXULUI APLICATIV

„PENTRU APĂRAREA PATRIEI"
lntr-un frumos cadru natural

— pădurea Băneasa, beneficiind 
?i de o bază sportivă modernă
— poligonul „Tunari“, simbătă 
și duminică 480 de tineri și ti
nere, muncitori și elevi, ciștigă- 
torii etapelor județene, și-au 
disputat etapa finală a Com
plexului aplicativ ..Pentru apă
rarea patriei". Aflat la a patra 
ediție, acest complex, la care in 
fazele de masă au participat 
zeci de mii de tineri, s-a desfă
șurat in acest an sub semnul 
aniversării a 100 de ani de la 
cucerirea Independenței de stat 
a României, ca și implinirea a 
55 de ani de la crearea U.T.C. 
și a 20 de ani de la crearea 
U.A.S.C.R., acestea constituind 
pentru tinerii participant la 
complexul aplicativ tot atitea 
imperative de <t-?i spori 
eforturile tn pregătire, de 
a-și imbogăți cunoștințele ale 
specialitate pe care le re
clamă diversele probe a.e 
complexului. De-a lungul etape
lor, de la fazele de masă pini 
la cea finală, tinerii au de
monstrat o temeinică pregătire, 
au dat expresie înaltului lor 
patriotism. Dorința lor fierbinte 
de a învăța să-Și apere patria, 
izbinzile socialiste ale poporului 
nostru au fost resortul intim 
care i-a animat, care i-a ajutat 
să parcurgă treptele, nu puține 
și nici ușoare, ale complexului. 
Întrecerile de la București, 
punctul terminus al concursului, 
au scos in evidență calitățile 
morale ale participanților, pre
gătirea lor fizică foarte^ bună, 
ceea ce i-a ajutat să depășească 
cu succes momentele dificile ale 
etapei finale. Nu este ușor, spre 
exemplu, după Ce ai alergat 
4 000 m pe un teren necunoscut, 
să parcurgi, in final, cu ultimele 
resurse de care mai dispui, 
pista cu obstacole. In întrecere 
cu secundele, depășind dificul
tățile traseului, majoritatea e- 
chipajelor au reușit să obțină 
„timpi" remarcabili. Spectacu
loase au fost și ședințele de tra
gere cu pușca. Atît fetele, cit 
și băieții, s-au dovedit buni țin- 
tași. Și aici este locul să amin

tim cițiva performeri: Nausica 
Lemnaru și Elena Boanțc care 
au obținut punctajul max:~i : 30 
puncte. La băieți, printre cei 
mai buni țin tați s-au n- :irat 
Ilie Enciu. muncitor la Uzine.e 
„23 August", elevul arădean Io
nel Popa și muncitorul timișo
rean Vasile Ilie. De menționat 
că echipajele județelor Arad, 
Timiș și Alba au obp.nut califi
cativul foarte bine" la trage-i. 
Transportul rănițilot. parcurge
rea, cu masca pe figură, a unu: 
teren infectat, deplasarea după 
azimut, prin pădure, fără repere 
vizibile, iată alte eitera probe 
care au solicitat din plin cu
noștințele concurenților.

Din discuțiile pe care le-am 
purtat cu arbitrii, cu e'.ți spe
cialiști. pe linod asperiele pozi
tive pe care le-am relevat mai 
sus. au reieșit insă și unele de
ficiente care in cnul următor 
se cer a fi eliminate. Astfel, 
unii dintre coneurenți au acuzat 
lipsa de antrenament in arun
carea grenadei și in trecerea

pistei cu obstacol. Se pc-e cf. 
in ambele este vc-be de
nerespectc-ea regulamesvislzâ 
comțiexu'.ut in desfășurarea 
fazelor de -iasă la care, -ne- 
cn. se adec— sispuficăn. zees 
ce afectează atic -eculsatele. cit 
ș: pregătirea prophu-cjâ * 
concurenților pewm. etapele «■- 
perioere. InvaȘamtsSele pe care 
le-au desprins, iasă. «t:t coudz- 
cătorii echipelor, cit F partici
pant;: la concurs sini, credem, 
in masare să detemniae o creș
tere calitztfti a fszelor de masă 
ele complexului tn anal antă- 
tor.

In tnc'-.eze-e. si su'zh-.:e-n 
sportir.tszea de ce*e ea «fzt do
vadă toți pc-riripcntu. evrn.mf 
și dirzenia cu care șt-an eperet 
șansele, precum și bina orga
nizare fia care, elâtari de C.C. 
al U.T.C^ as contribuit repre
zentanți ai Ministerului Aparc~i 
Naționale si «: M-.nzsterului de 
Interne).

TEODOR POGOCEANV

• SLOBOZIA Dmr.mjeă n 
ieri, te r-atseri J M*I- dm 
Slobozia k se rine **» v nn i oe 
«borț dm Căhâra»Fecesti b ro- 
teaaeâe cm fade- au arrut loc 
ate^e mar.fesnati. jooreve. 
reur. r-d rm de «teii b tmen, 
care s-au intrecm ir. etrerave 
coocmscri de rtirliirr femei de 
vriei, ha-dhaî b fotoaL în Dă-

LAUREATII CONCURSULUI
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CICLUL I DE PREGĂTIRE
FETE. 1. Echipajul municipiului București (Mari* Purice. Elen* 

Stanciu, Aurica Mihai) ; 2. Vaslui (Maricica Ciecirlan. Oltita 
Ponea. Petre Ana) ; 3. Maramureș (Victoria Conea. Melania 
Neta. Mariana Negrescu). Pe următoarele locuri s-au clasat 
echipajele județelor Bistrița-Năsăud. Cluj și Praheva.

BĂIEȚI. 1. Echipajul municipiului București (Gabi Fulga. Flo
rian Dadiciu, Gheorghe Sumudiea) : 2. Iași (Butia Iulian, Gheor- 
ghe Dumitriu. Mihail David) : 3. Gorj (Aurelian Safia, Vasile 
Bunget. Ion Voica). Pe următoarele locuri s-au clasat județele 
Cluj, Dolj și Vaslui.
CICLUL n DE PREGĂTIRE

FETE. 1. Echipajul județului Timiș (Tania Pacev, Catalina 
Feiseș, Angelica Andrei): 2. Gorj (Ana Pisc, Lilioara Boșcar, 
Maria Pisc) ; 3. municipiul București (Florica Vlaicu. Nausiea 
Lemnaru. Elena Boanță). Pe următoarele locuri s-au clasat, in 
ordine, echipajele județelor Bihor. Vaslui și Arad.

