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Sub semnul unității de granit in jurul 

partidului, al conducerii sale, întregul 

nostru popor a sărbătorit, intr-o atmos

feră entuziastă, / Mai, ziua solidarității 

internaționale a celor ce muncesc

Tribuna centrală în timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală Foto : Gh. Vlnțlll
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Plecarea tovarășului
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OAMENILOR MUNCII
DIN CAPITALĂ

Cuvintarea tovarășului 
Chivu Stoica

Stimați tovarăși,

Poporul nostru sărbătorește as
tăzi, împreună cu întreaga ome
nire progresistă, măreața zi de 1 
Mai — ziua frăției celor ce mun
cesc de pretutindeni, a solidarită
ții internaționale a tuturor forțe
lor care luptă pentru o viață li
beră și demnă, pentru independen
ță națională, pentru socialism, de
mocrație și pace.

Cu prilejul acestei sărbători tra
diționale, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, Con
siliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri ale Republicii Socialiste 
România adresează clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, 
tuturor oamenilor muncii de la 
orașe și sate — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— un salut tovărășesc și calde fe
licitări pentru rezultatele obținu
te în dezvoltarea economiei și 
culturii, în înfăptuirea programu
lui de desăvîrșire a construcției 
socialiste.

Acest 1 Mai are o semnificație 
deosebită, deoarece îl cinstim în 
anul jubiliar al celei de-a 25-a a- 
niversări a eliberării României de 
sub jugul fascist — eveniment cru
cial pentru destinele patriei, care 

a deschis poporului român calea 
cuceririi libertății sociale și tre
cerii la făurirea noii orînduiri so
cialiste. în înfăptuirea insurecției 
armate o însemnătate istorică a a- 
vut realizarea, la 1 mai 1944, a 
Frontului Unic Muncitoresc, a u- 
nității de acțiune a clasei munci
toare — factor de importanță deo
sebită în coalizarea tuturor forțe
lor antifasciste, democratice și 
patriotice, în mobilizarea maselor 
populare la eliberarea patriei din 
jugul fascist, în victoria revolu
ției populare și construirea socie
tății socialiste.

Profundele transformări social- 
economice, marile înfăptuiri do- 
bîndite sub conducerea Partidului 
Comunist Român insuflă poporu
lui nostru o îndreptățită mîndrie 
patriotică, încredere în forța și 
în viitorul său. România se pre
zintă în cel de-al 25-lea an al e- 
xistenței sale libere ca o țară cu 
o economie dinamică, în plină 
dezvoltare, care asigură îmbună
tățirea continuă a condițiilor de 
trai ale oamenilor muncii, numă- 
rîndu-se printre statele cu cea 
mai înaintată orînduire socială și 
politică din lume.

Intensa activitate creatoare, e- 
lanul patriotic al oamenilor mun

cii își găsesc expresia în rezul
tatele obținute în dezvoltarea in
dustriei noastre socialiste, în creș
terea forțelor de producție ale 
țării. Răspunzînd cu însuflețire 
chemării partidului, muncitorii, 
inginerii, tehnicienii au îndepli
nit în primul trimestru al aces
tui an planul producției indus
triale globale în proporție de 101,3 
la sută, realizînd un spor de 10,2 
la sută față de aceeași perioadă 
a anului trecut, ceea ce marchea
ză un nou pas în înfăptuirea cu 
succes a sarcinilor trasate de Con
gresul al IX-lea și Conferința Na
țională a partidului.

Agricultura noastră socialistă 
cunoaște o continuă dezvoltare pe 
linia modernizării, a mecanizării 
și chimizării producției, asigurînd 
în condiții tot mai bune satisfa
cerea nevoilor de materii prime 
ale industriei și a necesităților de 
consum ale populației. Avîhd în 
vedere condițiile climatice din a- 
ceastă primăvară, este necesar să 
se depună toate eforturile pentru 
realizarea în timp cît mai scurt a 
tuturor lucrărilor agricole, astfel 
încît să creăm posibilități cît mai 
favorabile pentru obținerea unor 

(Continuare în pag. a V-a)

Cea de-a doua tribună a Pieței 
este dominată de medalionul reu
nind portretele dascălilor clasei 
muncitoare, ai oamenilor muncii de 
pretutindeni : Marx, Engels, Lenin, 
sub care este înscrisă urarea : 
„Trăiască unitatea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale".

De o parte și de alta a tribune
lor, flamuri purpurii se îngemănea
ză, în adierea vîntului primăvăra- 
tic, cu tricolorul românesc.

Ora 9. Salutați cu îndelungi a- 
plauze și urale, în tribuna centrală 
iau loc tovarășii : NICOLAE 
CEAUȘESCU, ION GHEORGHE 
MAURER, GHEORGHE APOS
TOL. EMIL BODNARAS. CHIVU 
STOICA, PAUL NICULESCU-MI- 
ZIL, VIRGIL TROFIN, ILIE VER- 
DEȚ, MAXIM BERGHIANU, FLO
RIAN DANALACHE, CONSTAN
TIN DRAGAN, JANOS FAZEKAS, 
PETRE LUPU, MANEA MANESCU, 
GHEORGHE RADULESCU, LEON- 
TE RAUTU, GHEORGHE STOICA, 
VASILE VÎLCU, ȘTEFAN VOITEC, 
IOSIF BANC, PETRE BLAJOVICI, 
DUMITRU COLIU, EMIL DRAGA- 
NESCU, MIHAI GERE, DUMITRU 
POPA, DUMITRU POPESCU, MI
HAI DALEA, VASILE PATILINEȚ, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat 
și ai Consiliului de Miniștri.

în tribuna centrală se află, de a- 1 
semenea, tovarășul SANTIAGO ' 
CARILLO, secretar general al Par- ■ 
tidului Comunist din Spania, aflat ' 
în țara noastră la invitația secreta- 
rului general al C.C. al P.C.R. <

de 1 .Mai 
acest an o 
a abnega- 

muncii

> Sărbătorirea zilei 
? a constituit și în 
6 mărturie elocventă
< ției cu care oamenii
< traduc în viață amplul program de 
y edificare socialistă stabilit de par-
> tid. Purtînd cu mîndrie însemnele
> izbînzilor dobîndite în primul tri- 
r mestru al anului, masele de de- 
£ monstranți, oameni ai muncii ro-
> mâni, maghiari, germani și de alte
> naționalități, înfrățiți de idealurile
> comune ale înfloririi socialiste a
* patriei, au exprimat totodată entu-
J ziasmul cu care poporul muncitor,
> angajat în întrecerea socialistă,
> larg desfășurată la orașe ca și la
> sate, întîmpină cea de-a 25-a ani-
> versare a eliberării României de 
J sub jugul fascist și cel de-al X-lea
> Congres al partidului.
J Dînd glas sentimentelor patriotice 
>. și internaționaliste de care sînt 
1 profund animați, oamenii muncii au
* reafirmat prietenia indestructibilă 
, ce-i leagă de popoarele tuturor sta-
> telor socialiste, solidaritatea inter- 
’ naționalistă cu cei ce muncesc din 
, lumea întreagă.
’ Piața Aviatorilor — locul către 
, care se îndreaptă nu numai pașii,
■ dar și gîndurile oamenilor, este 
’ pregătită pentru a găzdui sărbă-

toarea zilei de .1 Mai. Deasupra
■ tribunei oficiale se află macheta 
’ globului pămîntesc, înconjurat de 
. un fald purpuriu pe care este în-
■ scrisă, cu litere aurite, tradiționala 
’ chemare •— „Proletari din toate

țările, uniți-vă Un imens steag 
roșu, pe care se află Imprimată 
data festivă — 1 Mal — domină

. simbolic globul.

Santiago Carillo

Vineri dimineața a părăsit 
Bucureștiul tovarășul Santiago Ca
rillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, care, 
la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a făcut o vi
zită în România.

(Continuare în pag. a n-a)

T elegramă
Răspunzînd la mesajul ce l-a fost adresat cu ocazia zilei naționala 

a Sierrei Leone, guvernatorul general ad-interim al acestui stat, Banja 
Tejan-Sie, a trimis tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste România, următoarea telegramă :

„în numele guvernului șl poporului meu, vă mulțumesc foarte sincer 
pentru amabilul dv. mesaj trimis cu ocazia zilei noastre naționale".

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspetele a fost condus de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
cum și de tovarășii Mihal Da- 
lea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Gheorghe Călin, 
șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

(Agerpres)
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în tribuna centrală sînt prezenți 
membri ai Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, ai Con
siliului de Stat și ai guvernului.

în celelalte tribune sînt prezenți 
conducători ai organizațiilor de masă 
și ai instituțiilor centrale de stat, 
vechi militanți ai mișcării muncito
rești din țara noastră, reprezentanți 
ai întreprinderilor și instituțiilor 
bucureștene, muncitori fruntași în 
producție, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, generali 
și ofițeri superiori, precum și nu
meroși oaspeți de peste hotare.

în tribuna rezervată corpului di
plomatic se află șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în Republica 
Socialistă România și alti membri 
ai corpului diplomatic.

Peste 15 000 de bucureșteni se află 
tn marea Piață pentru a lua parte 
la mitingul oamenilor muncii con
sacrat sărbătoririi zilei de 1 Mai.

Fanfara forțelor noastre armate 
intonează Imnul de stat al Repu
blicii Socialiste România. Mitingul 
este deschis de tovarășul DUMI
TRU POPA, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R.

Primit cu îndelungi aplauze, a 
luat cuvîntul tovarășul CHIVU 
STOICA, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R.

în repetate rînduri, cuvîntarea 
este subliniată cu puternice aplauze, 
cu urale. Participantii la miting își 
reafirmă hotărîrea de a înfăptui 
neabătut politica partidului, ale că
rei prevederi corespund întru totul 
intereselor vitale ale întregului po
por. Ca o expresie a unanimei a- 
deziuni a maselor la politica parti
dului în marea Piață răsună pu
ternic si repetat înflăcăratele lo
zinci : „De partid condus- poporul 
își. clădește viitorul". „Ne conduci, 
partid iubit, spre trai bun și feri
cit". Se ovaționează pentru partid și 
pentru patrie, mii de glasuri scandea
ză numele secretarului general al 
C.C. al P.C.R., tovarășul Ceaușescu. 
Este exprimată și în acest fel ade
ziunea față de politica partidului, în
crederea neclintită în conducătorii 
săi încercați.

Se aud urări pentru întărirea

unitătii si coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor antiimperialiste, 
pentru întărirea prieteniei frățești, 
a legăturilor multilaterale dintre 
toate țările socialiste. în același 
timp, ca un ecou al activității per
manente pe care partidul nostru o 
desfășoară pentru unirea tuturor 
forțelor care militează pentru eli
berarea națională și socială, pen
tru dezvoltarea legăturilor cu parti
dele socialiste si cu alte forte po
litice democratice din toate țările, 
cu partidele si mișcările progresiste 
din țările recent eliberate, mulți
mea scandează : „Muncitori din lu- 
mea-ntreagă pe noi toti un tel ne 
leagă".

După încheierea mitingului, în
cepe marea demonstrație sărbăto
rească.

O zi care a purtat în buchetul eî 
de culori bogățiile mai multor săr
bători. Am sărbătorit fierbintele Mai 
al solidarității internaționale, am săr
bătorit această minunată primăvară a 
patriei, înaintînd cu înfăptuirile ei 
spre Augustul de foc al celei de-a 
25-a aniversări a Eliberării și spre 
evenimentul deschizător de noi ori
zonturi ale istoriei noastre contem
porane — al zecelea Congres al Parti
dului Comunist Român.

O zi de lumină, o zi caldă prin 
soarele ei, prin sentimentele sutelor 
de mii, ale milioanelor de manifes
tant! care au parcurs cu pașii lor 
uniți orașele țării, capitalele județe
lor aflate în plin avînt înfloritor, 
municipiile, cetățile impozante ale 
marii industrii, așezările omenești 
atrase în vîrtejul rapid al dezvoltării 
socialiste a României.

La aceeași oră, sub același soare 
și sub semnul acelorași mari înfăp
tuiri și puternice năzuințe, 1 Mai 
1969 a fost o strălucitoare demon
strație a unității de granit a po
porului nostru în jurul partidului și 
guvernului, o demonstrație a încre
derii fierbinți ce animă muncitorii, 
țăranii și intelectualii patriei noas
tre în aplicarea politicii marxist-le- 
niniste a partidului, în înfăptuirea 
programului amplu de edificare so
cialistă stabilit de Congresul al 
IX-lea.

Serbările reflectă adesea, cu stră
lucirea ceasului festiv, obișnuitul zi
lelor care le-au precedat : 1 Mai a 
reflectat înalta răspundere de care au 
dat dovadă cetățenii patriei noastre

O chemare înscrisă In toate conștiințele

în cursul celor 120 de zile ce s-au 
perindat pînă acum de-a lungul anu
lui 1969, răspundere în muncă față 
de îndatoririle de serviciu, față de 
disciplină, față de obligațiile ce re
vin fiecăruia la locul său de activi
tate și totodată răspundere cetățe
nească, răspunderea pentru înflori
rea orașelor și satelor patriei noas
tre, pentru perfecționarea conducerii 
în activitatea gospodărească, în eco
nomie, în toate sectoarele, pentru a- 
dîncirea democratismului socialist în 
întreaga noastră viată social-politică.

Cu aceeași înaltă răspundere, cu 
neclintită fermitate oamenii muncii 
și-au manifestat adeziunea deplină 
la politica externă promovată cu nea
bătută consecventă de conducerea 
partidului și statului nostru, în frun
te cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
politică de întărire a păcii în 
lume, de indestructibilă prietenie cu

I

Fluviul oamenilor muncii din Capitala se revarsă spre Piaja Aviatorilor Foto : M. Andreesca

toate statele socialiste, avînd la baza 
sa principiile sacre ale respectării 
suveranității naționale și independen
tei fiecărui stat, colaborării și întra
jutorării reciproc avantajoase, ne
amestecului în treburile inter
ne, politică de promovare a relațiilor 
de bună înțelegere între state, in
diferent de orînduirea lor socială, 
în scopul înlăturării surselor de ten
siune și a divizării lumii în blocuri 
ostile. în panourile înălțate deasupra 
coloanelor, în lozincile lor, manifes- 
tantii și-au exprimat sprijinul deplin 
acordat politicii partidului nostru — 
politică de întărire a unității tuturor 
partidelor comuniste și muncitorești 
din lume, politică de înlăturare a ori
cărei greutăți ivite în calea unității, 
politică de coeziune a tuturor for
țelor care luptă în lume împotriva 
asupririi, exploatării, imperialismului, 
pentru pace și progres social.

Participanții la demonstrație își 
manifestă sprijinul si aprobarea 
pentru acțiunile întreprinse de 
partid și guvern în direcția asigu
rării securității europene, pentru 
promovarea relațiilor de colaborare 
cu toate țările lumii, indiferent de 
sistemul lor social-politic.

Demonstrație optimistă și luminoa
să, ziua de 1 Mai 1969 rămîne în cu
getele noastre ca o treaptă înaltă și 
sigură spre înălțimile civilizației so
cialiste contemporane, spre cotele 
mereu mai înalte ale nivelului de 
muncă și de viață la care ne cheamă 
partidul.

în aerul vibrant al primăverji. în 
faldurile desfășurate ale drapelelor, 
în petalele florilor și, înainte de 
orice, pe chipurile oamenilor, săr
bătoarea întîiului de Mai și-a pus 
pecetea sa de lumină și de bucurie. 
Cu cîntece și cu flori întîmpinăm, 
așa cum am făcut-o de fiecare dată 
în ultimul sfert de veac, marea zi 
a muncii, a înfrățirii și a păcii. Este 
o zi a bucuriei și o zi a hotărîrii, o 
zi a zîmbetelor și o zi a dîrzeniei : 
am muncit, muncim și vom munci pe 
pămîntul liber al României socialis
te spre întărirea ei, spre creșterea 
ei, spre slava ei. Stăpîn pe munca 
sa, bucurîndu-se de roadele ei, un 
popor întreg străbate această dimi
neață festivă îmbărbătat de bilanțul 
realizărilor și mobilizat de marile 
sarcini ce stau în fața sa. Călăuziți 
din biruință în biruință de conducă
torul nostru încercat, Partidul Comu
nist Român, privim încrezători 
viitorul aureolat de victoriile pe care 
le pregătim prin munca noastră de 
fiecare zi.

în Piața Aviatorilor pătrunde co
loana gărzilor patriotice. Trec cei 
care sînt acum, în aceste momente, 
simbol al deciziei poporului ro
mân de a-și apăra pămîntul strămo
șesc, cuceririle revoluționare ale a- 
nilor socialismului. Plămădite de 
partid în focul luptelor din timpul 
glorioasei insurecții din August 1944, 
gărzile patriotice sînt, totodată, o 
continuare firească a plăieșilor lui 
Ștefan, a dorobanților de la ’77, a 
tuturor truditorilor acestui pămînt 
care și-au vărsat sîngele pentru 
neatîrnarea țării lor.

în pas cadențat, cu mîinile încleș
tate pe arme, trec membrii gărzilor 
patriotice. Printre ei, veterani ai lup
telor din zilele de foc ale lui Au
gust 1944.

— în 1944, ca muncitor strungar, 
am luptat în gărzile patriotice pe 
Valea Prahovei, pentru apărarea 
sondelor și a instalațiilor petroliere 
— ne declară Nicolae Ivănescu, astăzi 
director administrativ al Uzinelor 
„23 August" din Capitală- Acum, 
după cum vedeți, port din nou uni
forma gărzilor patriotice. Ele sim
bolizează aspirațiile noastre cele mai 
profunde : munca în socialism și a- 
părarea ei. Alături de forțele armate, 
sîntem hotărîti să apărăm munca și 
socialismul.