BĂIEȚI. 1. Echipajul județului Cluj (Ignat Duca. Vasile 
Muncaci, Vasile Topan) ; 2. Olt (Mitică Crisiea. Aurel Cojocaru, 
Gheorghe Tița) ; 3. Municipiul București (Ilie Enciu, Dumitru 
Dincă. Mihai Chirea). Pe următoarele locuri s-au clasat echipa
jele județelor Suceava, Arad și Vaslui.
CLASAMENT GENERAL:

1. Municipiul București ; 2. Județul Vaslui ; 3. Județul Cluj.

de masă
• G ALA" îz zm* de 2 mal 

an faee i'.tarț. c: «e- 

toremarie de spart ds. teeaL^- 
țue Nxfeaim Gafagi. Artf*' pe

~ -Oșeiri-* ia Gali*: 
f-* <5*s3sorai fisafa cupe: _i5 
de «m de la. crearea E-T.C. si 
31 de arh de la mfi*. teren 
UA.S CJL*. Pe Siacroccl Sate-

tefe. Coerreșr: Bon urne.-.: jt 
Derey. au participai pene 25 Ml 
de UMT- (L CHlRIC).

faarfcnr—i d alte>. au antrenai 
su de urcgri fa întreceri de 
fcriari. tarefari atlerism. vriei 
B «arA Astfel de arțin-7 au a- 
TCt joc f pe buefe spor~_~.e cm 
sroi_rr B ir. treprxdertje nruni-

orx. Hriifc s: Tg. Frumos. 
(VASILE .ARHIRE).

• BRASOV. în acea moctarA 
Valea Tamtiăn. 17 «cracate din 
fatrepctedertte si litrele țuăețu- 
Jct Brașov au pameoat la eta
pa fadeeeană a Cooasscfa: de 
dremehe «a ornentare tonstic*. 
«*«*. uzat de Com. temi jadeteaa 
Brașon- ai V TXL trâ BT T. 
Da nemet de where tehnic.

tfe» traoecfan Ceea ce a rtarev-
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LOTUL DE FOTBAL PENTRU MECIUL
DE LA ZAGREB

Aseară s-a reunit lotul de fotbal pentru meciul de la Zagreb; 
ra Iugoslavia, din preliminariile campionatului mondial. Lotul este 
format dm : Cristian, Windt — Cheran, Sătmăreanu, Sameș, Ștefă- 
nescu, Mehedințu, Vigu, Anghclini, Dumitru, Bălăci, Boloni, Romilă, 
lordănescu, Crișan, Lucescu, Dudu Georgescu, Zamfir.
• SPOBTIVU români Grigore 

toarta si Silvia Raicin au ciștigat 
lire ede trei probe din cadrul 
competiției Internaționale de po
lice desfășurate in orașul polonez

In proba individuală masculină, 
Grigoce Marin a ocupat primul 
tec, cu 1721 puncte, fiind urmat 
de He^ned Hazenbart (RJJ. Ger
mană» — 1 «1 puncte, Laszek 
Zarezak (Polonia) — 1 S3» puncte, 
Jaroslav Vaxerăa (Cehoslovacia) 
- 1 CI puncte șl Roman Zarna 
(Petooia) — 1 M2 puncte.

C—furtul feminin s-a Încheiat
ea victoria Silviei Raiciu — 850 
puncte, pe locurile următoare cla- 
sindu-se polonezele Barbara Ka- 
mtesh» _ șa puncte, Lucyna 
Garehareă — 822 puncte, Ilona
Seholehi ilUD. Germană) — 81» 
psocte și Palffi (Ungaria) — 807

e IAȘI. Cu pnfej-ul Ehei t:- 
nereuziia. in județul Iași *-au 
desfășura: numeroase cccipe- 
tiții sportive de masă, fa care 
au fast angrenați zec. de cui de 
tmeri de la orașe și sate. AstfeL 
pes-e 1500 elevi și peocaeri au 
faa: pane la drumeția organi
zat* ia pădurea Repedea dir. a- 
propierea municipiului Iași, 
care a fost urmată de un inte- 
resam concurs de orientare 
sBorțâră. Printre cei mai meri- 
tuosi s-ou numărat reprezen- 
fenții școliior generale nr. 10 șl 
24. ai Liceelor 8. energetic de 
chimie nr. 1. La Baza sportivă 

de agrement Ciric. sportivii 
dto secțiile de performanță ale 
tiiburilor „Nicolina" și „Voin
ța- au făcu: demonstrații de 
rupee, bob și haltere. Consiliile 
comunale pentru educație fizi
că și sport Podul Iloaiei, Rugi- 
noasa. Todirești, Movileni, Ră-

Mteteori. aaoe fateddteTte. ane 
de mun> ete. Ciș-izător: : Fete: . 
zar.; ita Porirnx-ite s Maniera I 
Consum, (laceci I
Sâcrie: ; Bâfeti : fee Câ-jnâ si 
SceLac Scutaru. (mczactort la I 
LCA. Gb rtbav) șADENA VE- 
LEA).

e FOCȘAXL In cmstea celei 
de-a 55-a aniversări a creări 1 
V craca Tmereturu: Coenuri :st sz ' 
a 21 de or- de la --fn-ta-wa , 
U.AS C B. la Focsani a fost or- ■ 
garazaiă. dummicâ si .ura. pri- I 
raa ediție a turului exiisî al ju- I 
dețuiui Vrancea. rorapetiție care ; 
a reunit peste 1500 de pârtiei- . 
părți de -.oare virstele. Cara
vana ciclistă a străbătut locali- I 
tățT.e Focșani. Par.ru. Odobești. | 
Tișița. Jariștea. BrioteștL Haret j 
și Mărășești. așezări al căror I 
nume este puternic legat de tre
cutul istoric al poporului nostru, i

Ia proba de perechi mixte. Sil
via Baidu și Marin Grigore au 
terminat Învingători cu 1 251 punc
te, urmați de cuplul Ilona Schul- 
ciu-Hețfried Hagenbart cu 1234
puncte.

La Întreceri au participat 152 
sportivi și sportive din Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană. România, Suedia, Ungaria 
șl Poloni*.

O SELECȚIONATA feminină de 
baschet a României s-a clasat pe 
locul doi in turneul internațional 
disputat la Halle (R.D. Germană). 
Baschetbalistele românce au ob
ținut trei victorii: 61—IS <34—22) 
eu prima reprezentativă a R.D. 
Germane. SI—68 (32—37) cu forma
ția Poloniei si 92—56 (37—2S> cu 
seieețiooata secundă a R.D. Ger
mane. pierzfnd un singur joc, cu 
79—85 (32—13), In fața echipei Bul
gariei, ciștigătoarea competiției.

Iată clasamentul final: 1. Bulga
ria; 2. România; 3. Polonia; 4. 
R.D. Germană (A); 5. R.D. Ger
mană (Bl.

In clasamentul coșgeterelor, pe 
primul loc s-a situat poloneza 
Gortat, cu 57 puncte Înscrise, ur
mată de Maria SImionescu (Româ
nia) și Jaworska (Polonia) — cite 
52 puncte.

• TURNEUL internațional de 
tenis de la Las Vegas s-a înche
iat cu victoria jucătorului ameri
can Jimmy Connors, care l-a în
trecut in finală, eu 6—4, 5—7, 6—2, 
pe mexicanul Raul Ramirez.

In finala probei de dublu, cuplul 
Stan Smith-Bob Lutz a dispus eu 
6—3, 3—6, 6—4 de perechea Kaul 
Ramîrez-Bob Hesvitt.
• BOXERUL mexican Guty Es- 

padas și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria muscă. 
In gala desfășurată la Ciudad de 
Mexico, Guty Espadas l-a Învins 
prin K.O. tehnic, in repriza a 13-a, 
pe Alfonso Lopez (Panama).