în coloană, oameni din toat.e gene
rațiile, de toate profesiile, bărbați și 
femei, ca o singură ființă, își. în
dreaptă privirile către tribuna oficia
lă unde conducătorii partidului și 
statului salută trecerea lor.

— Am douăzeci șl șase de ani — 
spune inginerul Remus Lungeanu. 
de la Uzinele „Grivița roșie". Am ce
rut să devin membru al gărzilor pa
triotice mînat de cel mai firesc sen
timent : acela al demnității. Noi. cei 
mai tineri, facem front unit cu toate 
generațiile ; atît în muncă, în stră
daniile de fiecare zi, cît și în apă
rarea cuceririlor revoluționare ale 
poporului.

Matrițerul Nicolae Iorga, de la „E- 
lectronica", ne-a spus :

— Sînt de 20 de ani în gărzile pa
triotice. Ca și toți tovarășii mei, 
consider că apartenența la gărzile 
patriotice este încă o manifestare de 
adeziune la politica internă șl exter
nă a partidului nostru. în coloana 
uzinei unde lucrez, veți vedea multe 
lozinci care vorbesc despre aceeași 
adeziune totală. Prin ele, prin che
mările de pace pe care tovarășii mei 
le ridică deasupra capetelor, vorbesc 
și eu, care astăzi defilez cu arma în 
mină.

...în întreaga țară, defilează gărzile 
patriotice. Bărbați și femei, tineri și 
mai virstnici, trec în pas cadențat, 
simbol al libertății cîștigate prin 
luptă și al voinței de a o apăra.

MlNDRIE
PENTRU TOT 

LCEEA CE
ÎNFĂPTUIM

■■ rasratnAl douăzecișicincilea 1 Mai liber. 
Cu fiecare an, fluviul de oameni re
vărsat sărbătorește în piața demons
trației aducea freamătul tot mai 
vast, tot mai cuprinzător al muncii, 
al victoriei, al bunăstării. Cu fiecare 
an, realizările pe care ei le cîntăreau 
în această zi festivă erau mai mari, 
mai întinse. De astă dată, de la un 
capăt la altul al patriei, Sărbătoa
rea Muncii a dobîndit semnificații 
noi.

An jubiliar, 1969 își vădește, încă 
din primele luni, calitatea sa de eta
pă importantă pe drumul desăvîrșirii 
construcției socialiste în patria noas
tră.
înfăptuind cu încredere politica par

tidului comunist, muncitorii, țăranii 
și intelectualii, toți cei ce muncesc 
adaugă cu fiecare zi, cu fiecare lună, 
rodul strădaniei lor pentru sporirea 
zestrei tării. Eveniment de o deose
bită însemnătate în viața partidului, 
în viata întregului popor, cel de al 
X-lea Congres al P.C.R. este întîm- 
pinat cu cele mai prețioase daruri: 
noi și noi succese în muncă. Răspun
derea pentru creșterea avuției mate
riale și spirituale, devenită, în anii 
noștri, o coordonată fundamentală a 
vieții publice, se manifestă din plin. 
Oamenii muncii din cele mai diferite 
locuri raportează în fața partidului, 
în fata întregului popor, cu îndrep
tățită mîndrie, că au îndeplinit și 
depășit prevederile de plan, că și-au 
concretizat angajamentele în mii 
și mii de tone de oțel și de țiței peste 
plan, în mii de mașini-unelte, în ca
mioane. în tractoare, în țesături, în 
cele mai felurite produse realizate 
peste plan.

Carele alegorice, panourile, grafi
cele ce înfățișează aceste realități 
poartă, toate, un singur nume : mîn
drie. Bucuroasă pentru ele, țara ale
ge cîteva pe care le așează în rîn- 
dul întîi al demonstrației de Mai : 
noile obiective intrate în funcțiune 
în ajunul marii sărbători, în cadrul 
operei istorice de industrializare so
cialistă a tării. Constructorii și side
rurgiștii noii cetăți a oțelului româ
nesc, Galați, defilează cu fruntea 
sus. Realizările lor îi îndreptățesc pe 
deplin. II rugăm pe inginerul Cornel 
Cazan, directorul general al între
prinderii de construcții și montaje 
siderurgice Galați, să ne vorbească 
despre realizările cu care colectivul 
pe care îl conduce a întîmpinat 
Ziua Muncii :

— Am dat în funcțiune cu 62 de 
zile înainte de termen al treilea con- 
vertizor cu insuflare de oxigen și cu 
70 de zile mai devreme decît se pre
văzuse al doilea flux tehnologic 
al fabricii de oxigen ; am început, tot 
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înainte de termen, probele la fabrica 
de blocuri dolomitice.

Aflat în coloane, topitorul Mircea 
Brad ne. declară :

— Am ieșit din schimb aseară la 
ora 11. Ajunul lui 1 Mai a fost pen
tru noi, oțelarii, de asemenea, o zi 
de sărbătoare : am elaborat ieri, 30 
aprilie, prima șarjă a convertizoru- 
lui nr. 3. Schimbul meu a elaborat 
ieri 11 șarje. Este darul nostru în 
cinstea marii sărbători.

în alt colț al patriei, la Borzești, 
constructorii și montorii au trăit în 
preajma lui 1 Mai aceleași emoții 
ale „premierei" : a fost pus în pa
ralel, pe șantierul de extindere a 
termocentralei, al doilea turbogene
rator de 200 MW.

Aproape în fiecare oraș, coloanele 
poartă, printre drapele și flori, cu- 
vîntul care dinamizează zi de zi via
ta țării : NOU. La Constanța, trei 
nave noi au întărit flota comercială 
a patriei. La întreprinderea de 
prefabricate din Roman a in
trat în funcțiune, cu două luni mal 
devreme, secția de tuburi „Premo". 
La Negrești, în județul Satu Mare, a 
fost pusă în funcție o tesătorie de 
cînepă care va avea o producție de 
peste 80 milioane lei anual. La Bra
șov, alte „premiere" industriale : fa
brica de platforme auto, tractorul 
S-651 care în ultimele zile a trecut 
în producție de serie, noi capacități 
de producție la filatura din Ghim- 
bav. La Bacău, o fabrică de... case 
prefabricate ; anual se vor produce 
aici 600 de case

Am consemnat aici ■ doar o parte 
dintre noile obiective ; în multe alte 
locuri, secții, linii, produse noi au 
intrat în circuitul economic.

■ Toate județele tării sînt conectate 
la întrecerea socialistă de o am
ploare fără precedent lansată de 
Conferința organizației de partid a 
municipiului București, pentru rea
lizarea exemplară și depășirea sar
cinilor de plan. în uriașa cămară a 
tării se varsă prin mii de conducte 
recolta primelor roade crescute în 
întrecerea socialistă. De la începutul 
acestui an industria bucureșteană a 
dat peste plan 4 000 tone otel, 800 
tone laminate, iar la motoare elec
trice, țesături din mătase, prefabri
cate din beton planul a fost depășit 
cu 1—3 la sută.

Demonstranții întreprinderilor bra
șovene raportează realizarea planu
lui pe patru luni la nroducția globală 
Si depășirea lui cu 117 milioane, fată 
de 300 milioane lei angajament a- 
nual ; depășirea Planului la produc
ția marfă vîndută și încasată cu 110 
milioane lei și a sarcinilor de export 
cu 50 milioane lei.

Cifrele de pe panouri și grafice 
sînt tot atîtea repere pe harta bel
șugului patriei. Creatorii bunurilor 
pe care ele le reflectă au venit la 
marea sărbătoare cu conștiința da
toriei împlinite, mîndri de realizările 
lor, hotărîti să adauge noi lauri la 
cei pe care si i-au cîștigat pînă acum.

în primele 4 luni ale anului, ex
ploatările miniere din Valea Jiului 
au pus la dispoziția economiei na
ționale mal mult de 21 000 tone de 
cărbune cocsificabil si energetic peste 
prevederile planului, reușind să în
scrie depășiri substanțiale la princi
palii indicatori economici.

Cinstea de a deschide coloana oa
menilor muncii de la Turnu Severin 
a fost acordată, si de această dată, 
constructorilor Sistemului hidroe

nergetic și de navigație Porțile de 
Fier. Constructorii purtau diploma 
și steagul de unitate fruntașă pe 
tară, cîștigate pentru a treia oară 
consecutiv, si un panou ce ilustrea
ză realizările obținute în cele 4 luni 
ale anului curent. Mulți dintre 
constructorii care au trecut prin fața 
tribunei au venit direct de pe șan
tier, iar alții de la demonstrație au 
mers pe șantier să-i schimbe pe cei 
care au lucrat în cursul dimineții.

...Trec în rînduri strînse demon
stranții. Prezenți cu inima în marile 
coloane sînt acum, în ceasurile săr
bătorii, și marii maeștri ai vetrelor 
de oțel și ai furnalelor în care prin 
focul veșnic viu se plămădește me
talul, sînt prezenți cu inima, în ma
rile coloane, milioanele de țărani 
care și în această zi pregătesc vii
toarea recoltă ; simțim alături de noi 
prezența tuturor celor care cinstesc 
Ziua Muncii prin muncă : personalul 
sanitar, lucrătorii din transporturi, 
personalul centralelor electrice, toți 
cei a căror trudă nu cunoaște răgaz.

în toate orașele patriei, oamenii 
muncii aduc mărturia hărniciei jor 

■ de fiecare .zi. Trec prin fața tribu
nelor reprezentanții marilQr citadele 
muncitorești, siderurgiștii Reșița l și 
ai Hunedoarei, sondorii Văii .pWho- 
vei, trec ceferiștii, trec strungarii^ 
ajustorii, lăcătușii marilor uzine ale 
Capitalei. Făuritorii avuției patriei, 
cei care prin truda neostenită a mîi- 
nilor și a minților lor sporesc bogă
ția țării, („manifestează cu entuziasm 

; pentru pace, pentru socialism, își ex
primă sentimentele de nețărmurită 
dragoste pentru Partidul Comunist 
Român, pentru conducătorii săi. Ca 
un singur om, fiii clasei muncitoare 
participă la marea sărbătoarea însu
flețiți de mărețele perspective pe 
care partidul le-a deschis în fața po
porului.

La Suceava și la Craiova, la Timi
șoara și la Brăila, peste tot unde 
munca liberă făurește bogății, cei ce 
muncesc raportează realizările lor. 
Muncitorii, tehnicienii și inginerii 
uzinei bucurestene Danubiana ra
portează și ei realizări în cinstea 
sărbătorii : 12 milioane lei producție 
peste plan în. primele 4 luni a le a- 
nului, 2,2 milioane lei economi*  su
plimentare la prețul de’ cosțț,. l 2,3 
milioane lei economii peste pian. 
Ing. Tănase Volintiru, directorul ge
neral al întreprinderii, a ținut să ne 
spună :

— Creșterile cantitative 7 Le con
sider normale. De fapt, cred că este 
de datoria oricărui colectiv ca, atunci 
cînd este nevoie, să caute, să des
copere șl să valorifice toate rezer
vele interne de sporire a producției. 
La creșterile cantitative se adaugă 
însă, altele, deosebit de valoroase, ca
litative. Să realizăm anvelope de 
cea mai bună calitate, competitive pe 
piața mondială, să diversificăm în 
permanentă producția pentru a răs
punde cît mai prompt solicitărilor 
beneficiarilor, să menținem o atmos
feră sănătoasă de lucru — iată cîteva 
repere de ordin calitativ care nu pot 
fi prinse întotdeauna în cifre atît 
de precise, cum ar fi producția glo
bală, dar care au o deosebită valoa
re economică. Si totuși o cifră, re
zultată dintr-un recent calcul, o am 
în memorie : în ultimul timp, rulajul 
anvelopelor noastre a crescut cu 
circa 10 la șută. Pe scurt, aceasta în
seamnă o economie totală, nu pen-
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tru uzină. ci pentru beneficiarii 
noștri, pentru economia națională 
deci, de aproximativ 100 milioa
ne lei.

Cuvintele înainte citate ar putea 
fi reluate într-un fel sau altul de 
către oricare dintre participants la 
demonstrație. Sub arcul de triumf al 
muncii trec, în această dimineață 
însorită de mai, gîndurile, preocu
pările întregului nostru popor. Clasa 
muncitoare, clasa cea mai înaintată 
a societății, simțindu-și din plin res
ponsabilitatea pentru destinele isto
rice ale României, este purtătoarea 
răspunderii pentru perfecționarea 
vieții economice și sociale a patriei. 
Acest adevăr este ilustrat din plin de 
nenumăratele aspecte ale realității 
din uzinele si fabricile de Pe tot cu
prinsul tării.

Multi dintre participant!! la de
monstrație înfățișează rezultatele ob
ținute ca urmare a acțiunii de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii. în cadrul acestei acțiuni, 
inițiativa, acest „argint viu" al suc
ceselor, a găsit teren prielnic fruc
tificării ei plenare. între inițiativă, 
competentă și exigentă s-a instalat 
puntea trainică a perseverenței. A- 
ceastă armonizare a elementelor suc
cesului a căpătat un sens concret și 
precis într-o serie de unități indus
triale.

Emblema anului 1969 — an hotărî- 
tor al cincinalului — s-a putut ve
dea pe zecile de grafice care ilus
trau nivelul producției acestui an în 
evoluția cronologică 1965—1970. A- 
ceastă realitate mărește exigența și 
răspunderea colectivelor de între
prinderi într-un flux convergent de 
eforturi și preocupări pentru realiza
rea ritmică integrală, în condițiile 
unei înalte economicități, a indica
torilor de plan. Iată ce ne-a declarat 
ing. Aurel Bozgan, director general 
al Fabricii de mașini unelte și agre
gate București :

— An de an, producția fabricii 
noastre a crescut continuu. în cel 
de-al patrulea an al cincinalului, 
baza cifrică față de care raportăm 
creșterea producției este alta, mult 
mai mare decît în 1965. Așa că cele 
aproape 40 procente cît reprezintă 
ritmul de creștere a producției glo
bale în 1969 față de anul trecut ca
pătă o valoare deosebit de mare în 
realizarea sarcinilor uzinei noastre în 
acest cincinal.

" " ană anul hotărîtor al
pentru întreprinderea 
ntrebat pe ing. Andrei

. .. actorul întreprinderii
n C'uj.
n vom da o producție 
,1 la sută față de anul 
e o sarcină grea, dar 
e, ținînd seama și de 
și tehnicitatea utila- 

e și a celor pentru in- 
tară pe care le fabri- 

căn an. Uzina noastră îm-
est an 20 de ani de 
em să ne afirmăm cu 
un colectiv capabil să 

ase la nivelul tehnicii 
1 luni, planul și anga- 
fost împlinite și de-

j bătoare a muncii, săr- 
lirii, a efortului lucid, 
îtru a da pămîntului 
tnsiunile de avuție pe 

din plin. Munca stă- 
ecare zi, preocuparea 
icarea deplină a po- 
in și tehnic, realizarea 
•i încă neatinși sînt 

PITEȘTI : Secvență din filmul demonstratei

doar cîteva trăsături de penel pe 
uriașul portret colectiv al României 
muncitoare.

Sarcinile de mare însemnătate pe 
care partidul le pune în fața între
gului popor au darul de a dinamiza 
și de a tonifica hotărîrea națiunii de 
a-și construi o viață tot mai îmbelșu
gată, luminată de soarele civilizației 
socialiste.

în coloanele entuziaste ale mani- 
festanților, reprezentanții științei și 
culturii au devenit, cu fiecare nou an, 
o prezență tot mai distinctă. Noile 
dimensiuni pe care le-au dobîndit 
știința și cultura, în condițiile orîn- 
duirii noastre socialiste, sînt o con
firmare elocventă a politicii științi
fice pe care o desfășoară partidul în 
acest domeniu de însemnătate vitală.

Ridicată la r.angul de forță de pro
ducție, de factor esențial în activi
tatea economică, în afirmarea ple
nară a personalității umane, știința 
beneficiază de sprijinul și atenția 
permanente ale conducerii de partid 
și de stat, concretizate în măsurile 
luate pentru perfecționarea activită
ții de cercetare științifică, crearea 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, în preocuparea consec
ventă pentru continua apropiere a 
științei de producție, pentru o judi
cioasă corelare a cercetării științi
fice cu cerințele stringente ale dez
voltării social-economice, în efortu
rile materiale destinate acestui scop. 
Continuatoare a unor remarcabile și 
recunoscute tradiții, adăugîndu-și do
menii noi de investigație, semn al 
vocațiilor multiple ale poporului nos
tru, știința românească înregistrează 
noi izbînzi, își configurează un pro
fil tot mai distinct în contextul cer
cetării științifice generale.

Viața nouă a patriei, afluența co
tidiană a maselor spre cultură au 
creat un nou și fertil climat afirmă
rii oamenilor de artă și cultură, au 
deschis orizonturile unui nou destin 
spiritual creatorilor, asigurând cultu
rii rolul de important factor al pro
gresului. înconjurați cu stimă și res
pect, creatorii bunurilor spirituale 
se simt datori față de poporul căruia 
îi aparțin să slujească prin scrisul, 
prin arta lor vocația creatoare, con
structivă a poporului.

în interiorul acestor realități se 
află explicația participării, numeroa
se a oamenilor de știință și cultură 
în marile ^coloane ale demonstrației, 
aplauzele prelungite, , ovațiile și ura- 
lele prin care au exprimat partidului, 
conducătorilor săi recunoștința fier
binte, mulțumirea pentru condițiile 
de creație de care se bucură astăzi, 
puțind astfel să-și îndeplinească din 
ce în ce mai bine îndatoririle față de 

popor, să realizeze opere valoroase 
menite să contribuie la înflorirea 
României socialiste, la creșterea 
prestigiului ei în lume.

Am însoțit coloanele oamenilor 
de știință și cultură, am avut cu re
prezentanții acestora numeroase și 
edificatoare convorbiri. Pretutindeni, 
am consemnat sentimentul satisfac
ției pentru anii pe care-i trăim, al 
responsabilității pentru viitorul ști
inței și culturii. în grupul masiv al 
specialiștilor de la Institutul de fi- 
zică-București discutăm cu dr. Ale
xandru Glodeanu, cercetător princi
pal la secția de fizică teoretică, cu 
Musa Geavit, cercetător principal, 
care lucrează într-un colectiv de fi
zica plasmei, fiind autorul unui a- 
parat cu multiple aplicații indus
triale — detectorul de raze ultra
violete.

— Am putea spune — ne declara a- 
cesta din urmă — că asigurarea unor 
relații de lucru cu unitățile econo
mice, creșterea interesului cercetă
torilor pentru cunoașterea și dezvol
tarea cerințelor economiei au dus la 
sporirea numărului și valorii solu
țiilor științifice. Această conlucrare, 
cu perspectiva de a se perfecționa 
continuu, a determinat o creștere a 
autorității cercetătorului științific, o 
integrare organică a sa în angrenajul 
social de producție și, implicit, o în
mulțire a satisfacțiilor morale și pro
fesionale. Sentimentul participării 
nemijlocite la soluționarea unor pro
bleme majore, vitale ale economiei 
este unul din marile cîștiguri umane 
și, totodată, un stimulent al cerce
tării, al ancorării ei în realitățile 
fundamentale ale economiei.

— Un rol însemnat în această pri
vință a revenit și creării Consiliului 
științific al institutului, ca organ în 
care se dezbat cele mai importante 
hotărîri, a adăugat tovarășul Alexan
dru Glodeanu. Aceasta confirmă 
eficacitatea principiului muncii co-x 
lective, ca metodă permanentă de 
lucru.

înalta responsabilitate în munca de 
cercetare, perfecționarea profesională 
continuă, competența științifică, le
garea strînsă a temelor cercetării de 
probleme majore ale activității eco
nomice și sociale au fost mereu pre
zente în convorbirile avute cu repre
zentanți ai științei, aflați în coloa
nele demonstrațiilor de 1 Mai.

Despre asemenea obiective esen
țiale ne-au vorbit oameni de știință 
din Cluj, enunțînd drept argumente 
concrete ale aplicării în practică a 
acestor principii contribuțiile mate
maticienilor clujeni la analiza nume
rică, lâ teoria generală a aproxi
mării și interpolării, a programării 
Ia mașinile electronice de calcul, ale 
chimiștilor la cunoașterea combina
țiilor complexe ale metalelor rare, 
ale biologilor la cunoașterea unor 
mecanisme complexe biofizice, gene
tice, fiziologice, morfologice și eco
logice ale fenomenelor vitale, ale 
istoricilor la studierea evoluției răs
pândirii culturii daco-getice în Im
periul roman, a originii și evoluției 
poporului român etc. — realizări re
marcabile, sintetizate cu prilejul 
împlinirii a 20 de ani de activitate 
ai Filialei din Cluj a Academiei.

Despre preocuparea pentru atinge
rea unor asemenea deziderate funda
mentale ale cercetării științifice ne-au 
vorbit și numeroși oameni de știință 
ieșeni, a căror activitate. inscriin- 
du-se într-o nobilă tradiție a școlii 
românești, este încununată de reali-
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zări apreciabile. „Pe bazele așezate 
de înaintași prestigioși — ne spune 
acad. Cristofor Simionescu — oa
menii de știință ieșeni își desfășoară 
azi activitatea în patru institute și 
centre de cercetări, însumind 27 sec
ții și 67 sectoare de cercetare, prin 
care sînt cuprinse în procesul cerce
tării domenii importante ale econo
miei și culturii, într-o judicioasă pro- 
porționalitate între științele naturii, 
tehnice și sociale, permițînd o rațio
nală folosire a forțelor științifice".

Desigur, ar fi greu de sintetizat. în 
aceste rînduri multiplele realizări pe 
care știința românească le-a inte
grat în „biografia" sa contemporană. 
Cu sentimentul că sînt autorii lor, că 
au create condiții pentru a le înmulți, 
pentru a sluji astfel activ opera de 
edificare socialistă a patriei au tre
cut, la 1 Mai, prin fața tribunelor 
mii de oameni de știință. După cum 
au venit în coloanele demonstranților 
numeroși oameni de cultură — scrii
tori, artiști plastici, compozitori, oa
meni de teatru, români și din rîn- 
durile naționalităților conlocuitoare, 
— animați de sentimentul legăturii 
indisolubile cu poporul căruia îi a- 
parțin. Alături, parte a marelui, in
destructibilului fluviu al coloanelor 
sărbătorii muncii, oamenii de știință 
și cultură și-au unit glasurile cu ova
țiile mulțimii, mărturislndu-și o dată 
mai mult hotărîrea profund responsa
bilă de a sluji opera măreață de 
înălțare a patriei pe noi culmi ale 
progresului și civilizației. Drept ex
plicație a optimismului, a încrederii 
lor în viitorul la a cărui construcție 
sînt chemați să-și dăruiască ta
lentul, competențele, alegem aceste 
versuri : „Cîntarea României se- 
aude deslușit, / lucrarea României 
se vede. Ea există / monumentală-n 
sine așa cum s-a zidit, — / Gindirea 
ei exaltă, în veac, socialistă".

Dacă ar fi să numim în puține 
cuvinte trăsăturile distinctive ale ma
nifestațiilor care au avut loc ieri 
pe cuprinsul întregii țări, atunci — 
fără îndoială — printre primele cu

vinte la care am apela s-ar afla, 
ar trebui să se afle cu necesitate 
Tinerețea, expresie simbolică a vita
lității și perspectivei în timp a po
porului, a înseși tinereții patriei noas
tre socialiste.

Ca în fiecare an, pionierii au avut 
cinstea de a deschide marea de
monstrație de 1 Mai. Fluturînd tri
colorul scump al țării și drapelul or
ganizației pionierești, la un semnal 
al trompetelor, sute de copii au 
pătruns în marea piață a demon
strației. O mare pancartă vestește că 
pionierii patriei aniversează anul a- 
cesta 20 de ani de existență a organi
zației de pionieri. Douăzeci de ani în 
care organizația de pionieri și-a adus 
o însemnată contribuție la formarea și 
educarea a numeroase generații de 
școlari, la cultivarea sentimentului de 
profundă dragoste față de patrie, față 
de trecutul glorios al poporului și 
prezentul luminos, socialist al țării, 
al atașamentului fierbinte față de 
partidul comunist. în perimetrul unor 
asemenea realități are multiple sem
nificații prezența în primele rînduri 
ale coloanelor pionierești a unora din 
cei care cu două decenii în urmă 
au făcut parte din primele unități 
pionierești, iar acum pășesc alături 
de fiii lor, membri ai organizației de 
pionieri.

Trec prin fața tribunelor pionierii, 
școlarii de azi, purtînd carnete 
de elevi pe care sînt desenate notele 
mari pe care tot mai mulți dintre ei 
le obțin, semn al înțelegerii cu ade
vărat pionierești a datoriei de a în
văța. Compasul, rigla, echerul, șe
valetul, carele alegorice înfățișînd 
scene „clasice" de vacanță alcătuiesc 
laolaltă imagini cotidiene ale copilă
riei de azi. Iar corul emoționant 
„Mulțumim din inimă partidului", 
înălțat în fața tribunei oficiale, este 
un veritabil simbol al recunoștinței 
pe care copiii țării o poartă partidului 
și statului, a mulțumirii lor că as
tăzi cu toții sînt cuprinși în școli 
de cultură generală, că învățămîntul 
este gratuit, că deprind să cunoască 
știința și cultura în școli noi, bine 
dotate, sub îndrumarea unor pro
fesori și învățători dedicați cu pa
siune muncii didactice, conștiențl de 
răspunderile mari ce le revin în 
formarea, instruirea și educarea co
munistă a generațiilor de mîine.

Cînd în Piața Aviatorilor, sute de 
pionieri au conturat cu trupurile lor 
o uriașă cravată roșie, încadrată de 
datele festive — 1949—1969 — o parte 
dintre ei au urcat, firesc, în aplau
zele și uratele celor prezenți, Ia tri
buna centrală pentru a oferi condu
cătorilor de partid și de stat bu
chete de flori, semn al dragostei 
fierbinți pe care copiii patriei o 
poartă Partidului Comunist Român, 
conducătorilor săi. Moment obișnuit 
al sărbătorilor noastre dar, de fie
care dată încărcat de emoții.

...In coloana demonstranților, ală

turi de zecile de mii de tineri răs- 
pînditi printre tovarășii lor de mun
că mai vîrstnici — muncitori, in
telectuali — puteau fi ușor iden
tificați elevii școlilor medii, ai li
ceelor industriale sau ai școlilor 
profesionale, după uniformele si o- 
biectele simbolice cu care de
monstrau. precum si miile de stu- 
denti care, alături de dascălii lor, 
au ținut să fie prezent! la sărbă
toarea zilei de 1 Mai. Reporterii 
noștri au purtat numeroase dialo
guri cu tinerii aflați în coloane. Ca 
un leit-motiv a revenit în aceste 
discuții, indiferent de cuvintele, de 
modul cum a fost formulată, dorin
ța lor unanimă de a se pregăti 
pentru a se dovedi, prin fapte, ce
tățeni de nădejde. ..A fi bun cetă
țean înseamnă a fi competent in 
profesia aleasă", „Vocația primor
dială a tinereții este munca", „Te
lul nostru — să continuăm opera; 
înaintașilor ne măsura cerințelor șl (Continuare în pag. a IV-a)

SIBIU : înfrățiți în muncă, animați de aceleași idealuri, împreună la marea 
sărbătoare

posibilităților epocii noastre socia
liste" — iată doar cîteva din nu
meroasele declarații pe care le-au 
făcut reporterilor noștri studenti 
din București. Cluj, Iași. Craiova. 
Brașov, Suceava. Baia Mare etc.

Recent, după cum se știe, a avut 
loc Conferința Uniunii Asociațiilor 
Studențești din România în cadrul că
reia studenții au dezbătut cu matu
ritate sarcinile profesionale șl ob
ștești ce le revin, căile prin care 
urmează să-și îndeplinească mai 
bine îndatoririle ce le au, să 
se pregătească pentru a deveni 
specialiști de înaltă calificare, oa- 
meni a căror pricepere șl comȘ 
petență să se materializeze ple-» 
nar în edificarea socialistă â 
patriei. Pretutindeni, în toate cele 
16 centre universitare ale țărili 
reprezentanții celor 136 000 stit->

„Cu partidul nostru-n frunte, vom avea victorii multe' 1 Foto : S. Cristla®
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denti al cursurilor de zi ale fa
cultăților ne-au vorbit cu interes 
despre acest eveniment din viata 
studentimii, exprimîndu-si convin
gerea că el constituie un moment 
important în viata organizațiilor de 
tineret din învătămîntul superior. • 

Studentul bucureștean Soare Că
lin, de la Facultatea de automatică, 
ne împărtășea' emoția deosebită pe 
care a încercat-o, alături de co
legii lui, citind cuvîntul rostit de 
tovarășul Nicolae Ceausescu. Ia 
Conferința pe tară a Uniunii, Aso
ciațiilor Studențești:. „Am citit cu 
emoție cuvintele ce ne-au fost a- 
dresate din partea conducerii parti
dului și statului. Consider că nu 
poate fi cinste și răspundere mai 
mare decît să înveți în ăsa fel în- 
cît să fii la înălțimea încrederii, 
solicitudinii cu care tineretul uni
versitar este înconjurat de partid, 
de întregul popor".

Si, desigur, nu o dată am fost în- 
tîmpinați cu declarații cum este. Cea 
făcută de studenta Viorica Bordeia- 
nu din Iași : „Știu că la noi, la Iași, 
locuiesc în cămine și iau masa la 
cantine aproape 14 000 de studenți 
din totalul celor 17 000. La dispoziția 
noastră se află noi amfiteatre, biblio
teci, laboratoare cu aparatură mo
dernă, unele dintre ele născute în 
timpul constituirii „vîrstei noastre 
universitare". Sub ochii noștri se 
înalță noi clădiri destinate extinde
rii spațiului de învățămînt. Toata 
acestea sînt dovezi elocvente ale 
grijii pe care o acordă partidul în- 
vățămîntului superior și ale încrede
rii ce este învestită în noi, studen
ții. Trebuie să fim demni de această 
încredere".

...Cu același sentiment al înțelegeri 
îndatoririlor ce le revin, au trecut 
prin piețele sărbătorii și coloanele 
sportivilor. Un car alegoric, drapat 
în alb, a deschis defilarea sportivi
lor din Capitală. Sus, doi sportivi — 
o tînără și un tînăr — poartă dra
pelele fluturînde ale țării și partidu
lui nostru. Coloanele viguroase ale 
sportivilor sînt reprezentative. pen
tru treptele pe care sportul româ
nesc le-a urcat, în acești ani, pe 
scara consacrării internaționale.

„Sînt fericită — ne spunea campi
oana olimpică și recordmana mon
dială Viorica Viscopoleanu — că 
am reușit, prin performanța pe 
oare am rcalizat-o, ca numele patriei 
noastre să fie rostit pe unele din 
cele mai mari stadioane ale lumii 
cu același respect cu care se vorbește 
despre ritmul dezvoltării sale eco
nomice, despre politica internaționa
lă a partidului și statului nostru. 
AColo, sus, pe podiumul laureaților 
olimpici, în momentele în care se 
intona imnul patriei noastre și se 
Înălța tricolorul, am avut satisfacția 
de a fi contribuit la gloria sportivă 
a țării mele".

Privim fluturînd în soarele primă
verii steagurile cluburilor bucureș- 
tene Dinamo, Metalul, Rapid, Steaua, 
și-i vedem, în același timp, pe cam
pionii olimpici Serghei Covallov șl 
Ivan Patzaichin, pe medaliatii olim
pici Marcel Roșea, Ion Monea, Calis- 
trat Cuțov, pe profesorul de educa
ție fizică Cornel Oțelea, component 
al echipei naționale, de două ori 
campioană mondială la handbal... Cu 
trupurile lor, în fața tribunei princi
pale, sportivii înscriu numele pa
triei și partidului. îi urmează un 
grup de sportivi în costume albe, în
cadrați de fete îmbrăcate în albas
tru, care desenează din trupuri vii 
pentru cîteva momente cuvîntul 
scump tuturor — „Pace".

Dezvoltarea sportului de masă este 
ilustrată de un frumos car alegoric 
pe care sportive execută o spectacu
loasă piramidă. Defilează apoi re
prezentanții aviației sportive și ai 
școlii de parașutism, urmați lntr-o 
aliniere perfectă de elevele și elevii 
liceelor bucureștene, de studentele 
și studenții de la I.E.F.S. Viitorii 
profesori de educație fizică prezintă 
într-o execuție de înaltă virtuozitate 
elemente de gimnastică acrobatică și 
artistică. La parada sportivilor bucu- 
reșteni au participat 7 000 de tineri 
și tinere.

Amploarea pe care a luat-o spor
tul de mase, dezvoltarea continuă a 
bazei sale materiale, creșterea numă
rului de cadre de specialitate, așeza
rea sportului pe baze științifice — 
iată condițiile care fac ca sportivii 
români să intre astăzi în cele mai 
mari competiții cu justificate îndrep
tățiri de a urca pe podiumul învin
gătorilor.

! TOTUL 
^PENTRU OM!

între cei ce priveau demonstrația 
impozantă a celor 60 000 de arădeni, 
atenția ne-a fost reținută de un om 
mai în vîrstă.

— Dumneavoastră probabil că aveți 

amintiri de la vreun 1 Mai de pe 
vremuri.

Omul — loan Hirsch pe numele lui, 
pensionar — a confirmat :

— Da, am destule amintiri din 
vremea aefeea. îmi amintesc că în 
1930, pe coșul fabricii de vagoane 
a fost arborat drapelul roșu. Pe urmă, 
am făcut stegulețe pe care le fixam 
pe firele electrice. O dată a nă
vălit peste noi poliția călare, dar 
ne-am regrupat la o pădure din 
marginea Aradului.

Din vorbă în vorbă, pensionarul a 
trecut la viata de astăzi.

— Am un apartament nou. al meu. 
Știm că tot ce se face, pentru om 
se face. Aud că anul ăsta se ridică 
la Arad alte 1 200 de apartamente. 
Păstrez legătura cu destui muncitori. 
Știu că unii au o salarizare nouă, 
sporită. Partidul ne-a învătat că so
cialismul și democrația sînt de ne
despărțit. Omul de rînd are un cu
vin t greu de spus în toate activită
țile obștești: s-a mărit numărul de- 
putaților în consiliile populare, s-au 
lărgit atribuțiile lor. s-au constituit 
comitete de direcție în fabrici. Or
ganizarea științifică a producției, 
constituirea comitetelor de direcție 
sînt acțiuni de mare preț prin care 
partidul nostru stimulează participa
rea maselor populare la conducerea 
economiei.

în legătură cu mărirea salariilor 
ne-a vorbit și Ovidiu Șerbescu, di
rectorul uzinelor textile „30 Decem
brie" din Arad :

Suplețe și grafie

— în luna decembrie, salariul me
diu în uzină era de 1137 lei : în mar
tie, s-a ridicat la 1 377. în total mun
citorii uzinei noastre vor cîștiga a- 
nul acesta cu 7,7 milioane lei mai 
mult decît anul trecut și vor face 
față acestei situații noi printr-un 
spor de producție și calitate.