• DESFĂȘURATA ta orașul 
Trebice, dubla Intllnlre de popice 
dintre selecționatele de juniori și 
junioare ale României șl Ceho
slovaciei s-a Încheiat la egalitate 
2—2. La Individual cele mai bune 
rezultate au fost obținute de spor
tivii români : Ilie Hosu — 933 
puncte și Cornelia Nicolae — 432 
puncte.

• CAMPIONATUL mondial de 
hochei pe gheață (grupa A) a con
tinuat Ia Viena cu partida Finlan
da — R.F. Germania, ta care vic
toria a revenit cu scorul de 4—1 
(2—0, 1—o, 1—1) echipei finlande
ze. Au marcat : Peltonen, Rauta- 
kallio, Koivulahti și Ruisma, res
pectiv Koeberlă.

e ASEARĂ la Viena, în cam
pionatul mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), selecționata 
Cehoslovaciei a învins cu scorul 
de 6—3 (1—2, 3—1, 2—0) echipa 
S.U.A.

Cu prilejul zilelor de 1 și 2 mai

DRUMEȚIE PE ITINERARE
DE ISTORIE SI
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FRUMUSEȚE

SUB CUPOLA MULTICOLORĂ...

...s-au aflat 80 de coneurenți. băieți și fete, care s-au în
trecut in cadrul concursului republican de lansări, organizat 
de C.C. al U.T.C. in colaborare cu federația de specialitate. 
Elevii „școlii curajului" au demonstrat multă măiestrie și 
precizie in executarea lansărilor la punct fix. Fotografia 
noastră îi prezintă pe cei doi campioni : Maria Pană (elevă 
a Liceului pedagogic din Tumu Măgurele) și Gheorghe Anton 
(elev al Liceului industrial nr. 1 din Suceava). Ambii au 
învățat acest frumos sport în anul 1976. in taberele organi
zate de C.C. al U.T.C. Iată-i, la mai puțin de un an, ciștigă- 
tori ai unui mare concurs. Cine știe, poate nu peste mult 
timp vom afla că fac parte din loturile naționale de para
șutism... (P. TEODOR)

în zilele de 1 și 2 mai, zeci și 
și zeci de mii de tineri din în
treaga țară — muncitori, elevi, 
studenți, țărani cooperatori etc. 
— și-au continuat acțiunile tu
ristice cu temă, dedicate cente
narului Independenței de stat a 
României și aniversării marilor 
răscoale țărănești din 1907. Nu
meroase grupuri din județele 
Iași. Suceava, Botoșani. Vaslui 
și Bacău au vizitat satul Flă- 
minzi, locul de neștearsă memo
rie de unde a izbucnit flacăra 
răscoalelor din 1907. Aici s-au 
vizitat, muzeul memorial, dife
rite sectoare ale cooperativei 
agricole de producție ca și lo
calitatea în ansamblul ei, care, 
în anii următori, se va trans
forma intr-un modern centru 
urban cu caracter agro-indus- 
trial. De asemenea, tinerii au 
discutat cu participant la răs
coală, cu cadre de partid, cu alți 
locuitori ai acestei comune in
trate pentru totdeauna in isto
ria de luptă a poporului nostru. 
Din aceleași județe, alte gru
puri de tineri au vizitat, în ca
drul acțiunii „Peneș Curcanul", 
localitățile de baștină ale celor 
9 dorobanți vasluieni, ca și di
ferite obiective culturale și in
dustriale construite pe aceste 
meleaguri In anii socialismului.

Din Timiș, Caraș-Severin, 
Dolj, Gorj, Mehedinți. Olt, mai 
multe grupuri. însumînd peste 
3 000 de tineri, au fost prez-enți

in localități de pe Dunăre, a 
căror bogată istorie include și 
acțiuni din Războiul pentru In
dependență ale armatei române, 
amplasate la Calafat, Corabia 
ș.a. Tineri din aceeași zonă au 
vizitat Cimpia Libertății de la 
Blaj, hidrocentrala de la Porțile 
de Fier, obiective industriale, 
noua așezare a modernului oraș 
Orșova. Numeroase grupuri de 
tineri din județele Vrancea și 
Buzău s-au deplasat în cadrul 
altor acțiuni turistice- dedicate 
eroismului ostașilor români la 
Mausoleul din Mărășești, par
ticipind totodată la ediția 
de ieri a serbărilor „Scînteii ti
neretului" — „La trecutu-ți 
mare, mare viitori". Alba Iu- 
lia și împrejurimile sale 
au fost. în cursul zilelor de 1 si 
2 mai. gazdele a peste 6000 de 
tineri din județele Alba. Hu
nedoara, Sibiu, Caraș-Severin. 
Din , bogatul program de 
excursii tematice mai desprin
dem acțiunea „Pe urmele eroilor 
clasei muncitoare", care a 
reunit mai multe mii de utecisti 
și pionieri din București, din 
județele Prahova. Ilfov. Argeș. 
Brașov. Traseul a inclus vizita
rea Muzeului „Doftana". a altor 
obiective istorice, precum si a 
punctelor turistice de pe Valea 
Prahovei si din Munții Bucegi. 
locuri de plăcută recreare și 
odihnă pentru sute de mii de 
oameni ai muncii.

9

Numeroase acțiuni turistice cu 
tema „Să cunoaștem frumusețile 
patriei" au avut loc în Maramu
reș. Cluj. Bihor. Suceava, Tul- 
cea. Sibiu. Timiș, Iași, Sălaj, 
Covasna. Harghita. Neamț ș.a. 
Deosebit de instructive au fost 
traseele străbătute în acțiunile 
cicloturistice ale cercurilor cu 
acest profil create în acest an 
de agențiile B.T.T. din Bucu
rești Gorj. Botoșani si Ilfov. 
Două dintre obiectivele grupu
rilor — Giurgiu si Fiămînzi.

în aceste zile de început de 
mai s-au mai desfășurat. în ju
dețele Alba. Arad. Argeș. Bihor, 
Botoșani. Brașov. Brăila. Bu
zău. Constanta. Galati. Gorj. Hu
nedoara, Ialomița, Iași. Mara
mureș, Mehedinți. Neamț. Pra
hova. Sălaj. Sibiu. Suceava. 
Vaslui. Vilcea, Vrancea. precum 
și în Capitală, etapele iudetene 
ale acțiunii turistice de masă 
cu caracter republican „Dru
meție si orientare turistică", or
ganizată de B.T.T. și dedicată 
centenarului Independenței. 
S-au întrecut peste 600 de echi
paje, băieți și fete. Inițiată în 
cursul anului trecut, această ac
țiune a intrat deja în tradiție. 
Etapa finală a ediției 1977 se va 
desfășura între 7—8 mai. în pă
durea Pustnicul-Brănești, din 
vecinătatea Bucurestiului.

D. H.

Par.ru
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Declarațiile secretarului general al 0. N. U.