— în viața noastră — ne spune 
Iulian Ioniță, primarul comunei Ale- 
xeni-Ilfov — există o împletire 
armonioasă între interesele tării și 
cele ale locuitorilor ei. Numai o de
mocrație ca a noastră poate crea un 
amplu cîmp de manifestare activă 
a tuturor cetățenilor. Locuitorii co
munei noastre au inițiat un plan de 
acțiuni edilitaro-gospodăreștl care s-a 
transformat, prin votul lor la ale
geri, într-un program al muncii de- 
putaților și al lor înșiși.

însă, cum spuneam, mai mult chiar 
decît realizările în sine importă 
acest spirit prin care le-am dobîndit. 
Această putere a inimii și a muncii, 
a democrației și a socialismului, o 
datorăm partidului. Un semn al în
țelegerii superioare a muncii l-am 
deslușit în modul în care au răspuns 
țăranii cooperatori, toți lucrătorii din 
agricultură hotărîrii guvernului ca 
ziua de 1 Mai să fie sărbătorită prin 
muncă, folosind fiecare ceas, ziua și 
noaptea, pentru urgentarea lucrărilor 
agricole de primăvară, pregătind 
astfel recoltele viitoare.

Participarea tot mai activă a ma
selor populare la marea operă a dez
voltării socialiste este evidentă și în 
adîncul obcinelor sucevene. Minerul 
Petre Moraru (a cărui brigadă a 
obținut în cinstea lui 1 Mai o înaltă 
productivitate : 8 tone în loc de 6 pla
nificate pe post) este membru în co
mitetul de direcție al întreprinderii 
de la Leșu Ursului. .'

— Comitetul de direcție și-a do
vedit din plin utilitatea. Este un 
organ al responsabilității muncito
rești : ne simțim răspunzători pen
tru mersul înainte al întregii noas
tre întreprinderi. îmi propun să ajut 
la buna desfășurare a adunării ge
nerale a salariaților, să întărim și 
mai mult acest democratism al răs
punderii în care ne simțim toti soli
dari cu căile și metodele de realizare 
a politicii partidului.

în frumoasa Alba Iulia — unde 
sărbătorirea zilei de Armindeni ca
pătă ecouri de legendă — tovarășul 
Nicolae Roșu, prim-secretar al co
mitetului municipal de partid și pre
ședintele consiliului popular, ne-a 
declarat:

— Multiplele măsuri luate de 
conducerea de partid și de stat ne-au 
dat posibilitatea de a mobiliza un 
plus de energie a maselor populare 
în activitatea de conducere locală, 
de a căuta un cadru optim pentru a- 
firmarea plenară a personalității u- 
mane. Alba Iulia, consacrată de pres
tigiosul său trecut istoric, creează 
azi noi valori materiale și spirituale. 
Pe platoul romanilor se ridică un 
nou oraș. în acest an se vor con
strui la Alba Iulia de două ori mai 
multe apartamente decît în anul 
precedent. Se află în construcție un 
local de poștă, un cinematograf cu 
500 de locuri, o școală profesională ; 
se vor mai construi două creșe și o 
nouă secție sanitară. Viitorul la Alba 
Iulia înseamnă noi fabrici, noi ma

gazine, sistematizarea centrului ora
șului, modernizarea întregului mu
nicipiu.

...Și ca Alba Iulia sînt multe o- 
rașe. Toate ațintite cu privirile în 
viitor. „Trăiască comunismul — vii
torul luminos al întregii omeniri !" 
E o pancartă ce-și poartă mesajul 
deasupra mulțimii din Piața Aviato
rilor, dar ea vorbește pentru toate 
orașele țării.

Coloanele acestea de manifestanți 
sînt coloane ale certitudinii Ca o 
ilustrare, în mulțimea constructo
rilor bucureșteni se zăresc siluete ale 
viitorului apropiat. Sînt machete 
purtînd contururile de mîine ale 
Teatrului National, Institutului Po
litehnic ; iată Centrul de televiziune, 
clădirile noi ale Academiei de științe 
economice, ale Universității. Institu
tului de arhitectură etc.

„Harnicul popor român / E pe mun
ca lui stăpîn", sună puternicul cor 
al coloanelor.

— încrederea noastră în viitor — 
ne spune Ștefan Boroș, muncitor la 
IPROFIL „23 August" din Tg. Mu
reș — se bizuie pe tot ceea ce ne-au 
adus ultimii 25 de ani. Eu particip 
de zece ani la întrecerea socialistă. 
Știu că tot ce a preconizat partidul 
nostru s-a realizat. De la Congresul 
IX, România a făcut mari pași 
înainte pe drumul dezvoltării sale 
economice, și-a sporit prestigiul pe 
arena internațională. Avem toate 
motivele să fim încrezători în viitor, 
să milităm neabătut pentru înfăp
tuirea politicii partidului nostru.

— Ne vom pregăti așa cum Se 
cuvine pentru al zecelea Congres al 
partidului — ne declara Thomas 
Năgler, cercetător la Muzeul Bruc- 
kenthal din Sibiu. întreaga politică 
a partidului ar putea fi caracterizată 

pe scurt astfel : potrivire între cuvînt 
și faptă. De aici, sentimentul de în
credere al românilor, al tuturor na
ționalităților conlocuitoare în partid, 
în viitorul nostru socialist, hotărîrea 
unanimă de a ne consacra întreaga 
putere de muncă edificării socialiste 
a patriei noastre.

Tineri în costume de o mare di
versitate, reprezentîhd popoarele ce
lor cinci continente, pășesc într-un 
marș simbolic, încadrînd un glob te
restru în miniatură. Merg cu toții 
braț la braț. în Capitală, în toate 
orașele, demonstrația a reliefat sem
nificația majoră a zilei de 1 Mai ca 
zi a frăției și solidarității internațio
nale. Pancarte, gesturi simple, spon

tane ale demonstranților, sînt purtă
toare ale unor mesaje călduroase de 
prietenie și simpatie ale poporului 
român față de toate popoarele lumii, 
de solidaritate cu oamenii muncii de 
pe toate meridianele, în lupta pentru 
înfăptuirea marilor idealuri ale con
temporaneității — socialism, liberta
te, independență națională, democra
ție, pace și progres social.

Prin fața tribunelor s-au succedat 
pancarte cuprinzînd cuvinte de salut 
frățesc, adresate popoarelor din sta
tele socialiste vecine cu țara noastră 
— Uniunea Sovietică, Bulgaria, Iu
goslavia, Ungaria — din celelalte sta
te socialiste ale Europei — Albania, 
Cehoslovacia, Republica Democrată 
Germană, Polonia — din statele so
cialiste ale unor pămînturi îndepăr
tate — China, R.P.D. Coreeană, Mon
golia, R. D. Vietnam, și de pe con
tinentul american — Cuba. Sînt me
saje care exprimă sentimentele de 
sinceră prietenie față de popoarele 
angajate în vasta operă de edificare 
a socialismului și comunismului, sim
patia cu care poporul nostru urmă
rește succesele realizate de fiecare 
țară socialistă în parte, dorința lui 
fierbinte de a dezvolta legăturile mul
tilaterale cu toate țările socialiste, de 
a milita pentru unitatea sistemului 
socialist mondial, a mișcării comu
niste și muncitorești în ansamblu.

Citim pe o pancartă purtată de 
demonstranții care trec prin Piața 
Aviatorilor : „Adresăm apelul nos
tru tuturor popoarelor din Europa 
să-și intensifice eforturile în vede
rea destinderii, conlucrării pașnice 
și înfăptuirii securității pe continen
tul nostru !“

Sînt adresate, de asemenea, cuvin
te de salut popoarelor care luptă cu 
arma în mînă pentru eliberarea na

CLUJ : Alături de Întregul popor, tineretul studios pășește în coloanele demonstratei

țională, chemări la întărirea unității 
frontului antiimperialist.

Coloanele înseși, în perindarea lor 
sinceră și avîntată, exprimă cu pu
tere felul cum sprijină poporul ro
mân liniile directoare ale politicii pe 
care o promovează partidul și statul 
nostru, politică ce izvorăște din co
mandamentele majore ale contempo
raneității.

Spicuim din declarațiile consemna
te de reporterii noștri :

— Urmăresc cu încredere nețăr
murită activitatea plină de răspun
dere depusă de conducerea partidu
lui și statului nostru pe tărîm extern. 
Această politică activă șl profund 
principială corespunde întru totul 
sentimentelor și gîndurilor noastre ; 
în ea vedem întruchipate propriile 
noastre aspirații. (Vasile Tămășan, 
muncitor la Uzina de alumină, Ora
dea).

— Ne iubim patria și dorim să 
exprimăm prin fapte sprijinul nos
tru unanim față de activitatea inter
națională a conducerii noastre de 
partid și de stat. în strînsă unitate, 
noi cu toții, fără deosebire de națio
nalitate, înfrățiți sub drapelul parti
dului, vom munci cu și mai multă 
abnegație < pentru înflorirea patriei, 
contribuind astfel Ia sporirea presti
giului ei internațional, la întărirea 
forțelor socialismului, progresului și 
păcii în lume. (Vasile Balăzs, inginer 
șef, Termocentrala „Steaua roșie" — 
Fîntînele).

Și la acest 1 Mai, poporul nostru a 
avut la marea sărbătoare numeroși 
oaspeți, delegați din partea mișcări
lor sindicale și organizațiilor obștești 
din diferite țări, tot așa cum delega
ții românești asistă peste hotare la 
diferite manifestări care au loc cu 
prilejul Zilei solidarității internațio
nale a celor ce muncesc, ducînd so
lia prietenească a poporului român.

în convorbirile avute cu invitații 
veniți să sărbătorească cu noi ziua 
frăției internaționale am notat cu
vinte de prețuire privind înfăptuirile 
poporului român, multe dintre ele 
cunoscute anterior de interlocutori, 
dar exprimate sugestiv prin întreaga 
desfășurare a zilei de 1 Mai.

— Sîntem martori ai unei manifes
tații entuziaste, în cadrul căreia 
bucuria realizărilor se contopește cu 
hotărîrea exprimată pe fețele de
monstranților de a dezvolta ceea ce 
au realizat pînă în prezent — ne 
declara tovarășul F. I. Glebov, pre
ședintele Consiliului regional al sin
dicatelor din . Minsk. Se derulează 
prin fata noastră panouri și grafice 
care prezintă grăitor realizările po
porului român pe plan economic și 
care se fac ecoul voinței lui de a-si 
intensifica eforturile pentru a urca 
noi trepte în construcția socialismu
lui, adueîndu-și în acest fel contri
buția la întărirea sistemului socia
list. Credem că există posibilități 
mari pentru extinderea și intensifi
carea colaborării frățești dintre ță
rile noastre, așa cum, de altfel, s-a 
subliniat și cu prilejul recentei sesi
uni a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Din partea sindicatelor vietnameze 
se afla în tribună o delegație con
dusă de Luu Thi Doan, membră a 
Comitetului Executiv al Federației 
sindicatelor din Vietnam, care ne-a 
declarat:

— Aveți o țară bogată și frumoasă. 
Ne bucurăm din toată inima de rea
lizările dumneavoastră, pe care le 
considerăm ca pe propriile noastre 
succese, pentru că ele contribuie la 
întărirea sistemului socialist în an
samblu. Fețele vesele, entuziasmul 
manifestat azi, aclamațiile la adresa 

conducătorilor români exprimă ade
ziunea poporului față de politica 
dusă de partid și de stat pe plan in
tern și extern.

Mulțumim ziarului „Scînteia" pen
tru prilejul pe care ni-1 oferă de a 
transmite mesajul nostru de recu
noștință pentru sprijinul internațio
nalist ce ni-1 acordați. Partidului Co
munist Român, oamenilor muncii din 
România, întregului popor român.

Din delegația cehoslovacă prezentă 
la tribună fac parte tovarășii Vla
dislav Hudec, membru al Consiliu
lui Central al Sindicatelor cehe, și 
Drahomira Hanzalova, membră a 
Consiliului Central al Sindicatelor 
slovace :

— Ne-a impresionat deosebit dez
voltarea ascendentă a României — 
declară interlocutorii. Ne bucurăm 
de succesele dumneavoastră în con
strucția socialismului, telul nostru 
comun. Este impresionantă unitatea 
poporului în jurul partidului, lucru 
dovedit din plin și la această mani
festație. Popoarele Cehoslovaciei nu
tresc, după cum știfi, sentimente de 
caldă prietenie fată de România, 
fată de poporul român.

într-o scurtă convorbire Pe care 
am. avut-o cu tovarășul Kristaq .Tole, 
membru al Consiliului Central al 
Uniunii profesionale din Albania, a- 
cesta ne-a declarat :

— Am văzut mai de mult o de
monstrație de 1 Mai într-un film 
documentar despre România. Anul 
acesta am avut onoarea să particip 
la această mare sărbătoare a oame
nilor muncii și să cunosc pe viu en
tuziasmul poporului român care se 
manifestă azi gata să-și intensifice 
eforturile pentru construcția patriei 
sale. Dorim ca relațiile dintre țările 
și popoarele noastre să se întărească 
tot mai mult pe baza marxism-leni- 
nîsmului.

Warcholak Michel, membru al 
Comisiei administrative a C.G.T. 
secretar general al Federației lu
crătorilor publici din Franța, a spus: 
Sînt pentru a doua oară în tara 
dv. Prima oară am fost cu ocazia 
Festivalului tineretului. Pot de a- 
ceea să-mi dau mai bine seama de 
schimbările considerabile care s-au 
produs în toate domeniile. Fiecare 
succes pe care îl obține România, 
sau oricare tară socialistă în parte, 
este pentru noi. oamenii muncii din 
țările capitaliste, o încurajare și 
un stimulent în lupta noastră. 
Succesele si politica voastră repre
zintă totodată o contribuție majoră 
la menținerea păcii în Europa si în 
lume. Apreciem din acest punct de 
vedere aportul României la cauza 
păcii și îl considerăm un sprijin 
moral în lupta pe care noi. în 
Franța, o vom desfășura cu in
tensitate crescîndă în săptămînile ce 
vin.

Despre contribuția României la 
întărirea unității de luptă a tutu
ror forțelor progresiste ne vorbesc 
reprezentanți ai sindicatelor de pe 
continentul african. Ahmed Garba, 
din partea sindicatelor din Niger, 
spunea :

— Aș vrea să Subliniez că în
suși gestul României de a avea ca 
invitați la această sărbătoare repre
zentanți ai muncitorilor si popoare
lor din Africa este grăitor pentru 
politica sa — politică pusă în sluj
ba unirii tuturor forțelor, tuturor 
popoarolor care năzuiesc spre in
dependență, progres și pace. Noi, 
în Niger, sîntem preocupați de a 
asigura si consolida independenta 
economică, după ce am obtinut in
dependenta de stat. în realizările 
voastre remarcabile noi vedem un 
exemplu si o încurajare.

— Participînd la această de
monstrație, simțim si mai puternic 
solidaritatea poporului român cu 
lupta popoarelor din Africa, după 
cum noi vă asigurăm de întreaga 
noastră solidaritate în eforturile pe 
care le depuneți pentru construc
ția tării si pentru pace — ne spune 
Michel Bere, secretar administrativ 
al Uniunii sindicatelor din Volta Su
perioară. Succesele voastre ne în
suflețesc în efortul pe care îl 
depunem la noi pentru a asi
gura progresul tării. Ceea ce im
presionează în mod deosebit la a- 
ceastă manifestație este unitatea 
muncitorilor, a întregului popor în 
jurul Partidului Comunist Rcmân, 
a conducerii sale. Considerăm că 
această unitate este un puternic iz
vor de victorii.

Mohsen Thyaya, membru al Bi
roului Executiv al Uniunii reglor -■ r 
le Tunis, a declarat:

— Demonstrația oamenilof'~n. lor
din București este magnifică. istf
presionează spontaneitatea maniies1-' 
tarilor de simpatie și sprijin alo 
poporului fată de conducătorii săi. 
Sînt foarte bucuros că am avut pri
lejul de a mă afla azi în Româ
nia șo.cialistăi. tară: prietenă, cu 
care Tunisia dezvoltă relații pe pla
nuri multiple.

Ramon Fernandez Galvez, secre
tar al Consiliului Director National 
al Centralei Unice a oamenilor mun
cii din Chile, a spus :

— M-a impresionat în mod deosebit 
începutul manifestației, primirea en
tuziastă ce s-a făcut conducătorilor 
dv. în clipa cînd au apărut în tri
bună. Aceasta ilustrează simplu, dar 
semnificativ, sprijinul și încrederea 
poporului. în America Latină 1 Mal 
este o zi de luptă : azi. la noi. în 
Chile, în toate cele 25 de provin
cii ale tării, au loc, desigur, ma
nifestații populare, de opoziție fată 
de presiunile și amestecul impe
rialismului. Sprijinim întru totul 
luările de poziție pentru î; tărirea 
unității de luptă a tuturo. -borte
lor progresiste, poziție pe care sa 
situează cu consecventă tara dv.

Arvo Hautala, al doilea președin
te al Confederației sindicatelor din 
Finlanda, a arătat :

— După părerea mea, întărirea 
colaborării și prieteniei dintre po
poare — iar la aceasta îsi pot adu
ce o contribuție importantă sindi
catele — poate conduce la întărirea 
securității în lume, la asigurarea 
unui climat de pace. în ce privește 
manifestația la care am asistat azi. 
ne-am putut da seama că poporul 
român a obtinut succese însemnate 
în construcția socialismului, ceea ce 
explică entuziasmul său.

★
Sărbătorirea zilei de 1 Mai se în- 

. cheie, ca în fiecare an, cu momen
tul înălțător al intonării imnului de 
luptă al celor ce muncesc de pretu
tindeni — Internaționala.

Vii aclamații salută pe conducăto
rii partidului și statului nostru. 
De la tribună, conducătorii de partid 
și de stat răspund cu căldură ovații
lor.

Ca în fiecare an, sărbătorirea Zilei 
internaționale a celor ce muncesc a 
constituit o impresionantă demonstra
ție a unității întregului popor în ju
rul partidului, al conducerii sale în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a prilejuit o edificatoare trecere în 
revistă a uriașului potențial creator 
al națiunii noastre socialiste, aflate 
în cel de-al 25-lea an al existenței 
sale libere în plin efort constructiv, 
de înălțare a patriei pe noi culmi ale 
progresului și civilizației.

Acum douăzeci de oni treceau prin faja tribunelor primii purtători ai cravatelor roșii. Astăzi reprezentanji al lor pășesc alături de cei mai tineri pionieri ai Jării (fotografia din stînga). Simbolul concentrat al copilăriei fericite (fotografia din dreapta).
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Cuvîntarea tovarășului

Chivu Stoica
(Urmare din pag. I) 

rezultate superioare în agricul
tură.

învățămîntul, știința, arta și li
teratura se dezvoltă pe un drum 
ascendent, aducînd o prețioasă 
contribuție la îmbogățirea patri
moniului culturii noastre, la pro
gresul general al țării.

Majorarea salariilor intr-un șir 
de domenii de activitate, măsu
rile pentru aplicarea noului sis
tem de salarizare, care vor duce 
la o mărire substanțială a veni
turilor salariaților, creșterea ve
niturilor țărănimii cooperatiste, 
realizarea unui vast program de 
construcții de locuințe și a altor 
obiective și acțiuni social-cultura- 
le stau mărturie că tot ceea ce se 
înfăptuiește în țara noastră este 
pus în slujba ridicării nivelului 
de trai al poporului — țelul su
prem al politicii partidului și sta
tului nostru.

Ca urmare a victoriei socialis
mului, a măsurilor luate de parti
dul nostru pentru perfecționarea 
conducerii activității economice și 
a întregii vieți sociale, se cimen
tează unitatea social-politică a 
poporului, se întărește continuu 
prietenia frățească dintre poporul 
român și naționalitățile conlocui
toare, se afirmă tot mai larg ca
pacitățile creatoare ale națiunii 
noastre socialiste.

Una din caracteristicile de bază 
ale dezvoltării societății noastre 
este adîncirea democrației socia
liste, exprimată în participarea 
mai activă și mai directă a ma
selor populare la conducerea tre
burilor de stat și obștești, spori
rea atribuțiilor consiliilor popu
lare, întărirea legalității socialis
te, creșterea rolului organizațiilor 
de masă și obștești în societate, 
coeziunea tot mai înaltă a tutu
ror forțelor social-polțtice ale ță
rii, înmănuncheate în Frontul U- 
nității Socialiste.

Marile realizări dobîndite în 
anii construcției socialiste sînt ro
dul activității pline de abnegație 
a celor ce muncesc, întruchiparea 
politicii marxist-leniniste a Parti
dului . Comunist Român, în care 
poporul, nostru vede forța 
călăuz^ok-' a societății noi, ste
garul hăzu .țelor sale, al înflori
rii patriei socialiste,'' libere și in
dependente. încrederea neclintită 
a întregului popor în partidul co
munist, înalta responsabilitate cu 
dare partidul își îndeplinește mi
siunea sa istorică, întărirea con- 
tindă a rolului său conducător în 
toate domeniile de activitate con
stituie garanția obținerii unor noi 
succese în opera de desăvîrșire a 
construcției socialiste, în ridicarea

Ca tn fiecare an, după 
amiaza zilei de 1 mai. și 
ziua de 2 mai au fost, în 
întreaga țară, prilej pentru 
sute de mii de oameni ai 
muncii de a petrece în 
mijlocul naturii. Zeci 
de mii de bucuresteni 
au înconjurat nume
roasele estrade amena-^ 
jate în aer liber, pentru a 
aplauda pe cei aproape 
4 000 de actori, dansatori, 
instrumentiști, coriști, so-' 
liști vocali etc., care au 
prezentat spectacole pregă
tite în mod special pentru 
aceste zile. Și-au dat con
cursul 200 de formații ar
tistice, dintre care 25 
profesioniste (Teatrul „C. 
Tănase", ansamblurile 
U.G.S.R., M.A.I., M.F.A.,
fanfara M.F.A., ansamblul 
„Perinița" etc.) și 175 echi
pe artistice de amatori de 
la uzinele „Electronica", 
„23 August", „Republica", 
„Grivița Roșie", de la 
combinatul de industriali
zare a lemnului Pipera, 
întreprinderea „Suveica", 
Uzina mecanică fină, coo
perativele „Arta popu
lară". „Artă si precizie", 
„Tehnica confecției", de 
la I.O.R., întreprinderile 
„Pionierul" și „Dîmbovița", 
„Electroaparataj", Metalo- 
globus" ș.a. Frumoase 
seri cultural-distractive au 
pregătit pentru spectatori și 
casele de cultură. Progra
me mult aplaudate au 
fost prezentate la Tea
trul de vară „23 August", 
pe estradele din pădurile 
Andronache, Pustnicul, în 
parcurile Obor, Vitan, 
N. Bălcescu etc.

Numeroși tineri bucu- 
reșteni au petrecut ceasuri 
plăcute la carnavalurile or
ganizate în aceste zile : „al 
meridianelor". „al florilor", 
„al primăverii", „al fante
ziei"...

Artiștii amatori vor 
prezenta si in zilele de 
3 și 4 mai spectacole pe 
estradele din parcuri, pie
țe, păduri și lăcașurile de 
cultură.

★
La 1 mai în pădurea 

Șipote din județul Constan
ța s-au reunit formațiile de 
călușari din Mihai Viteazul, 
Fintînele. Șipote, Zorile, 
Albești și ansamblul „Briu- 
lețul" din Constanța.

Mii de locuitori din Con

României pe trepte tot mai înalte 
ale civilizației și culturii.

înfăptuind neabătut îndatorirea 
fundamentală de edificare a so
cialismului pe pămîntul României, 
partidul nostru desfășoară o in
tensă activitate pe plan extern, 
călăuzit în mod statornic de idei
le și țelurile nobile ale internațio
nalismului proletar, ale luptei 
pentru triumful cauzei socialismu
lui și păcii în lume.

în centrul politicii externe a 
partidului și statului nostru stau 
prietenia frățească, alianța și co
laborarea multilaterală cu toate 
țările socialiste. în această zi de 
sărbătoare, adresăm salutul nostru 
frățesc popoarelor din țările so
cialiste vecine — Uniunea Sovie
tică, Bulgaria, Iugoslavia, Unga
ria, — din celelalte țări socia
liste europene — Albania, Ceho
slovacia, Republica Democrată 
Germană, Polonia, — din țările 
socialiste ale continentului asia
tic — Republica Populară Chi
neză, Republica Populară Demo
crată Coreeană, Republica Popu
lară Mongolă și Republica Demo
crată Vietnam, — din primul stat 
socialist de pe continentul ameri
can — Republica Cuba.

Salutăm cu căldură și simpatie 
clasa muncitoare, partidele comu
niste și toate forțele sociale înain
tate din țările capitaliste care mi
litează pentru drepturile lor vi
tale și progres social, popoarele 
din Asia, Africa și America La
tină care luptă împotriva neoco- 
lonialismului, pentru consolidarea 
independenței naționale, înlătura
rea tuturor formelor de domina
ție imperialistă, pentru înaintarea 
cit mai rapidă pe drumul progre
sului și bunăstării.

Transmitem și cu acest prilej 
un salut fierbinte eroicului popor 
vietnamez, care luptă pentru li
bertatea și independența patriei 
sale, pentru dreptul sacru de a-și 
hotărî singur soarta, fără vreun 
amestec din afară.

Partidul nostru, animat de 
ideile internaționalismului, este 
hotărît să-și aducă în continuare 
contribuția la depășirea actualelor 
dificultăți din mișcarea comunistă 
internațională, la întărirea unită
ții țărilor socialiste și a partide
lor comuniste și muncitorești — 
condiție fundamentală a creșterii 
influenței socialismului asupra 
dezvoltării sociale contemporane 
— să acționeze pentru afirmarea 
solidarității de luptă a tuturor ce
lor ce muncesc, a întregului front 
antiimperialist.

Călăuzindu-se de interesele su
preme ale păcii, România socia
listă va duce mai departe o po
litică activă de colaborare cu toa

ÎN PARCURI
Șl PE ESTRADE

stanța, din orașele și satele 
vecine, s-au întilnit in 
după amiaza zilei de 1 mai 
și în ziua de 2 mai la ser
bările cîmpenești din pă
durea Valul lui Traian, 
unde și-au dat concursul 
ansamblul „Brîuletul". for
mațiile artistice ale Direc
ției Navigației Maritime 
„Navrorn", sindicatului sa
nitar, trustului de construc
ții locale și altele.

★
Comitetul județean U.T.C. 

Covasna a organizat varia
te acțiuni cultural-sportive. 
Pe dealul Pace din împre
jurimile orașului Sf. Ghe- 
orghe au fost organizate 
diverse întreceri sportive, 
cuprinzînd demonstrații de 
lupte libere, de gimnastică 
și atletism, precum și cî
teva probe spectaculoase 
devenite tradiționale.

întrecerile au fost urmate 
de festivalul formațiilor ar
tistice ale elevilor, cuprin
zînd recitări, coruri, dan
suri populare și moderne, 
precum și grupajul folclo
ric „Barcsai" bazat pe pre
lucrarea unei vechi balade 
secuiești.

Seara a avut loc un reu
șit carnaval.

★
Zeci de mii de locuitori 

ai Craiovei, prezenți joi și 
vineri în lunca Jiului, în 
Piața Unirii și la Teatrul 
de vară „23 August", au 
urmărit programele artis
tice susținute de către for
mațiile uzinei „Electropu- 
tere", Direcției regionale 
C.F.R. și Trustului de con
strucții locale, ale Spitalu
lui nr. 1, liceelor nr. 1, 2 
și 3. Locuitorii municipiu
lui Tg. Jiu și-au petrecut 
aceste zile în frumoasa pă
dure de mărgăritar, la 
Poiana narciselor și în 
insula de pe Jiu, amena
jată în această primăvară 
prin muncă patriotică, ca 
nouă zonă de agrement. 
Pădurea Crihala, pădurea 
și punctul turistic Balota, 
Valea Jidoștiței — sînt cî
teva dintre pitoreștile fru
museți naturale unde seve
rinenii și-au dat întîlnire 
în zilele de.l și 2 mai.

★
In orașele și locurile de 

agrement din județele

Omniprezente : cîntecul și dansul
Foto : M. Cioo

te statele lumii, indiferent de o- 
rînduirea lor socială și politică, 
va milita pentru conviețuire paș
nică între popoare. Tara noastră 
promovează în întreaga sa activi
tate internațională principiile in? 
dependenței și suveranității, ega
lității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantaju
lui reciproc, a căror respectare 
constituie chezășia dezvoltării co
laborării internaționale, a afirmă
rii libere a fiecărei națiuni, a 
statornicirii unor noi relații în
tre state.

Tara noastră acordă o mare im
portanță realizării securității eu
ropene, fiind hotărîtă să-și con
sacre eforturile, alături de cele
lalte forțe iubitoare de pace, în 
vederea înfăptuirii destinderii pe 
continentul nostru, a conlucrării 
pașnice și dezvoltării unor rela
ții noi între toate statele, bazate 
pe stimă, încredere și cooperare 
fructuoasă, pentru ca Europa să 
devină o zonă a păcii, înțelegerii 
și prieteniei între popoare.

Avem convingerea nestrămutată 
că prin lupta unită a forțelor an- 
tiimperialiste, a maselor popu
lare de pretutindeni, planurile 
cercurilor imperialiste agresive 
pot fi zădărnicite, cauza păcii în 
lume va triumfa!

Tovarăși,

Cu prilejul sărbătorii de astăzi, 
partidul și guvernul își exprimă 
deplina lor convingere că oame
nii muncii de pe întreg cuprinsul 
tării își vor înzeci eforturile pen
tru sporirea potențialului econo
mic al țării, pentru îndeplinirea 
cu succes a planului pe 1969 — 
anul hotărîtor al cincinalului, în- 
tîmpinînd cea de-a 25-a aniversa
re a eliberării patriei și Con
gresul al X-lea al partidului cu 
noi și însemnate realizări în în
făptuirea politicii partidului de 
înflorire multilaterală a patriei, de 
creștere a bunăstării poporului ro
mân.

Trăiască 1 Mai — ziua solida
rității și frăției internaționale a 
celor ce muncesc !

Trăiască poporul român, con
structor al socialismului, și scum
pa noastră patrie — Republica 
Socialistă România !

Trăiască unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste, a mișcării co
muniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor . forțelor demo
cratice și antiimperialiste !

Sub conducerea Partidului Co
munist Român, a Comitetului său 
Central, înainte spre noi și mari 
succese îni desăvîrșirea construc
ției socialiste !

Arad, Timiș și Caraș-Se- 
verin, mii de oameni ai 
muncii, împreună cu fami
liile lor. au petrecut zilele 
de 1 și 2 mai pe pajiștile 
montane de pe Semenic și 
Muntele Mic, la barajele de 
la Văliug și Secul. Nume
roși siderurgiști și con
structori de mașini din 
Reșița, Bocșa, Oțelul Roșu 
au participat la serbările 
cîmpenești și la jocurile 
distractive, la excursii și 
drumeții. La Arad, în pă
durea Ceala și pe insula de 
pe Mureș, numeroși arădeni 
au participat la serbările 
cîntecului și jocului popu
lar.

La Timișoara, în „pădu
rea verde", echipe artistice 
au prezentat pe estrada din 
mijlocul pădurii programe 
artistice. Bogate manifes
tări și serbări populare au 
avut loc și în orașele mi
nerilor din Anina, Moldo- 
va-Veche ca și în alte orașe 
și centre muncitorești din 
această parte a țării.

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ 
IN CINSTEA DELEGAȚIILOR 
SINDICALE DE PESTE HOTARE 
INVITATE IN TARA NOASTRĂ 
CD PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI

Joi, Consiliul Central al Uniu
nii Generale a Sindicatelor din 
România a oferit o masă tovără
șească în cinstea delegațiilor sin
dicale de peste hotare, invitate în 
țara noastră cu prilejul sărbăto
ririi zilei de 1 Mai.

Au participat tovarășii Con
stantin Drăgan, prim-vicepreședin- 
te, Nicolae Gavrilescu, Constantin 
Herescu, Larisa Munteanu, Ion 
Preoteasa, secretari, precum și 
membri ai Comitetului Executiv 
al Consiliului Central al U.G.S.R

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă tovărășească, d<? caldă 
prietenie. (Agerpres)

Cronica zilei
La invitația Comitetului de radio 

și televiziune din țara noastră, vi
neri a sosit în Capitală o delegație 
a Radiodifuziunii și televiziunii din 
R. P. Ungară, condusă de președin
tele acesteia, Istvan Tompe.

★
Cunoscutul dirijor și compozitor 

Ionel Perlea a sosit vineri în Ca
pitală. Aflat din nou în România, 
Ionel Perlea va dirija la Bucu
rești 4 concerte ale orchestrei 
simfonice a Filarmonicii „George 
Enescu" și două concerte ale or
chestrei simfonice a Radioteleviziu- 
nii Române.

Programele acestor manifestări, 
care constituie cele mai așteptate 
evenimente muzicale ale stagiunii, 
vor cuprinde și cîteva din creațiile 
artistului.

★
Vineri a plecat la Roma dr. do

cent M. Popescu Buzeu, secretar 
general al Uniunii Medicale Balca
nice, pentru a participa la deschi
derea celui de-al 4-lea Curs inter
național de perfecționare medicală, 
organizat în colaborare cu Asocia
ția Stomatologică Internațională, 
cu sediul la Roma.

Din partea țării noastre vor con
ferenția prof. dr. V. Popescu și 
prof. dr. P. Firu.

(Agerpres)
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în sudul și estul tării.
și mai

și descărcări electrice, 
a suflat slab pînă la po- 
predominind in sectorul 
Temperatura aerului la 
oscila între 11 grade la 
și Sf. Gheorghe-Deltă și

. (ărăl' Vremea' s-a râ-
’ cit'iișbr și a devenit în general 
ț umedă
i Cerul a fost variabil în Banat. 
1 Crișana și Transilvania __
l mult acoperit în rest. Au căzut 
’ ploi locale în Muntenia. Dobro- 
) gea și nordul Moldovei. In su- 
i du! Moldovei s-a semnalat bur-
* nită. iar in nordul Olteniei a- 
i verse 
/ Vînlul 
) trivit, 
i nordic.
* ora 14 
ț Sulina
i 25 de grade la Răuti. In Bucu- 
1 rești : Vremea a devenit umedă 
l și s-a răcit. Cerul a fost mai 

mult acoperit, temporar a plo- 
\ uat. Vîntul a suflat slab pînă la 
l potrivit din nord-est. Tempera- 
> tura maximă a fost de 16 grade, 
t TIMPUL PROBABIL PEN- 
/ TRU ZILELE DE 4, 5 ȘI fi MAI. 
) In tară. Vreme schimbătoare, 
i cu cer temporar noros. Vor că- 
' dea averse locale, mai frecven- 
\ te în estul tării. Vînt potrivit. 
/ Temperatura în scădere ușoară. 
1 Minimele vor fi cuprinse între 
i 2 și 12 grade, iar maximele in
i' tre 13 și 23 de grade. In Bucu- 
ț rești: Vreme schimbătoare. Ce- 
i rul va fi favorabil averselor de 
1 ploaie. Vînt potrivit. Tempera- 
( tura în scădere ușoară.
l____________ ________________ „

LOTO
EXTRAGEREA I : 58 81 15 12

55 69 7 26 5 73 87 21
Fond de premii : 497 595 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 17 73 66 60
Fond de premii : 561 862 lei din care 

283 038 lei report categoria A.