Luând cuvîntul în cadrul șe
dinței inaugurale J.. „
XVII-a sesiuni a Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru America 
Latină (C.E.P.A.L.). secretarul 
general al Națiunilor Unite, 
Kurt Waldheim, a declarat că 
dialogul între tarile în curs de 
dezvoltare și statele occidentale 
industrializate a ajuns in pre
zent la un moment de cotitură. 
Dinamica viitoare a negocierilor 
depinde, după opinia mea. — a 
spus Kurt Waldheim — de solu
ționarea unui grup de probleme, 
din care fac parte cele ce pri
vesc materiile prime. datoria 
externă a țărilor în cuns de dez
voltare și transferul de tehno
logie.

în ce privește rezolvarea pri
mei probleme, a precizat el. 
trebuie săi se ” ” 
de recomandările 
U.N.C.T.A.D. de la Nairobi pri
vind crearea unui fond de stabi
lizare a preturilor și piețelor 
materiilor prime, un acord în a- 
ceastă privință fiind de o im
portanță hotăritoare pentru vi
itorul cooperării economice in
ternaționale, în ansamblul ei.

Menționând că datoria exter
nă a țărilor în curs de dezvolta
re a crescut de la 58 miliarde 
dolari. în 1970, la 155 miliarde 
dolari, în 1975, Kurt Waldheim a

a celei de-a

țină seama
Conferinței

Provocări extremiste 
la Istanbul

Cu prilejul unui miting or
ganizat la Istanbul de Confe
derația sindicatelor muncito
rești progresiste (D.I.S.K.), au 
avut loc incidente soldate, po
trivit datelor oficiale, cu 33 
morți si 126 răniți. După cum 
relatează agențiile internațio
nale de presă, incidentele au 
fost declanșate de grupuri ex
tremiste, care au atacat par- 
ticipanțil la miting.

Ca urmare a acestei situa
ții, guvernul turc s-a reunit 
duminică seara Intr-o sesiune 
de urgență, pentru a se sta
bili măsurile destinate să 
pună capăt actelor de violen
ță. După reuniunea guvernu
lui, premierul Suleyman De- 
mirel a declarat că „dacă in
cidentele au avut ca scop sa
botarea alegerilor generale 
din 5 iunie. încercarea a e- 
șuat, deoarece nimic nu poate 
împiedica desfășurarea aces
tora".

ȘOMAJ RIDICAT ÎA RIADUL 
CADRELOR DIDACTICE 

VEST-GERMANE

ZIUA DE 1 MAI SĂRBĂTORITĂ 
PRETUTINDENI ÎN LUME

propus crearea unui sistem mul
tilateral de rambursare a dato
riilor.

Referindu-se la transferul de 
știință si tehnologie, secretarul 
general a menționat că această 
problemă nu a făcut pină acum 
obiectul unor studii aprofun
date. In vederea reglementării 
ei, Waldheim a propus crearea 
unui mecanism care să asigure 
orientarea, stimularea si susține
rea eforturilor de cercetare ale 
țărilor în curs de dezvoltare, 
precum și realizarea unor pro- 
iecte-pilot, concepute special 
pentru a răspunde nevoilor a- 
cestor țări.

I

La sfîrșitul anului 1977 nu
mărul învățătorilor șomeri 
din Republica Federală Ger
mania va depăși 15 000, a a- 
nunțat la Stuttgart președin
tele' sindicatului lucrătorilor 
din domeniul educației și in
stituțiilor științifice. E. Vris- 
ter. Creșterea numărului in
stitutorilor fără lucru se da
torează. intre altele, reduce
rii constante a alocațiilor 
pentru invătâmînt în majo
ritatea landurilor vest-ger- 
mane. Pe de altă parte, în- 
tr-pn mare număr de școli și 
gimnazii din R.F.G. se con
stată o lipsă de cadre didac
tice, in special de profesori, 
fapt pentru care amânarea 
sau suspendarea unor cursuri 
a devenit un fenomen obiș
nuit.

Agențiile de presă au conti
nuat să transmită relatări pri
vind adunările, demonstrațiile, 
serbările populare organizate în 
diverse țări ale lumii cu prile
jul Zilei de 1 Mai, la care au 
luat parte sute de milioane de 
oameni ri muncii.

a participat și președintei» 
Gaafar El Nimeiri. care a che
mat poporul sudanez să-și mo
bilizeze energiile pentru dezvol
tarea țării și apărarea cuceri
rilor independenței.

Respectarea principiilor 
internațional 
a adincirii procesului

de drept
de boltă

destinderii
R. P.r 3REEANA

Cu prilejul zilei de 1 Mal. la 
Phenian a avut loc o mare adu
nare populară, la care au parti
cipat membri ai conducerii de 
partid si de stat, invitați de pes
te hotare. A luat cuvântul Kim 
Guk Hun. președintele Comite
tului Central al Federației Ge
nerale a Sindicatelor din Co
reea. De asemenea. în capitală 
au avut loc serbări 
lui si dansului, 
sportive.

LIBIA
La Tripoli a avut loc un mare 

miting al oamenilor muncii, ia 
care a luat 
El Geddafi. 
El a trecut _ 
obținute de poporul libian pe 
calea dezvoltării independente 
și hotărârea lui de a-și apăra 
cuceririle democratice.

cuvântul Moammer 
președintele țării. 
In revistă succesele

ale cintecu- 
manifestări

R.S.F. IUGOSLAVIA - Imogine din orașul Kragujevac, important 
centru industrial al Serbiei

VIENA: Largi cercuri democratice cer 
interzicerea organizațiilor neofasciste 

ministrului 
delegații la 
dizolvarea 
invocind faptul că ele contravin 
prevederilor Tratatului cu privi
re la neutralitatea țării.

Interzicerea activității 
catoare a organizațiilor 
ciste a fost cerută și de 
zaț ia „Uniunea luptătorilor so
cialiști pentru libertate". Pre
ședintele acestei organizații. Roza 
Johman. a subliniat necesitatea 
ca tineretului austriac să i se ex
plice întregul adevăr despre bar
bariile și crimele comise de fas
ciști. în scopul prevenirii unei re
crudescențe a neofascismului.

în Austria ia amploare mișca
rea forțelor democratice a cercu
rilor largi ale opiniei publice 
pentru interzicerea partidelor șl 
organizațiilor neofasciste. în ca
drul unei conferințe a sindicate
lor de stingă din industria chi
mică. din care fac parte membri 
ai partidelor comunist și socia
list care s-a desfășurat recent !a 
Viena. participantii au cerut 
scoaterea neintirziată în afara 
legii și dizolvarea organizației 
neofasciste „Noua Dreaptă" și a 
..Partidului Național Democra
tic" — formațiune de orientare 
neofascistă. Intr-o scrisoare a- 
dresată cancelarului federal și

afacerilor externe, 
conferință au cerut 
acestor organizații.

provo- 
neofas- 
organi-
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• LA TOKIO s-a anunțat 
oficial că Japonia va extinde la 
12 mile marine limita apelor 
sale teritoriale și Ia 200 de mile 
limita zonei naționale de pes
cuit. . Legea în acest sens adop
tată, în unanimitate de Camera 
Consilierilor, va intra în vigoa
re peste două luni.

REDESCHIDEREA 
UNIVERSITĂȚILOR DIN ROMA 

Șl BOLOGNA
Universitățile din Roma și 

Bologna — unde au fost înre
gistrate incidente în cursul ul
timelor două luni — și-au re
deschis porțile luni dimineața.

Universitatea din Roma fu
sese închisă la 22 aprilie, in 
urma ciocnirilor dintre forțele 
de ordine și un grup de stu
denți extremiști, soldate cu 
moartea unui polițist. La rindul 
său, Universitatea bologneză, 
deschisă după o lună de la in
cidentele din martie, cind a 
fost ucis un student, fusese în
chisă din nou vinerea trecută, 
conform deciziei rectorului a- 
cestui institut.

MANIFESTAȚIE DE PROTEST 
IN R.S.A.

Forte ale poliției sud-africane 
au făcut uz de gaze lacrimogene 
pentru a dispersa participantii 
la o manfiestatie de protest, 
desfășurată la Eldorado Park, 
localitate din apropierea Johan- 
nesburgului în care trăiesc în
deosebi metiși. Mai multe per
soane. în majoritate femei si co
pii. au fost rănite în cursul in
cidentelor.

• CHANDRA SEKHAR a fost 
ales în unanimitate președinte al 
Partidului Janata — noua for
mațiune politică constituită ofi
cial în India prin fuziunea a 
patru formațiuni politice care 
au realizat o coaliție electorală 
la recentele alegeri ce au avut 
loc în țară.

Se reamintește că este vorba 
de Partidul Socialist. Jana 
Sangh, Bharatya Lok Dai și 
Congresul „O", cărora li s-a a- 
lăturat Congresul pentru demo
crație — partid condus de Jag- 
jivan Ram.

• POTRIVIT UNUI COMU
NICAT difuzat luni la Moroni, 
denumirea oficială a statului 
comorian este Republica Como- 
relor.

• ZAMBIA va acționa in jus
tiție cinci companii petroliere 
străine, acuzate de a nu fi res
pectat rezoluțiile Națiunilor U- 
nite privind embargoul impus 
împotriva Rhodesiei asupra li
vrărilor petroliere. Este vorba de 
companiile „Total". „British Pe
troleum". „Caltex", „Mobil" și 
„Shell".

SESIUNEA O.M.S.

R.S. VIETNAM
In orașul Ho Și

loc un miting consacrat Zilei de 
1 Mai și celei de-a doua ani
versări a victoriei în lupta pen
tru eliberarea întregii țări, la 
care au participat pește 30 000 
de oameni ai muncii. Au fost 
prezenți Nguyen Huu Tho. vi
cepreședinte al R. S. Vietnam. 
Nguyen Van Linh, membru al 
Biroului Politic și secretar al 
C.C. al P.C. din Vietnam, 
conducători de partid și de

Min a avut

alțl 
stat.

LAOS
oa-Peste o sută de mii de 

meni ai muncii au participat la 
marele miting desfășurat in ca
pitala Republicii Populare De
mocratice Laos. Au participat 
Fumi Vongvicit și Phoun Sipa- 
seuth, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Popu
lar Revoluționar Laoțian, mem
bri ai Adunării Populare Su
preme, oaspeți de peste hotare.
SUEDIA

In capitala Suediei au avut 
loc marșuri și mitinguri la care 
au participat zeci de mii de oa
meni ai muncii, ca și reprezen
tanți ai partidelor politice din 
țară.

CIPRU

La Nicosia a avut ioc o mani
festație a oamenilor muncii, or
ganizată de sindicatul muncito
rilor greco-ciprioți. Cu acest pri
lej s-a lansat un apel pentru o 
luptă comună in direcția reali
zării unității naționale, pentru 
suveranitatea și integritatea te
ritorială a țării.
EGIPT

La Cairo. Alexandria și în 
alte orașe ale Egiptului au avut 
loc mitinguri și manifestații 
sportive. La mitingul desfășurat 
la Alexandria a luat cuvântul 
președintele Anwar El Sadat.
IRAK

La Bagdad a avut loc un 
mare miting, la care au parti
cipat numeroși oameni ai mun
cit Luind cuvintul, președintele 
Ahmed Hassan Al Bakr a re
levat succesele obținute de po
porul irakian pe calea dezvol
tării economice și sociale a ță
rii.

SOMALIA
în capitala Somaliei a avut 

loc o manifestație de 1 Mai la 
care au luat parte mii de mun
citori, funcționari, studenți, re
prezentanți ai organizațiilor ob
ștești. La mitingul care a avut 
loc după demonstrație a luat 
cuvîntul vicepreședintele țării, 
Ismail Aii Abukar.
ANGOLA

La Luanda au avut loc un 
mare miting și o manifestație a 
oamenilor muncii. în discursul 
pronunțat cu acest prilej, pre
ședintele Agostinho Neto a re
levat că 1977 va fi anul creării 
unui „partid de avangardă al 
clasei muncitoare".
MOZAMBIC

în Mozamblc au avut loc nu
meroase mitinguri și manifesta
ții în cursul cărora s-a reafir
mat hotărârea edificării unei so
cietăți bazate pe principiile so
cialismului științific. Luind cu
vântul la mitingul de la Maputo. 
Marcelino dos Santos, ministrul 
dezvoltării si planificării econo
mice, a relevat hotărârea guver
nului de a consolida independen
ta tării, câștigată în urma unei 
îndelungate lupte împotriva co
lonialiștilor.
ZAMBIA

în capitala Zambiei a avut loo 
un mare miting al oamenilor 
muncii, Luind cuvîntul, pre
ședintele Kenneth Kaunda a rea
firmat hotărârea poporului zam- 
bian de a înlătura dificultățile 
economice si de a edifica o so
cietate liberă și independentă. 
El a chemat populația să parti
cipe la aplicarea programului de 
transformare social-economică • 
tării.
ETIOPIA

La Addis Abeba a avut loc un 
miting la care au luat part» 
dteva mii de oameni ai muncii. 
In discursul rostit, președintele 
Consiliului militar administrativ 
Provizoriu. Mengistu Haile Ma
riam. a subliniat necesitatea 
creării In tară a unui partid al 
clasei muncitoare, care să apere 
cuceririle revoluționare. El a 
reafirmat succesele obținute de 
ponorul etiopian pe calea dez
voltării economice independenta 
a tării.

„Așezăm în mod ferm, la baza relațiilor eu toate statele, principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc, renunțarea la forță și la amenințarea cu forța, respectul dreptului fiecărui popor de a-și hotărî dezvoltarea economică și socială corespunzător voinței sale, fără nici un amestec din afară, al dreptului de a-și făuri o viață liberă, independentă. Toate aceste principii, care au căpătat o recunoaștere cvasiunanimă în ultima perioadă, se afirmă cu tot mai multă putere drept singurele în stare să asigure relații noi de colaborare intre popoare, pacea în lume“.
NICOLAE CEAUȘESCU

echității șl suveranită- 
i făuririi unor noi rela- 
intemaționale, a asigură- 
reale a respectului și

70 de milioane de indonezieni la urne
Rezultatele vor fi cunoscute peste o săptămînă

' în Indonezia s-au desfășurat, 
luni, alegeri pentru desemnarea 
viitorilor membri ai parlamen
tului central, ai parlamentelor 
provinciale și ai adunărilor dis
trictuale. Aproximativ 70 mili
oane .de indonezieni s-au pre
zentat la urne. în cele 287 000 
birouri de votare instalate pe 
întreg cuprinsul țării. Potrivit 
primelor informații, citate _ de 
agenția France Presse. partici
parea la vot a alegătorilor s-a 
situat în jurul cifrei de 90 la 
sută pe ansamblul teritoriului 
indonezian.