PROGRAMUL I
17,30 — Telex T.V. 17,35 — Lanterna 

magică vă prezintă filmele : „Aven
turile lui Joe" ; „Clovnul Kiri" ; „Mă
nușa" ; „Călătorie aeriană". 18,00 — 
Pentru școlari. In pas de ...basm — 
fantezie muzical coregrafică. 18,30 — 
„O seară la club", emisiune pentru ti
neret. Program susținut de formații ale 
Casei de cultură a tineretului din Sec
torul 7. 19,00 — Telejurnalul de seară. 
19,15 — Desene animate. 19.30 — „Spre 
trepte de lumină", program prezentat 
de Ansamblul artistic al Consiliului 
Central , al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România. Dirijor : Victor 
Predescu. 20,00 — Tele-enciclopedla. 
21,00 — Cîntecele Bucureștiului — mu
zică ușoară. 21,20. — Film serial : Bo
nanza. 22,05 — „Vreți să ne-ntîlnim 
stmbătă seară 7“ (II) 22,45 — Telesport. 
23,00 — Telejurnalul de noapte. 23,10 — 
închiderea emisiunii.
PROGRAMUL II

20,00 — Telex T.V. 20,05 — Muzică 
ușoară. Cu orchestră „portativ" și so
liștii Marieta Bătrinu și Puiu Năstase.
20,30 — Roman foileton : Aventurile 
căpitanului Kloss (V). 21,20 — Recitalul 
de sîmbătă seară. Pianistul Valentin 
Gheorghiu și baritonul Ladlslau Konya. 
22.10 — închiderea emisiunii.

cinema

ORE DE MUNCĂ SPORNICĂ 
PENTRU TERMINAREA 

ÎNSĂMÎNȚÂRILOR
Pe ogoarele țării Ziua muncii 
a fost sărbătorită prin muncă

Răspunzind chemării ce le-a fost 
adresată prin hotărîrea Consiliului de 
Miniștri de a sărbători Ziua mun
cii prin muncă, lucrătorii ogoarelor 
și-au manifestat și în zilele de 1 și 2 
mai voința fermă de a cîștiga bă
tălia însămînțărilor, de a recupera 
întîrzierile datorate timpului nefa
vorabil. în întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele a- 
gricole, în tot cursul primelor 
zile de mai, freamătul muncii nu 
a contenit nici o clipă. Mecanizatorii 
și cooperatorii din vatra de pîine a 
Bărăganului, de pe șesurile și dealu
rile Moldovei sau Transilvaniei au 
pus mari cantități de semințe în pă- 
mintul reavăn.

La aceleași ore ale dimineții în- 
tîiului de mai, ne-am adresat tova
rășului Coriolan Gheție din Consi
liul Superioi al Agriculturii, „depo
zitarul" ultimelor vești și cifre cen
tralizate care exprimă sinteza efor
turilor lucrătorilor din agricultură. 
Pînă în ajunul zilei de 1 Mai între
prinderile agricole de stat au însă- 
inînțat 80 la sută din suprafețele des
tinate porumbului, iar cooperativele 
agricole 74 la sută. Numai în șase 
zile au fost însămîntate încă 1,8 mi
lioane hectare.

Informațiile sosite la redacție a- 
testă că, folosind din plin zilele de 
1 și 2 măi, numeroase unități agri
cole au reușit să termine semănatul 
porumbului. Astfel, au terminat a- 
ceastă lucrare, cu excepția unor 
terenuri cu exces de umiditate, 
cooperativele agricole de produc
ție din județele Buzău și Vran- 
cea, peste 100 de cooperative din 
județul Timiș-, alte peste 100 din jude
țul Arad, înțteprinderile agricole 
de stat Băilești, Segarcea, Giubega, 
Moțăței, Gîrla Mare, Redea și Studi- 
na din cadrul trustului zonal Cra
iova, peste o sută de cooperative a- 
gricole din județul Olt etc.

Ritmul lucrărilor s-a intensificat 
în aceste zile în întreaga țară. Și este 
firesc să fie așa deoarece fiecare cli
pă pierdută la semănat este păgubi
toare. Oamenii muncii din agricul
tură au înțeles că, în aceste 

. zile. hotărîtoare pentruAȚCol-.,
tă, este nevoie, de o maximă încor- , 
dșre a eforturilor, de .folosire. ;,-.cw 
întreaga . capacitate a tractoarelor, 
mașinilor și atelajelor. Lucrările 
trebuie grăbite nu numai în jude
țele din centrul si nordul tării — 
Botoșani. Harghita. Suceava. Bra
șov etc. — ci si în celelalte zone.

în partea de Bărăgan a județu
lui Ialomița, porumbul a fost în- 
sămîntat pe 147 000 hectare, adică 
pe toate suprafețele de teren pe 
care au putut intra tractoarele si 
mașinile. Aici, excesul de umidita
te din sol s-a opus mereu voinței 
oamenilor, dorinței lor de a ter
mina întreaga campanie într-un 
timp cît mai scurt. Tocmai de a- 
ceea în zitia de 1 Mai munca a con
tinuat cu intensitate. La orele dimi
neții, pe terenurile cooperativei Mă- 
gurenî, la punctul „Pelicani", meca
nizatorul Alexandru Ungureanu și, 
cooperatorul Ion Olteanu lucrau „pe 
fîșii" așa cum, de fapt, au procedat 
toată primăvara pentru a evita por
țiunile cu exces de umiditate. înce- 
pînd de la 14 martie și pînă acum 
prin canale și rigole, cu ajutorul mo- 
topompelor de mare capacitate, s-a 
lucrat zi si noapte, evacuîndu-se de 
pe semănături si de Pe ogoare a- 
proape un milion de metri cubi 
de apă.

La întreprinderea agricolă de stat 
Roseți-Luncă, tehnologul șef, ing. Ion 
Marinescu, ne ■ invită să trecem apa 
Borcei. spre întinderea nesfîrsită de 
pămînturi smulse apelor. A răsărit 
floarea-soarelui, grîul își leagănă 
apele verzi, iar peste ogoare, de
parte, se mișcă puncte roșii — trac
toarele. Pămîntul se uită încă spre 
cerul de primăvară prin prea mul
te ochiuri de apă. Din loc în loc. 
tractoarele le ocolesc, altfel rămîn

BLICA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,15, 
STADIONUL DINAMO — 19,30.
• Pe urinele șoimului : LUCEAFĂRUL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ;
18.30 ; 21, GRADINA DOINA — 19,30.
• Comedianții : FESTIVAL — 9.30 ; 13 ;
16.30 ; 20,15, la grădină — 19,30, MO
DERN — 10 ; 14 ; 17 ; 20.
• Vremuri minunate la Spessart : FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30,
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 19,30.
• Numai o singură viață : VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• Eclipsa : CENTRAL — 9,30 ; 12,15 ; 
15 ; 17,45 ; 20,30.
• Ceasul căpitanului Enrico t LUMI
NA — 8,45—16,45 în continuare ; 18,45 ;
20.30.
« Cocoțatul : CINEMATECA — 10 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30.
ț© La est de Eden : DOINA — 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20.45, BUCEGI —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină
— 19,30, VOLGA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
• Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
• Vîrstele omului ; UNION — 15.30 ; 
18 ; 20,30.
• Program de filme documentare ro
mânești în premieră : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Noaptea e făcută pentru... a visa :
FEROVIAR — 3,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21 EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16* *;  18,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ;

• A trăi pentru a trăi : PATRIA —
9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Paradisul îndrăgostiților: REPU

13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
> Rio Bravo ; ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 19. MUNCA —
15.30 ; 19.
• Pașa : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la gră
dină — 19,30 ; FLACĂRA — 15,30 ; 18.
• Tata : FLACĂRA — 20,30.
<9 Ultima noapte a copilăriei : BU
ZEȘTI — 20,30.
e Rolls Royce-ul galben ; Totul pentru 
rîs : DACIA — 8.15—19.45 In conti
nuare.
• Pe teren propriu x UNIREA — 15.30 ;
20,30.

împotmolite. Pe terenurile fermei a- 
gricole nr. 9 toate forțele meca
nice sînt la lucru. La capătul unei 
tarlale, mecanizatorul Mircea Dumi- 
trașcu ne spune : ..Dacă nu ar fi 
fost această primăvară buclucașă e- 
ram și noi la iarbă verde. Am do
rit și am așteptat prea mult a- 
ceastă vreme bună, asa că sărbăto
rim Ziua muncii, aici, la semănat. 
Discuim și semănăm pe unde se 
poate". La ferma vecină, alți meca
nizatori : Dobre Teodorescu, Dumi
tru Tiu, Marin Iacob, Ion Barbu. 
Gheorghe Minea și Gheorghe Iancu 
— discuiesc pămîntul pentru ca să 
poată primi cum se cuvine sămînța.

Aceeași atmosferă de muncă en
tuziastă o întîlnim și Ia coopera
tiva agricolă din Rosețj. Zeci de 
femei plantează legume, iar peste 
drum, mai departe, cooperatorii lu
crează în vii. Sînt doar cîteva crîm- 
peie de muncă avîntată.

La aceleași ore de fierbinte en
tuziasm. cînd coloanele de oameni 
ai muncii din întreprinderile muni
cipiului Botoșani. însoțite de fru
moase care alegorice, se îndreptau 
spre piața centrală, mecanizatorii și 
cooperatorii din această parte a 
tării împînziseră ogoarele cu peste 
2 500 de tractoare, 1 000 semănători, 
sute de atelaje. La cooperativa a- 
gricolă din Todireni. ziua de mun
că. începută cînd încă nu se lumi
nase bine, a continuat și seara tîr- 
ziu, nu numai la însămînțări, ci și 
în grădinile de legume, în livezi. 
Bătrînul cooperator Victor Bălan ne 
spune : „Am îngrijit cu migală ră
sadurile. Astăzi am împlinit de 
plantat 16 ha cu legume". „Am 
avut parte de o primăvară ca
pricioasă — ne declară, în altă parte 
a județului, la Mîndrești, brigadierul 
Silvan Cucinschi. Aceasta ne obligă 
ca acum să folosim fiecare ceas bun 
de lucru în cîmp pentru a recupera 
rămînerea în urmă". Spusele briga
dierului aveau acoperire în fapte. Pe 
tarlaua „La șosea" zeci de coopera
tori plantau cartofi pe porțiunile 
unde nu s-a putut intra cu mijloa
cele mecanizate. Inginerul Vasile 
Nicolae se îngrijea de calitatea se- 
mănatului1 la porumb, iar mecahiza- 

'toriV' însoțiți de președinția.
' Dâmiân, se deplasau la o nouă Itâvia.

Cu hărnicie se lucra și pe tarlalele 
întreprinderii agricole de stat Gătă- 
mărești din același județ. Pe unii 
dintre lucrătorii întreprinderii i-am 
întîlnit lîngă Bucecea, în tarlaua 
„Pepiniera", la plantatul cartofilor. 
Munca era bine organizată, iar do
rința de a scurta și mai mult a- 
ceastă lucrare l-a îndemnat pe. șeful 
de fermă, ing. Mircea Iliescu, să fo
losească și mijloace de la alte uni
tăți. concentrind forțele acolo unde 
este necesară în mod deosebit ur
gentarea lucrărilor. Asemănător s-a 
procedat și la cooperativa din Un- 
țeni care are de cultivat 1 145 ha cu 
porumb. Aici majoritatea forțelor 
erau comasate în pupctele de lucru 
„Dîmba", „Gogoleana", „Bodor" șl 
„Fundoaia", unde terenul a fost pre
gătit ca un strat de grădină.

In dimineața zilei de 1 Mai, în- 
tr-un alt colț de țară, pe meleagu
rile județului Mureș, comunele din 
pitoreasca vale a Nirajului au fost, 
ca de obicei, împodobite cu drapele 
tricolore și roșii. în spiritul celor 
mai frumoase obiceiuri, țăranii au 
măturat străzile și ulițele, au văruit 
și aliniat gardurile așa cum fac 
înaintea unei sărbători dragi. Impor
tant este însă că ei au continuat cu 
hărnicie lucrările în cîmp. Cu excep
ția bătrînilor și copiilor, toți coope
ratorii din comuna Eremitu s-au de
plasat cu atelajele sau pe jos la 
tarlalele unde au lucrat la semăna
tul porumbului sau plantatul carto
fului.

Unul dintre cei mai vrednici me
canizatori din cîți lucrează pe ogoa
rele cooperativei din Fîntînele este 
Dominic Toth. De la volanul tracto
rului, el a ținut să ne declare : „A- 
cum, mal mult ca oricînd, pentru re

• Montparnasse 19 : UNIREA — 18.’ la 
grădină — 19,30.
• Expresul colonelului von Ryan x 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină —
19.30, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Pentru Încă puțini dolari : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. POPU
LAR — 15,30 ; 18.
© A fost odată un moș și o babă : 
POPULAR — 20,30.
© Răutăciosul adolescent : GIULEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30. MIORIȚA — 9.30 ; 
12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.
© Un om pentru eternitate : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Profesioniștii ; PACEA — 15.30 ; 18 ; 
20,15.
• Vera Crux : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ;
20.30,
• Adio, Gringo : TLOREASCA — 9 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA
— 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15 ; 18,15 ; 20,30, TO
MIS — 9—15,45 în continuare ; 18 ;
20.30, la grădină — 19,15, FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Casa mamei noastre : VIITORUL
— 15,30 ; 18.
© Zosia : VIITORUL — 20,30.
© Pe plajele lumii : AURORA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, la gră
dină — 19.30.
© Ziua în care vin peștii : MOȘILOR
— 15,30 ; 18, la grădină — 19,30.
© Beata : MOȘILOR — 20,30.
© Feldmareșala : COSMOS — 15.30 ;
18 ; 20,15.
© Crimă în stil personal : ARTA — 
9,15—15,45 in continuare ; 18 ; 20,15, la 
grădină — 19,30.
© Astă seară mă distrez î VITAN —
15.30 ; 18, la grădină — 19,30.
© Soare șl umbră : VITAN — 20.30.
© Becket : RAHOVA — 15 ; 18,30. la 
grădină — 19,30.
© Păgînli din Kummeiw s PROGRE
SUL — 15,30 ; 20,15.
© Strigătul : PROGRESUL — 18. Gră
dina Progresul-Parc — 19.30» 

cuperarea întîrzierilor din cauza vre
mii se cere un efort și mal mare din 
partea noastră și cel mal frumos dar 
pe care-1 aducem de Ziua muncii 
este acela de a ne înzeci eforturile 
pentru obținerea unor recolte bo
gate". în această cooperativă, după 
cum ne-a relatat contabilul Iosif Or
ban. cooperatorii au răspuns, în una
nimitate, chemării la muncă, știind 
că aceste prime zile de mal sînt 
decisive pentru recoltă, pentru cîș- 
tigul lor propriu și al întregii țări.

Impresionanta desfășurare de ener
gie, de forțe și mijloace pe cîmpurile 
țării are menirea precisă de a asi
gura terminarea însămînțărilor și 
celelalte lucrări de sezon. „Muncesc 
într-o brigadă legumicolă, care are 
în grijă 80 hectare de grădină — 
ne-a spus cooperatorul Cornel Ciu- 
gudean din Micești, județul Alba. In 
sere și solarii primăvara vine întot
deauna mai devreme. întreaga gră
dină irigată ne va aduce, pînă în 
toamnă, venituri de peste 800 000 
lei".

La chemarea organizațiilor de 
partid, a consiliilor de conducere 
ale cooperativelor agricole, în aceste 
zile se lucrează intens și pe ogoa
rele județului Iași. în satele din ju
rul ^municipiului șl în altele mai în
depărtate, un mare număr de oameni 
zoreau să termine lucrările agricole 
de sezon. Brigada condusă de Toader 
Balaur, de la cooperativa din Vînă- 
tori, însămînța porumbul pe ultima 
treime din suprafață. „Sîntem hotă- 
rîți să isprăvim totul pînă sîmbătă 
seara" — ne-a spus brigadierul.

La cooperativa agricolă Poprlcani 
se remarcă buna organizare a mun
cii, folosirea judicioasă a tractoare
lor și mașinilor. Ritmul cel mal In
tens de lucru este semnalat la bri
gada Tipilești. La locul numit „Po
diș" se termina tocmai de semănat 
tarlaua cu porumb, iar tractoriștii 
porneau spre alte puncte de lucru.

Concentrarea forțelor șl mijloace
lor pentru executarea însămînțărilor 
într-un timp cît mal scurt a dus Ia 
rezultate bune în multe unități. In
tr-ușa 'din acele mal mari coopera
tive agricole din județ, la Bivolari, 

-tostc celfe '37 de 'tractoare lucrau la 
•pregătirea terenului și la semănat. 
La grădina de legume, aproa
pe 150 de cooperatori plantau 
răsadurile de roșii. „De aici, trecem 
la vie unde astăzi peste 200 de coo- 
'peratori continuă tăiatul șl legatul 
viței, plantatul șpalierilor. Continuăm 
și plantările de viță pe 20 ha. Facem 
rînduri drepte deoarece ne-am pro
pus ca, în viitor, să mecanizăm lu
crările în vie" — ne-a spus ingine
rul Ion Andrache. Cooperatorii și-au 
organizat în așa fel munca încît să 
poată efectua și o altă lucrare im
portantă : extinderea sistemului de 
irigații. Peste 300 de cooperatori să
pau canale și șanțuri pentru a ex
tinde irigațiile de la 390 la 900 hec
tare în acest an.

în aceste zile, mai mult ca oricînd 
este necesar ca pe ogoare munca să 
se deslășoare fără întrerupere, folo- 
sindu-se la maximum capacitatea de 
lucru a tractoarelor, mașinilor și a- 
telajelor. Organele agricole, toți cei 
care răspund de buna desfășurare a 
campaniei agricole au datoria să a- 
sigure, cu maximă operativitate, de
plasarea tractoarelor și mașinilor 
din unitățile care au terminat semă
natul, în cele rămase în urmă, să se 
îngrijească de utilizarea lor cu ran
dament sporit. Paralel cu grăbirea 
însămînțării porumbului si altor cul
turi este necesar să fie intensificate 
plantatul cartofilor, al legumelor, 
lucrările în livezi, în vii, pe pajiștile 
naturale.

Muncind cu hărnicie și entuziasm, 
țărănimea cooperatistă, mecanizato
rii și specialiștii vor asigura înche
ierea în cel mai scurt timp a lucră
rilor de sezon, obținerea unei recol
te bogate.

C. BORDEIANU

teatre

© Filarmonica de stat „George Enescu” 
(la Ateneul Român) : Concert simfonic
— 20. Dirijor : Mircea Cristescu. So
liști : Therâse Sussaut (Franța), Martha 
Kessler, Valentin Teodorian.
© Opera Română : Liliacul — 19,30.
© Teatrul de Operetă : Sînge vlenes
— 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale” 
(sala Comedia) : Idiotul — 19,30 ; (sala 
Studio) : O femeie cu bani — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Opinia publică
— 10,30 ; Nicnlc — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra' 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Me
teorul — 15 ; Victimele datoriei — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Photo Fi
nish — 15 ; 20.
© Teatrul „C. I. Nottara” (sala Ma- 
gheru) : Don Quljotte — 19,30 ; (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20. 
© Teatrul Mic : Iertarea — 20.
© Teatrul Giulești : Visul unei nopți de 
iarnă — 15 ; Cursa de șoareci — 19,30. 
© Teatrul „Barbu Delavrancea**  : 
Doamna de Ia Maxim — 20,
© Teatrul „Ion Creangă” ; Egmont —
18.30.
© Teatrul evreiesc de stat : Dlbuk
— 20.
© Teatrul „Țăndărică*  (sala din Calea 
Victoriei) : Nocturn I (spectacol pentru 
adulți) — 21,30 ; (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 11.
© Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Tănase revue — 19.30 ; 
(sala din. Calea Victoriei nr 174) : Fe
mei, femei, femei — 11 ; 19,30.
© Ansamblul „Perinița” (la Sala Pala
tului) : Perinița mea (premieră) —
19.30.
© Circul de stat : Selecțlunl d« pri
măvară — 19,30.



viața internațională
1 MAI PESTE HOTARE

UNIUNEA SOVIETICĂ

In Piața Roșie, din Moscova, a 
avut loc demonstrația oamenilor mun
cii din capitala Uniunii Sovietice con
sacrată Zilei solidarității internaționale 
a tuturor celor ce muncesc.

La ora 10, la tribuna Mausoleului 
lui Lenin au luat Ioc L. I. Brejnev, 
A. N. Kosîghin, N. V, Podgornîi și 
alți conducători de partid și de stat 
sovietici. In cuvîntarea sa de deschi
dere a demonstrației, Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a felicitat călduros pe oamenii muncii 
din Moscova și din întreaga țară cu 
prilejul Zilei de I Mai, a relevat succe
sele lor remarcabile obținute sub con
ducerea P.C.U.S. în edificarea comu
nismului, a transmis salutul poporului 
sovietic adresat popoarelor din țările 
socialiste, oamenilor muncii din în
treagă lume.

Timp de cîtcva ore, în Piața Roșie 
se succed apoi, venind de pe marile 
bulevarde ale capitalei, coloanele de 
demonstranți, care aduc, pe pancarte» 
și grafice, expresive simboluri ale 
succeselor obținute de ei în muncă.

Seara, în pâlcurile capitalei Uniu
nii Sovietice au avut loc serbări 
populare.

Demonstrații ale oamenilor muncii 
cu prilejul Zilei de 1 Mai s-au des
fășurat, de asemenea, în capitalele 
republicilor unionale și în celelalte 
orașe sovietice.

R. D. VIETNAM

Tn ajunul zilei de 1 Mai, în clădirea 
Adunării Naționale a R. D. Vietnam 
din Hanoi a avut loc un miting festiv 
consacrat sărbătorii oamenilor muncii 
din întreaga lume. în prezidiul mi
tingului s-au aflat președintele Ho 
Și Min, vicepreședintele Ton Duc 
Thang, primul ministru Fam Van 
Dong, primul secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din Viet
nam, Le Duan, și alți conducători 
ai partidului și guvernului.

Cu ocazia zilei de 1 Mai, guvernul 
R. D. Vietnam a decernat titlul de 
„Brigadă a muncii socialiste" pe anul 
1968 unui număr de 3 598 brigăzi din 
diferite ramuri ale economiei. Aceste 
brigăzi au obținut succese excepțio
nale în producție, apărind totodată 
întreprinderile împotriva raidurilor a- 
viației americane și organizând viața 
muncitorilor în condițiile bombarda
mentelor.

BULGARIA
La tribuna Mausoleului lui Gheor- 

ghi Dimitrov, din Piața „9 Septem
brie" din Sofia, au luat loc, în di
mineața zilei de 1 Mai, Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Gheorghi Traikov, președintele Prezi
diului Adunării Populare a R. P. Bul
garia, și alți conducători de partid și 
de stat, oaspeți de peste hotare.

în aplauzele mulțimii și în acordu
rile fanfarei militare, în piață au de
monstrat oamenii muncii din cele 
șase raioane ale capitalei, purtînd pan
carte și diagrame sau însoțind care 
alegorice frumos împodobite, care au 
înfățișat sugestiv succesele lor în 
producție. Au trecut în aceste coloa
ne metalurgiștii și constructorii de Ia 
întreprinderea „Kremikovțî", munci
torii de la Uzinele de electrocare, de 
aparate electrice și electronice, colec
tivele institutelor de cercetări, con
structori, mineri de la poalele Starei- 
Planina, colectiviști.

IUGOSLAVIA
Anul acesta, popoarele. Iugoslaviei 

au sărbătorit ziua de 1 Mai sub 
semnul aniversării a 50 de ani de 
la înființarea Partidului Comunist din 
Iugoslavia. în ultimele zile, în fa
brici, uzine și în cooperative au avut 
loc ședințe festive și mitinguri, ș-au 
deschis expoziții consacrate acestui 
eveniment important din viața clasei 
muncitoare și popoarelor iugoslave.

în parcurile din marile orașe s-au 
desfășurat joi programe cultural-artis- 
tice și întreceri sportive, la care au 
asistat mii și mii de spectatori.

Conducerea Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia și organizațiile de masă 
au adresat de 1 Mai salutul lor oa
menilor muncii.

UNGARIA
în tribuna oficială din Piața demons

tranților, din Budapesta, au luat loc 
Jânos Kădăr, Pal Losonczi, Jeno Fock 
și alți conducători de partid și de 
stat.

Oamenii muncii din Budapesta și 
din întreaga țară au fost salutați îna
intea începerii demonstrației de către 
Sandor Gaspar, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.M.S.U., se
cretar general al Consiliului Central 
al Sindicatelor din Ungaria. Anul a- 
cesta, sărbătorirea zilei de I Mai a 
avut la Budapesta o semnificație a- 
parte, ea mareînd împlinirea a 50 
de ani de cînd, în 1919, după in
staurarea Republicii Sovietice Unga
re, la chemarea partidului comu
nist, oamenii murțeii din Ungaria au 
sărbătorit primul 1 Mai liber. Ca
rele alegorice, panourile și graficele 
purtate de demonstranți — munci
tori ai cunoscutelor uzine budapes- 
tane care dau peste 40 la sută din 
întreaga producție industrială a ță
rii — prezintă drumul succeselor ob
ținute de întregul popor ungar în e- 
difiearea socialismului.

/?. P. CHINEZĂ

Locuitorii Pekinului au petrecut 
ziua de 1 Mai asistînd la serbările 
populare și festivitățile care au avut 
loc în tot cursul zilei în principalele 
parcuri și piețe ale orașului. Parcu
rile, străzile principale și întregul oraș 
erau pavoazate cu numeroase lozinci 
în cinstea zilei de 1 Mai.

Alături de muncitori, țărani și sol
dați ai armatei populare, studenți și 
elevi, la serbări au participat membrii 
noului Comitet Central al Partidului 
Comunist Chinez și delegați ,<lin toate 
regiunile Chinei la cel de-al fX-lea 
Congres ai partidului. în cursul di
mineții, conducătorii de partid și de 
stat s-au întîlnit cu cei prezenți la 
festivități.

în Parcul Pe Nhai, mii de 
oameni au urmărit, timp de trei orc, 
programe artistice susținute de for
mații de artiști profesioniști și ama
tori.

în după-amiaza și în seara zilei 
de 1 Mai, serbările au continuat în 
marea piață Tien An Min împodo
bită sărbătorește, unde se aflau peste 
50E) (100 de persoane. La ora 20 (ora 
locală), în piață au venit președintele 
Mao Tze-dun, vicepreședintele Lin 
Biao și ceilalți conducători de partid 
și de stat chinezi, precum și numeroși 
oaspeți care an asistat la spectacolul 
prezentat aici și la jocul de artificii.

POLONIA

Oamenii muncii polonezi din Var
șovia, Cracovia, Katowice, Wroclaw 
și alte orașe ale țării au demonstrat 
în ziua de 1 Mai sub semnul apro
piatelor alegeri în Seim și sfaturile 
populare și a sărbătoririi în acest an 
a 25 de Ani de la eliberarea țării de 
sub jugul fascist.

La Varșovia, panouri uriașe infor
mau despre succesele obținute de lo
cuitorii capitalei poloneze în cinstea 
zilei de 1 Mai și a apropiatelor eve
nimente importante în viața poporului 
polonez, chemau la solidaritate cu 
toate popoarele lumii, la lupta pentru 
pace și socialism, împotriva imperia
lismului.

La ora 10, W. Gomulka, primul 
secretar al C.C. al P.M.U.P., a rostit 
o scurtă cuvîntare, după care a în
ceput demonstrația oamenilor muncii 
varșovieni. Prin fața tribunelor ofi
ciale,, instalate în fața Palatului culturii 
și științei, au trecut mii de varșovieni 
reprezentând toate colectivele între
prinderilor și instituțiilor din capitala 
poloneză, organizațiile de tineret și 
obștești.

R. D. GERMANĂ

In piața „Marx-Engels“ din Ber
lin a avut loc tradiționala demonstra
ție a oamenilor muncii. în tribu
na centrală au luat loc Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, și alți condu
cători de partid și de stat, ai organi
zațiilor obștești, invitați din străină
tate.

Cuvîntul de salut a fost rostit de 
Gerhard Griineberg, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.S.U.G. A avut loc o paradă militară, 
după care în piață au pătruns coloa
ne de demonstranți, avînd în frunte 
pe veterani ai mișcării revoluționare, 
fruntași în muncă, colectivele între
prinderilor care au obținut cele mai 
bune rezultate în întrecerea în cinstea 
aniversării a două decenii de la con
stituirea R. D. Germane.

CUBA
Poporul cubanez a sărbătorit ziua 

de 1 Mai printr-o amplă mobilizare 
la muncă patriotică, inițiată de Cen
trala revoluționară sindicală a oame
nilor muncii din Cuba, pentru a nu 
se pierde nici o zi în campania na
țională de recoltare și de prelucrare 
a trestiei de zahăr. încă din zorii zi
lei, sute do mii de oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții, din școli 
și universități au plecat spre marile 
plantații. în tot cursul zilei de I mai 
posturile de radio cubaneze au trans
mis știri despre participarea largă la 
muncă patriotică și despre succesele 
înregistrate în campania de recoltare 
și în alte munci agricole. împreună cu 
sute de mii de voluntari se aflau în 
diferite regiuni ale țării conducători 
de partid și de stat, în frunte cu Fidel 
Castro, miniștri, conducători ai insti
tuțiilor centrale, activiști ai organiza
țiilor politice și de masă.

R. P. D. COREEANĂ
Pe stadionul din Phenian a avut 

loc o demonstrație sportivă consa
crată Zilei solidarității internațio
nale a oamenilor muncii. Cu ace
lași prilej, la Teatrul mare din ca
pitala R.P.D. Coreene a fost orga
nizată o reprezentație artistică la 
care au fost prezenți Kim Ir Sen, 
secretar general al C.C. al Parti
dului Muncii din Coreea, președin
tele Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, și alți conducători 
de partid și de stat.

ANGLIA
La Londia și în mai multe orașe 

din Anglia, zeci de mii de muncitori 
au organizat în ziua de 1 mai o gre
vă de protest împotriva proiectului 
guvernamental îndreptat împotriva 

mișcării sindicale. Datorită grevei ce
lor 22 000 de docheri, activitatea por
turilor Londra,, Liveipool și Hull a 
fost complet paralizată. De asemenea, 
joi, în Anglia nu a apărut nici un ziar, 
cu excepția cîtorva publicații în ora
șele de provincie. în industria de 
automobile, acțiunile greviste au a- 
fectat în special societățile „British 
Leyland" și „British Motor Corpora
tion". Totodată, au fost organizate 
mari mitinguri de protest împotriva 
proiectului guvernamental la Londra 
și Liverpool.

AUSTRIA

încă din primele ore ale dimine
ții de I Mai, oamenii muncii, nu
meroși tineri, și-au dat întâlnire în 
peste 30 de puncte ale Vienei. în 
lungi coloane, demonstranții s-au în
dreptat spre Ring, marele bulevard 
circular, unde au fost înălțate tribu
nele. în lozincile scandate sau în
scrise pe mari pancarte, Viena mun
citoare și-a exprimat revendicările și 
aspirațiile: apărarea și dezvoltarea 
drepturilor oamenilor muncii, conso
lidarea păcii, colaborarea cu toate 
popoarele, solidaritatea cu popoarele 
asuprite și cu cele care luptă pen
tru independentă și libertate.

Miercuri seara a avut loe tradi
ționalul marș cu torțe al tineretului. 
Un mare număr de tineri au de
monstrat pentru pace, democrație si 
piogres social.

ELVEȚIA

Ziua de 1 Mai a fost sărbătorită 
în orașele elvețiene sub lozincile 
luptei pentru pace, apărarea dreptu
rilor oamenilor muncii și îmbunătăți
rea condițiilor de viață. La Geneva a 
avut loc, potrivit tradiției, o de
monstrație care s-a încheiat printr-un 
miting la Palatul Expozițiilor. Parti- 
cipanții la miting au condamnat agre
siunea S.U.A. în Vietnam și și-au ex
primat solidaritatea cu lupta poporu
lui vietnamez. Demonstrații cu prile
jul zilei de 1 Mai au avut loc, de 
asemenea, la Berna, Lausanne și în 
alte orașe.

JAPONIA

în Parcul Meiji din Tokio a a- 
vuț loc un miting în cinstea zilei 
de 1 Mai, la care au luat parte pes
te 500 000 de persoane. După ce 
președintele „SOIIYO", Tosikatsu 
Horyi, a deschis mitingul,-au luat cu
vîntul T. Narita, președintele Partidu
lui Socialist, Sanzo Nosaka, preșe
dintele Partidului Comunist, Eichi 
Nishimura, președintele Partidului So
cialist Democratic, precum și Yoko 
Tobaru, reprezentant al populației 
din prefectura Okinawa, aflată sub 
administrație americană. Vorbitorii au 
apelat la menținerea unității în 
mișcarea pentru retrocedarea Okina- 
wei, abolirea tratatului de securitate 
japono-american și obținerea reven
dicărilor economice și politice for
mulate de sindicatele japoneze în 
actuala campanie de primăvară.

TUNISIA

în întreaga Tunisie au avut loc 
mari adunări consacrate zilei de 1 
Mai, decretată sărbătoare oficială. în 
ajun, în capitală a avut loc o ma
nifestație cu torțe, iar în diminea
ța zilei de 1 Mai în fața Palatu
lui Sporturilor a avut loc o de
monstrație a oamenilor muncii și 
un tnare miting la care a 
luat cuvîntul președintele repu
blicii, Bourguiba.

TANZANIA

Oamenii muncii din Tanzania au 
sărbătorit ziua de l Mai printr-o 
demonstrație sărbătorească la care au 
participat zeci de mii de locuitori ai 
capitalei — Dar-Es-Salaam. De
monstrația s-a încheiat cu un mi
ting la care a luat cuvîntul pre
ședintele Nyerero.

BBBBBBBBBB^BBBE

agențiile de presă transmit:
întrevedere U Thant - Nicolae Ecobescu. > dimineață, 

secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, U Thant, a avut o între
vedere cu ambasadorul Nicolae Ecobescu, reprezentantul permanent al Repu
blicii Socialiste România pe lîngă Oficiul O.N.U. la Geneva. Au fost abordate 
probleme privind cooperarea României cu Organizația Națiunilor Unite.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., Zrlexei 
Kosîghin, l-a primit joi pe Le Duc 
Tho, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, șeful delega
ției R. D. Vietnam la convorbirile 
cvadripartite de la Paris, care s-a 
oprit la Moscova în drum spre ca
pitala franceză.