Mandatele
Parlamentul central sint dispu
tate de trei foi-matiuni politice, 
și anume Partidul Sekber Gol
kar, al cărui lider este președin
tele Suharto. Partidul Unității

de deputați în

și Dezvoltării si Partidul Demo
cratic. Aceste organizații politice 
au prezentat un număr de 1 630 
de candidați pe listele electora
le. In cadrul scrutinului urmea
ză a fi aleși 360 de deputați.

Intr-o a doua fază, președin
tele tării va numi 100 de dele
gați ai administrației si armatei, 
pentru completarea forului le
gislativ. Atribuirea celor 100 de 
mandate are loc în baza unei 
legi adoptate în 1971. împreună 
cu adunările regionale, parla
mentul va constitui un Congres 
care în martie 1978, va proceda 
la alegerea șefului statului pen
tru un mandat de cinci ani.

Rezultatele definitive ale ale
gerilor vor fi făcute cunoscute 
peste o săptămină.

La Geneva s-au deschis lucră
rile celei de-a XXX-a sesiuni 
anuale a Organizației Mondiale 
a Sănătății (O.M.S.), la care 
participă delegații din 150 de 
țări membre ale acestui orga
nism. Harold Walter, ministrul 
sănătății al statului Mauritius, 
președintele sesiunii precedente, 
a subliniat în cuvîntul inaugural 
că trebuie intensificate efortu
rile pe plan mondial pentru 
ameliorarea sănătății popoarelor.

• FRONTUL PATRIOTIC, or
ganizație care grupează mișcări
le de eliberare din Rhodesia, 
Zanu si Zapu. a anunțat că își 
va instala sediul la Dar Es 
Salaam si va deschide două bi
rouri regionale, la Maputo și 
Lusaka. Joshua Nkomo si Ro
bert Mugabe, cei doi conducători 
ai Frontului patriotic, au decla
rat că au luat această hotărire 
în cursul recentelor intilniri. bu- 
curindu-se de sprijinul celor 
cinci țări africane denumite din 
prima linie (Mozambicul. Bots
wana. Zambia, Angola și Tanza
nia).

AL

DIETRICH STOBBE, 
NOUL PRIMAR 

BERLINULUI OCCIDENTAL
Dietrich Stobbe, candidatul

coaliției partidelor Social De
mocrat și Liber Democrat, a fost 
ales luni primar al Berlinului 
occidental. El a obținut 76 de 
voturi, dobîndind victoria împo
triva candidatului opoziției, Pe
ter Lorenz, care a întrunit 68 de 
voturi.

Decada filmului românesc.
TOAMNA BOBOCILOR: Scala
IOlcI Ao/ •CUIBUL SALAMANDRELOR: 
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).

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 »: 
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); 
Grivița (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: lt,15; 13,30; 15,45; 18: 20).

PE AICI NU SE TRECE (orele 
14; 19); PISICILE ARISTOCRATE 
(orele 9,30; 11,30; 17): Doina.

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; 
20,30); Modern (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30).

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

AȘn 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); Gloria (orele 9; 11.30; 
15,30; 18; 20,15).

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

LIBAN
In cea mai mare sală a capi

talei libaneze, Palatul UNESCO, 
a avut loc un miting consacrat 
zilei de 1 Mai. Au fost pre
zenți Selim Al Hoss, primul 
ministru, Walid JumblatL pre
ședintele Partidului Socialist 
Progresist, alte personalități li
baneze, precum și Yasser Ara
fat, președintele 
Executiv al
Eliberarea

COLUMBIA
La prima manifestație d» 

1 Mai desfășurată în Columbia 
au participat mii de muncitori, 
studenți și cadre didactice, că
rora li s-au alăturat grupuri 
folclorice și sportive.
SALVADOR

în capitala Salvadorului a a- 
vut loc o demonstrație a peste 

1 000 de muncitori și țărani in
terzisă de autorități. Forțele 
polițienești au intervenit pen
tru dispersarea manifestanților.

Comitetului
Organizației pentru 
Palestinei.

SUDAN
In orașele

danului au avut loc manifestări 
diverse. La mitingul de la At- 
bara, localitate din nordul țării,

principale ale Su-

AUSTRALIA
Mitinguri șl manifestații eu 

prilejul zilei de 1 Mal au avut 
loc In marile orașe australiene 
Sydney, Melbourne șl New
castle. Participantii au cerut «ă 
se pună capăt creșterii inflației 
și șomajului.

V

I

I

Ekofisk: Producția de petrol 
va fi reluată

La Stavanger domnește o atmosferă de 
adevărată ușurare : in sfirșit, după efor
turi susținute, adevăratul geiser de țiței 
care țișnea la aproximativ 60 de metri 
înălțime de dteva zile de pe platforma 
petrolieră Bravo a putut să fie pus sub 
control. Robert Archambeault, directorul 
tehnic al companiei „Phillips Petroleum" 
pentru ansamblul petrolier de la Ekofisk, 
a declarat, in cadrul unei conferințe de 
presă, că situația a fost rezolvată și că 
pericolul principal a fost depășit. Valva 
de securitate a conductei avariate a pu
tut fi obturată timp de zece minute. După 
aceea, fiind deschisă in mod voluntar, 
pentru control, ea a putut fi închisă la 
loc fără nici un 
xul de petrol a 
ceput injectarea 
de foraj, pentru 
sare a presiunii
nirea spre suprafață a petrolului și a ga
zelor.

tel de probleme, iar flu- 
fost oprit. Imediat a In- 
sub presiune a noroiului 
a permite o contrabalan- 
în conductă ți a opri țiș-

tății, 
ții. a 
ții ' 
rii _ .
demnității ființei umane, prin 
desfășurarea luptei împotriva 
rasismului, a colonialismului și 
neocolonialismului. pentru lichi
darea tuturor formelor de domi
nație și opresiune. Imperativul 
promovării păcii și securității, 
al colaborării între state presu
pune, în perspectiva realizării 
unui nou sistem, cu adevărat 
democratio al relațiilor Interna
ționale, ca o condiție esențială, 
deplina respectare a principiilor 
dreptului internațional contem
poran.