In Ghana a fost ridicată 
joi interdicția impusă acti
vității partidelor politice. 
Guvernul militar a anunțat că se vor 
putea forma, în limitele prevăzute de 
lege, noi partide politice, în vederea

PARIIDEIE MICE FRANCEZE III ATMOSFERA 
CMMEI UE Mim «NE

PARIS 2. — Corespondentul Ager- 
pres, Georges Dascal, transmite : In 
timp ce se înmulțesc .Comitetele de 
sprijin pentru Georges Pompidou, 
candidatul oficial al U.D.R. și al re
publicanilor independenți, celelalte 
formații politice nu au reușit pînă 
acum să-și fixeze definitiv pozițiile 
privind candidatul lor la președinția 
republicii. Centriștii sînt împărțiți 
în trei tendințe : partizanii lui Alain 
Poher, actualul președinte interimar 
al republicii, care nu a precizat pînă 
în prezent dacă își va prezenta can
didatura ; sprijinitorii candidaturii 
lui Gaston Defferre, socialist, care, 
după părerea lor, ar putea să grupe
ze pe toți partizanii celei „de-a treia 
forte", de la centriști și pînă la stin
gă necomunistă, și cei care , sînt ten
tați să se alăture lui Pompidou.

Rămîne deocamdată deschisă pro
blema stîngii, din rîndurile căreia nu 
s-a putut degaja o candidatură unică. 
Stingă franceză, așa cum se prezintă 
lucrurile în momentul de față, se o- 
rientează spre prezentarea a patru 
sau chiar cinci candidați. Numă
rul mare al candidaților creează, 
evident, o situație favorabilă lui 
Georges Pompidou. încă de la pri
mul tur al alegerilor prezidențiale.

Expunînd punctul de vedere în le
gătură cu pregătirea alegerilor pre
zidențiale și cu refuzul Partidului So
cialist de a încheia o înțelegere cu 
Partidul Comunist Francez în vede
rea elaborării unui program comun, 
Waldeck Rochet, secretarul general

Cuvîntarea
lui Gustav Husak

PRAGA 2. — Corespondentul Ager- 
pres, Eugen Ionescu, transmite : 

într-o cuvîntare radiotelevizată, 
rostită cu prilejul zilei de 1 Mai, 
Gustav Husak, prim-secretar al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, a arătat că 
„în perioada care a trecut de la 1 
Mai 1968 la noi a existat un mare 
dinamism, un mare dinamism sănă
tos, visuri și iluzii mari, multă luptă 
politică internă, perturbări și deza
măgiri. Acesta a fost un an excep
țional în istoria popoarelor noastre și 
a statului nostru. Rezultatul acestei 
lupte este criza profundă care a luat 
naștere, o criză cu caracter politic și 
economic, criza relațiilor de politică 
internă. Oamenii noștri încearcă un 
sentiment de nesiguranță. adesea 
ne-am aflat și in pragul unei situații 
catastrofale. Noi trebuie să facem 
față singuri acestei situații, trebuie 
să căutăm soluția pe baza intereselor 
noastre proprii, pe baza intereselor 
popoarelor noastre. Dacă vom:, căuta
— cel puțin pe scurt — cauzele situa
ției de criză a societății noastre, tre
buie să constatăm că există cauze 
mai vechi si mai adinei, există și 
cauze mai noi. tn ultimii ani, putem 
spune decenii, și-au lăsat amprenta 
multe deformări, îndeosebi defor
mări ale democrației socialiste. Oa
menii au suferit multe nedreptăți. în 
ultima analiză metoda cu care erau 
conduse , statul nostru și. partidul nos
tru ducea ta stagnare, inflexibilitate 
și ea a provocat nemulțumirea pătu
rilor largi ale populației noastre. 
Aceasta este cauza principală din 
care au generat celelalte".

Ianuarie 1968, cu care a început 
cotitura în evoluția politică internă 
la noi — a spus în continuare Husak
— cînd conducerea partidului, Comi
tetul său Central, iar după aceea și 
alte organe obștești și de stat au ho- 
tărît să înlăture vechile greșeli, ne
dreptatea și deformările, și în același

Irakul stabilește relații
« 9

diplomatice cu R. D. Germană
BAGDAD 2 (Agerpres). — Irakul 

a recunoscut în mod oficial Repu
blica Democrată Germană și a ho- 
tărît să stabilească relații diplo
matice normale cu ea, anunță a- 
genția A.D.N. citînd postul de radio 
Bagdad. In comunicatul Consiliului 
Național al Revoluției din Irak se 
subliniază că acest act are drept 
scop întărirea relațiilor de priete
nie existente între poporul irakian 
și poporul din Republica Democra
tă Germană.

trecerii la o administrație civilă. Tn 
prezent este în curs elaborarea unei 
noi constituții în baza căreia ar urma 
să se desfășoare pînă în toamnă ale
geri parlamentare și să se formeze 
un guvern civil.

Un raport al ministrului 
apărării al R.A.U., Mohamed 
Fawzi, asupra situației militare din 
regiunea Canalului de Suez, a fost 
prezentat în fața Comitetului Central 
al Uniunii Socialiste Arabe, întrunit 
în prezența președintelui Gamal Abdel 
Nasser — informează agenția M.E.N. 
In cadrul ședinței au fost examinate, 
de asemenea, repercusiunile și impli
cațiile ultimelor incidente israeliano- 

al P.C.F., a declarat : „Luarea de 
poziție a Comitetului director a) 
Partidului Socialist este contrară 
propunerilor unitare ale partidului 
nostru. Dacă această poziție va fi 
menținută, refuzul de a accepta ori
ce discuție în vederea elaborării u- 
nui program comun echivalează cu 
refuzul de a se pune de acord cu 
privire la o candidatură unică a 
stîngii. Aceasta înseamnă asumarea 
unei grele răspunderi. Totuși, noi 
dorim ca congresul național al Par
tidului Socialist să reconsidere po
zițiile comitetului director". In în
cheierea declarației sale, Waldeck 
Rochet a precizat că dacă un acord 
va deveni imposibil de realizat, a- 
tunci Partidul Comunist Francez își 
va prezenta propriul său candidat.

PRIMUL SCRUTIN -11UNIE
PARIS. — Vineri dimineața a a- 

vut loc la palatul Ely see prima șe
dință a Consiliului de Miniștri .fran
cez. de la demisia, președintelui de 
Gaulle. Reunit sub conducerea lui 
Alain Poher. președintele interimar 
dl Franței.. Consiliul a hdtărît ca 
primul scrutin al alegerilor prezi
dențiale să aibă loc la 1 iunie. In 
caz că va fi necesar un al doilea 
tur de scrutin, data acestuia a fost 
fixată la 15 iunie. Totodată, s-a a- 
nunțat că toate candidaturile vor 
trebui prezentate vină la 13 mai.

timp șă caute un nou conținut al de
mocrației socialiste, va rămîne pentru 
totdeauna o etapă remarcabilă în 
dezvoltarea popoarelor noastre. Con
tinuarea acestei politici, a tot ce a 
fost pozitiv după ianuarie 1968 în 
societatea noastră, constituie o inevi
tabilitate firească. Gustav Husak a 
arătat că trebuie păstrat programul 
de bază al partidului și Frontului 
Național în politica de după Ianua
rie, dar trebuie înlăturate fenome
nele negative care s-au manifestat în 
acest răstimp. Noi trebuie să reali
zăm în statul nostru liniștea necesară 
pentru oamenii muncii și în același 
timp încrederea în drepturile lor ce
tățenești — a subliniat Husak ; a- 
ceasta este datoria și răspunderea 
conducerii politice. Cetățeanul, po
porul și statul trebuie să-și apere 
libertatea, ea trebuie să le fie ga
rantată. Dar reversul libertății este 
disciplina conștientă, regulile și or
dinea publică stabilită fără de ■ care 
o societate civilizată și industrială 
modernă, pur si simplu, nu poate 
exista.

întreaga noastră istorie — a spus 
el — a fost străbătută de lupta pen
tru menținerea libertății naționale a 
popoarelor ceh și slovac, iar acest 
imperativ este valabil și astăzi pen
tru conducerea politică și pentru noi 
toți.

în continuare, el a arătat că con
ducerea partidului și statului pune 
un mare accent pe restabilirea 
relațiilor frățești și tovărășești cu 
U.R.S.S. și cu toate țările socialiste. 
Se poate afirma că nu există pro
blemă între noi și aliații socialiști pe 
care noi să nu o putem discuta și pe 
care să nu fim în măsură să o rezol
văm treptat.

în încheierea cuvîntării sale, Gus
tav Husak a arătat că în prima ju
mătate a anului viitor vor avea loc 
Congresul P.C. din Cehoslovacia, 
congresele P.C. din Cehia și din Slo
vacia, precum și alegerile generale.

SITUAȚIA
DE PE FRONTUL NIGERIAN

LAGOS 2 (Agerpres). — In- 
tr-un comunicat al cartierului ge
neral militar din Lagos se arată că 
trupele celei de-a 16-a brigăzi a ar
matei nigeriene au părăsit ultimele 
poziții deținute în orașul Owerri din 
„motive tactice", dar că unitățile 
federale se află nu departe de această 
localitate. După cum s-a anunțat, im
portantul nod rutier Owerri a fost 
cucerit cu cîteva zile în urmă, după 
un asediu do mai multe luni, de 
forțele biafreze. în comunicat se pre
cizează că brigada a 16-a, după ce 

egiptene. Ministrul afacerilor externe 
al R.A.U., Mahmud Riad, a expus în 
fața participanților ultimele evoluții 
în legătură cu eforturile făcute pe 
plan internațional în vederea regie-, 
mentării situației din Orientul Apro
piat

Un caz neobișnuit s-a petre
cut în orașul Southampton din 
Anglia. O tinără de 20 de ani 
a decedat în urma unui atac de 
cord, după ce timp de 30 de 
săptămâni a tinut o severă cură 
de slăbire. Ea a scăzut in greu
tate, in această perioadă. 50 de 
kg, de la 107 la 57 kg. Medicii 
de la spitalul general din Sout
hampton afirmă că metoda de 
slăbire prin înfometare este 
foarte periculoasă, cazul de fată 
infirmând în același timp pă
rerea larg răspîndită că inima 
ar fi crutată în timpul curei 
de slăbire.

Președintele 
unele probleme

BELGRAD 2. — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
La Kralievița, pe țărmul Mării 
Adriatice, a avut loc o festivitate 
consacrată aniversării a 240 de ani 
de la înființarea șantierului naval 
din localitate. Cu acest prilej a luat 
cuvîntul Iosip Broz Tito, președinte
le R. S. F. Iugoslavia, care a vorbit 
despre condițiile de viată și de mun
că din anii 1925—1926, cînd a lucrat 
aici ca muncitor, și despre condițiile 
existente acum pe acest șantier unde 
se construiesc cele mai moderne 
nave destinate marinei militare. El 
a abordat o serie de probleme ac
tuale ale economiei iugoslave cum 
ar fi modernizarea și specializarea 
întreprinderilor, problema importu
rilor și exporturilor, menționînd că 
în prezent situația în economie este 
stabilă.

Referindu-se la unele probleme 
ale situației internaționale, pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia a ară
tat că „apar unele concepții potrivit 
cărora marile puteri tin în mîinile 
lor soarta omenirii și sînt singurele 
în drept să hotărască asupra pro
blemelor internaționale și asupra 
soartei unor popoare. Asemenea con
cepții și tendințe sînt foarte pri
mejdioase. Pe de altă parte, a ară
tat el, primejdioasă este divizarea 
lumii în blocuri, întrucît acest lucru 
înseamnă, în același timp. împărți
rea lumii în sfere de interese și, de 
îndată ce se pune problema sferelor 
de interese, de îndată ce marile pu
teri cad de acord în legătură cu a- 
ceste sfere, acest lucru are conse
cințe asupra țărilor mici și mijlocii 
care cad în sfera respectivă de in
terese. Aceasta este pentru ele o 
sursă permanentă de presiuni". Pre
ședintele Tito a subliniat că „în lume 
trebuie să domnească egalitatea în
tre țările mari și mici. Știm — a 
spus el — că marile puteri au obliga
ții mai mari, dar cînd este vorba de

o. n u.= în sprijinul extinderii cn(v' 
tehnico-științifice interna> *

® Intervenția reprezentantului 

român în Comitetul pentru 

programe și coordonare

NEW YORK 2 (Agerpres). — In 
Comitetul pentru programe și coor
donare, care își desfășoară lucrările 
la sediul din New York al Organi
zației Națiunilor Unite, au fost dis
cutate activitățile organizației și ale 
agențiilor sale specializate în dome
niul dezvoltării științei și tehnicii și 
aplicarea acestora în folosul dezvol
tării vieții economice și sociale.

Reprezentantul țării noastre, Ion 
Duma, vicepreședinte al sesiunii co
mitetului, s-a referit în cuvîntarea 
sa la rolul important ce revine știin
ței și tehnicii în dezvoltarea econo
mică și socială contemporană. Româ
nia, a arătat vorbitorul, preocupată 
de introducerea pe o treaptă înaltă 
a științei și tehnicii în economia sa, 
a întreprins o serie de acțiuni la 
O.N.U. și în alte organisme în ve
derea creșterii contribuției organiza
ției. în desfășurarea circuitului de 
valori tehnico-științifi'ce între țările 
membre. La ultima sesiune a Adu

s-a retras clin Owerri, a făcut joncțiu
nea cu unitățile armatei federale tri
mise ca întărire.

In același timp, agențiile de presă 
anunță, citînd surse biafreze, că tru
pele colonelului Ojukwu ar fi pătruns 
în orașul Aboli, situat pe malul vestic 
al Fluviului Niger și înaintează în 
direcția localității Agbere. Surse mili
tare oficiale din Lagos au declarat că, 
potrivit informațiilor primite din par
tea comandamentului federal din ca
pitala statului Benin, aceste știri sînt 
nefondate.

Demonstrație organizata tn O- 
kinawa pentru retrocedarea cit 
mai grabnică a insulei către 

Japonia
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Tito despre 
internaționale

relațiile umane și interstatale, aceste 
relații trebuie să fie pe o bază da 
egalitate și nu de o asemenea na
tură îneît popoarele mici și mijlocii 
să fie subordonate hegemoniei 
cuiva".

Referindu-se la relațiile Iugosla
viei cu țările socialiste în special cu 
țările socialiste vecine, vorbitorul a 
declarat : „Relațiile economice ar 
trebui să fie cit mai largi și cuprin
zătoare cu putință, așa cum s-a si 
făcut pînă acum într-o măsură con
siderabilă, și ele nu ar trebui legate 
de divergențele ideologice și politi
ce. Aceste relații trebuie să fie sta
bile si continue. Pe plan ideologic 
putem sta de vorbă. Dacă ne con
vingem unul pe altul, cu atît mai 
bine, dacă nu — nimeni nu trebuie 
să se supere. Fiecare trebuie să 
meargă pe drumul său și vom vedea 
cine progresează mai repede".

El a afirmat: „nu ne vom bucura 
dacă alții nu vor reuși acest lucru. 
Dimpotrivă, dacă vor avea succes, 
vom încerca să vedem cum au izbu
tit, astfel îneît să profităm și noi".

Iugoslavia, a spus președintele 
Tito, ar putea obține rezultate și mai 
mari dacă n-ar împiedica-o anumiți 
factori obiectivi din domeniul politicii 
externe și alți factori. „Iată, de pil
dă, problema apărării. Noi trebuie 
să alocăm acum fonduri uriașe întă
ririi apărării generale a poporului. 
Această măsură nu este îndrep
tată împotriva nimănui. Trebuie să 
fim pregătiți să apărăm tara noas
tră împotriva oricui ar dori să e 
atace".

In domeniul activității de politică 
externă, a spus președintele R.S.F. 
Iugoslavia, vom continua să luptăm 
în mod activ împreună cu toate ță
rile pașnice împotriva pericolelor da 
război, pentru pace, pentru relații de 
egalitate între popoare, împotriva a- 
mestecului în problemele interne, 
pentru libertatea fiecărui popor.

nării Generale, a ai 
tul român, a fost a ' 
nimitate o rezoluție i 
noastră, care prevede . • ma
tură . să contribuie la uitarea 
cooperării internaționale domeniul 
folosirii calculatoarelor electrenice 
în viața economică și sodlală. Vorbi
torul s-a referit, de asemenea, la 
dezvoltarea cooperării în domeniul 
utilizării calculatoarelor electronice, 
organizării de reuniuni regionale și 
internaționale ale experților în acest 
domeniu, acordării de burse, asisten
tă tehnică etc.

IRLANDA DE WORD

A fost tomnat 
noul prim-ministru

BELFAST 1 (Agerpres). — Grupul 
parlamentar al Partidului unionist din 
Irlanda de nord l-a ales joi pe James 
Chichester-Clark ca lider al său, ceea 
ce presupune desemnarea sa ca prim- 
ministru al acestei provincii a Regatu
lui Unit. Noul premier urmează să pre
zinte vineri lista guvernului, iar ulte
rior va pleca la Londra pentru a avea 
o întrevedere cu primul ministru al 
Marii Britanii, H. Wilson.

★
Premierul James Chichester-Clari 

este în vîrstă de 46 de ani și provi
ne din rîndurile armatei britanice 
în cadrul căreia are gradul de ma
ior. El a fost ministru al agricultu
rii în precedentul guvern prezida 
de O’Neill, și a demisionat deoarec< 
n-a fost de acord cu proiectul de t 
se aplica imediat principiul „un on 
— un vot" în cadrul viitorului sis 
tem electoral. Atitudinea sa față di 
actualele frămîntări sociale din Ir
landa de nord este de a mențim 
avantajele majorității protestante 
dar de a nu folosi măsuri represiv- 
împotriva minorității catolice.
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