In cadru bilateral sau multi
lateral, activitatea Internaționa
lă a ROMÂNIEI se distinge atît 
prin respectarea fidelă și apli
carea consecventă a normelor și 
principiilor generale, unanim ac
ceptate ale dreptului internațio
nal contemporan, cit și prin con
tribuția sa constructivă, binecu
noscută șl apreciată de elabora
re, precizare și perfecționarea 
lor în raport cu imperativele 
realităților mondiale, ale stator
nicirii la temelia colaborării 
fructuoase șl pașnice între toa
te statele a unor reguli de pro
fundă echitate și justiție. In de
cursul timpului, țara noastră a 
contribuit activ la elaborarea 
unor documente importante care 
să contureze elementele nece
sare elaborării unui cod de con
duită internațională ; trebuie 
menționat aportul României la 
adoptarea Declarației cu privire 
la inadmlsibilitatea intervenției 
în afacerile interne ale statelor 
și protejarea independentei și 
suveranității lor. Declarației cu 
privire la întărirea securității 
internaționale. Cartei drepturilor 
și îndatoririlor economice ale 
statelor, rezoluției privind De
finiția agresiunii. Declarației a- 
supra principiilor relațiilor prie
tenești și cooperării dintre sta
te. Se cuvin menționate propu
nerile României din 1975 refe
ritoare la problemele noii or
dini economice internaționale, 
dezarmării, întăririi rolului 
O.N.U. Remarcabil a fost apor
tul tării noastre la definirea 
principiilor Înscrise în Actul fi
nal de Ia Helsinki, Ia elaborarea 
unor prevederi angajante, vizînd 
asigurarea dreptului Ia pace, 
securitate șl progres al tuturor 
statelor participante, eliminarea 
forței și a amenințării cu forja, 
dezvoltarea colaborării în dome
niile economic, tehnic, științific, 
cultural, al educației și umani
tar. Documentele bilaterale per
fectate de România cu un mare 
număr de state, de pe toate 
continentele, tratatele de priete
nie și cooperare, declarațiile so
lemne comune, declarațiile co
mune și acordurile generale de 
colaborare — instrumente poli
tico-juridice de elevată ținută 
etică — reprezintă o contribuție 
importantă șl prestigioasă la 
statornicirea și generalizarea în 
viata internațională a noilor 
principii ale relațiilor intersta
tale.

România apreciază că In conti
nuarea eforturilor de statornici
re a unul climat de destindere 
pe continentul nostru, apropiata 
reuniune de Ia Belgrad va pu
tea marca o contribuție pozitivă, 
prin examinarea măsurilor ce se 
impun a fi luate, la deplina în
făptuire a prevederilor și anga
jamentelor asumate de statele 
semnatare, astfel incit securita
tea europeană să devină o rea
litate vie, să garanteze fiecărui 
popor dreptul la o dezvoltare li
beră și independentă.

DOINA TOPOR

suverană, respectarea drepturi
lor inerente suveranității ; ne- 
recnrgerea la forță sau la ame
nințarea cu forța ; inviolabilita
tea frontierelor ; integritatea te
ritorială a statelor ; reglemen
tarea pașnică a diferendelor ; 
neamestecul în treburile inter
ne; respectarea drepturilor omu
lui și libertăților fundamentale, 
inclusiv a libertății de gîndire 
conștiință, religie sau de convin
gere ; egalitatea în drepturi a 
popoarelor și dreptul popoarelor 
de a dispune de ele insele ; co
operarea intre state ; îndeplini
rea cu bună credință a obliga
țiilor asumate conform dreptu
lui internațional. In document 
se precizează că cele 10 princi
pii constituie un tot unitar, că 
nu este suficientă simpla lor e- 
nuntare, ci hotărâtoare pentru 
realizarea efectivă a securității 
este respectarea și aplicarea in
tegrală a lor in viață. „Toate 
principiile enunțate mai sus — 
se arată în Actul final — au o 
importantă primordială și, in 
consecință, ele vor fi aplicate în 
mod egal și fără rezerve, fiecare 
din ele interpretîndu-se ținind 
seama de celelalte. Statele par
ticipante își exprimă convinge
rea că respectarea acestor prin
cipii va încuraja dezvoltarea de 
relații normale și prietenești și 
progresul cooperării între ele în 
toate domeniile".

România consideră că odată 
eu semnarea la nivelul cel mai 

organiza , înalt a documentelor de la Hel
sinki, a început o etapă nouă, 
hotăritoare — aceea a trans
punerii în viață a principiilor și 
măsurilor convenite, cu bună 
credință, în spiritul și litera lor, 
a respectării lor în toate împre
jurările și pe toate planurile — 
politic, economic și în alte do
menii — de către fiecare țară și 
în raport cu toate celelalte țări 
semnatare, a dezvoltării și adîn- 
cirii lor. a realizării in fapt a 
păcii, colaborării largi în vede
rea progresului tuturor națiuni
lor. Dacă pină în prezent s-a 
întreprins încă puțin în direc
ția înfăptuirii obiectivelor stabi
lite de C.S.C.E., aceasta se da
torează. in primul rînd, faptului 
că noile principii stipulate in 
Actul final nu și-au găsit o a- 
plicare la scara întregului con
tinent, că ele n-au devenit te
melia trainică pe care trebuie 
să se bazeze o veritabilă coope
rare între toate statele, conside
rate ca parteneri liberi și su
verani. Există încă cercuri și 
grupări în occident care încear
că să golească de conținut aces
te principii sau le încalcă deli
berat ; se mai fao prezentate 
tendințe șl practici anacronice, 
de 
ne

pe care • 
se earacteri- 

prin mari 
revolu-

poea 
trăim 
zează 
schimbări, 
ționare, naționale șl 
sociale, afirmarea 

fără precedent a forțelor socia
lismului, păcii și progresului, 
creșterea rolului țărilor mici si 
mijlocii, a țărilor in curs de 
dezvoltare, al celor nealiniate in 
viata internațională, restringe- 
rea continuă a sferei de acțiune 
a politicii imperialiste, de forță 
și dictat. Se creează astfel con
diții favorabile instaurării unei 
noi ordini economice și politice 
internaționale, democratizării re
lațiilor interstatale, perfecționă
rii principiilor și normelor me
nite să guverneze raporturile 
intre țări, dezvoltării progresis
te a dreptului internațional in 
ansamblul său. In concepția 
României, instaurarea unui nou 
sistem de relații internaționale, 
corespunzător dezvoltării istorice 
obiective a societății contempo
rane, adincirea procesului des
tinderii presupune cu necesitate 
întemeierea fermă a raporturi
lor dintre țări pe principii șl 
norme de egalitate și echitate. 
Edificarea noii ordini presupune 
„noi norme de justiție interna
țională — arăta tovarășul
Nicolae Ceaușescu — care să 
statornicească principii superi
oare. cum sînt respectul drep
tului națiunilor, al popoarelor, 
al oamenilor de a fi ștăpîni pe 
destinele lor, de a-și < 
viața corespunzător propriilor 
năzuințe. Un asemenea concept 
de drept internațional va putea 
deschide calea unei conlucrări 
fructuoase între toate popoare
le. în toate domeniile de activi
tate. Se poate spune că de abia 
odată cu cucerirea deplină a in
dependenței de către toate po
poarele. cu făurirea unei lumi 
mai drepte și mai bune, cind 
oamenii vor deveni cu adevărat 
liberi, vor putea să-și făurească 
viața în deplină cunoștință de 
cauză".

Este bine cunoscută contribu
ția amplă, substanțială a Româ
niei socialiste la pregătirea și 
desfășurarea Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Eu
ropa (C.S.C.E.). la așezarea ne
gocierilor pe baza unor princi
pii, norme și reguli democratice 
de funcționare, la elaborarea 
unor documente cit mai clare, 
precise și angajante, la desfășu
rarea și încheierea cu succes a 
intilnlrii șefilor de state sau de 
guverne ai celor 35 state parti
cipante. Definirea clară și pre
cisă a celor 10 principii înscrise 
în Actul final de la Helsinki a- 
sigură cadrul optim pentru sta
tornicirea unui climat de încre
dere și destindere, cerință fun
damentală a edificării securită
ții. decalogul de principii fiind o 
veritabilă cheie de boltă a secu
rității europene, a destinderii pe 
continentul nostru. Actul final 
al C.S.C.E. enunță următoarele 
principii care trebuie să guver
neze relațiile reciproce dintre 
statele participante : egalitatea

imixtiune în treburile infer
ate altor țări.

n zilele noastre, e- 
forturile marii ma

il jorități a statelor 
II europene, ale po- 
| poarelor lor, ale 

forțelor progresis- 
democratice și iubitoare dete,

pace, se concentrează în direcția 
înfăptuirii consecvente a egali-

In aceste condiții. guvernul norvegian a 
autorizat reluarea producției petroliere % 
intreg ansamblul Ekofisk.

Aisberguri pentru irigații — 
un „proiect realizabil"

Potrivit Asociației pentru programe 
aplicate ti tehnologie (A.C.T.A.) din

S.U-A.. o soluție parțială pentru rezolva
rea problemelor create de seceta care 
persistă in zona vestică a teritoriului ame
rican ar putea-o constitui aducerea unor 
aisberguri din Antarctica. Transportul 
unei asemenea insule de gheată din con
tinentul aflat la polul sudic al planetei 
noastre pină la coasta vestică a S.U.A. 
s-ar ridica la aproximativ 20 milioane de 
dolari si ar dura circa un an. Deși Arctica

este mai aproape, cercetătorii americani 
consideră că este preferabil să se aducă 
aisberguri din Antarctica deoarece aceștia 
conțin o apă dintre cele mai pure aflate 
pe Terra si, totodată, au o formă alungită, 
aproape tubulară, care ușurează trans
portul. Experții americani in materie con
sideră că transportarea unor aisberguri 
din Antarctica reprezintă un proiect re
alizabil in condițiile tehnicii actuale și că 
aducerea de ghețari din Antarctica pe 
coasta vestică americană este mai ieftină 
pe plan economie decît construirea unui 
sistem de apeducte pentru pomparea apei 
peste munți, din nordul in sudul Cali
forniei.

Președintele A.C.T.A., dr. John Huit, a 
precizat ci numai zece la sută din ais
bergurile care se desprind anual de țăr
murile Antarcticei ar putea acoperi ne
voile de apă ale unei populații urbane 
de 500 de milioane persoane. în cadrul 
proiectului preconizat de experții A.C.T.A. 
pe coasta vestică a S.U.A. ar urma să fie 
adus un aisberg de circa un kilometru 
lungime, 450 m lățime si 225 m înălțime.

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).

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

RICHARD AL III-LEA: F1O-
reasca (orele 9; 12; 15,30; 18,30).

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

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

LUMEA CIRCULUI: volga (orele 
Ș; 12; 16; 19).

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

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

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

AFRICA .EXPRESS: Cosmos
(orele 9; 1I,I?; 13.30; 15,45; 18; 20).

RIUL DE AUR: Munca (orele 
9,45; 11,45; 13,45; 15.45; 18; 20,15).

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

UN SUR1S, O PALMĂ, UN 
SĂRUT: Arta (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

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

Opera Română: BĂRBIERUL 
DIN SEVILLA — ora 19; Teatrul 
Național (Sala Mare): UN FLU
TURE PE LAMPĂ — ora 19,30; 
(Sala Mică): VIAȚA UNEI FEMEI 
— ora 19,30; Teatrul „Lucia Stur- 
dza Bulandra" (Sala Studio): IN
TERVIU — ora 19; Teatrul Giu- 
lești: ROMANȚIOȘII — ora 19,30; 
Teatrul Mie: DUPĂ CĂDERE — 
ora 19,30; Teatrul „Ion Vasilescu":

CINTAȚI PRIVIGHETORI — pre
mieri — ora 19.30; Teatrul „Ion 
Creangă": SFIRLĂ NĂZDRĂVA
NUL — ora 17; Teatrul „Țăndă
rică* (la Tehnlc-Club — Calea Șer- 
ban Vodă 213): TIGRIȘORUL PE
TRE — ora 17; Teatrul „C. Tă- 
nase* (Sala Victoria): LASĂ SU- 
PĂRAREA-N HOL — ora l»,30; 
(Grădina Boema): DESCHIS pen
tru RENOVARE — ora 19.30; An
samblul „Rapsodia Română": CU
NUNA DE FRUMUSEȚI — ora 
19,30; Circul „București"; CU CIR
CUL NU-I DE GLUMIT — ora 
19,30.
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Negocierile intercipriote

PROGRAMUL 1

* 
I 
i i
j j j
*
j )

9,00 Teleșcoală. 10,00 Antologia 
filmului pentru tineret: „Shlrley 
Temple". 11,10 Emisiune de știin
ță. Din tainele vulcanilor. 11,35 
Dațl copiilor vopsele! 11,50 Telex. 
16,00 Telex. 16,05 Telecronica 
pentru pionieri. 16,20 Emisiu
ne în limba maghiară. 18,50 
întrebări și răspunsuri. Emisiu
ne in ajutorul lectorilor, pro
pagandiștilor și cursanților din 
învățămîntul politico-ideologic de 
partid. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 19,50 In întîmpinarea 
marii sărbători. împliniri socialis
te. 20,00 Cintarea României. Festi-

Scinteli".

la sfîrșitul lunii mai
Negocierile intercomunitare 

cipriote vor fi reluate înainte 
de sfîrșitul lunii mai, probabil 
în ziua de 27, sub egida lui Ja
vier Perez de Cuellar, repre
zentantul personal al secretaru
lui general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, în Cipru, anunță a- 
genția France Presse.

Tratativele, la care vor lua 
parte Tassos Papadopoulos, re
prezentantul comunității greco- 
cipriote, și Urnit Onan, repre
zentând comunitatea turco-cî- 
priotă, „vor fi, într-un anumit 
fel, continuarea negocierilor 
de la Viena (31 martie — 7 a- 
prilie) asupra unor probleme 
neexaminate de cele două 
părți", au relevat surse citate 
de agenția menționată.

valul creației șl hărniciei. 20,35 
Teatru TV; „Cronica de la Plev
na" de Mircea Bradu și Dumitru 
Chirilă. 22,00 Pe teme Internatio
nale. 22,20 Telejurnal.

PROGRAMUL 2

16,00 Muzee, expoziții șl galerii 
de artă bucureștene. 16,25 Stu
dioul... varietăților. 17,30 O viață 
pentru o idee: Dimitri Bagdasar. 
18,00 Reportaj TV: 25 = 12 000. 18,15 
Concert de primăvară. 19,05 Faruri 
românești. 19,20 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 19,50 în întîmpinarea 
marii sărbători. împliniri socialis
te. 20,00 Film serial pentru copii: 
„Toate pînzele sus!". 20,55 Tine
retul Capitalei. 21,20 Telex. 21,25 
Viața economică a Capitalei. 21,53 
De la Bach la Enescu — o istorie 
a capodoperelor muzicii de ca
meră.
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