
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XXXIX Nr. 8413 Prima ediție Duminică 3 mai 1970 4 PAGINI - 30 BANI

Strîns unit în jurul

PARTIDULUI

COMUNIST ROMAN

Poporul nostru a sărbătorit Ziua solidarității 
internaționale a celor ce muncesc 
cu hotărîrea de a obține noi succese 

în construirea socialismului pe pămîntul României

Prin muncă

Imagine de la demonstrația oamenilor muncii din Constanța. Ei și-au exprimat hotârîrea fermâ de a înfâptui 
prevederile Congresului al X-lea al partidului, de a realiza și depâși sarcinile de producție, de a munci 

cu tot elanul pentru continua înflorire a patriei socialiste

au cinstit
„Ziua muncii

La Hunedoara, mulți dintre 
furnaliști, oțeluri, laminatori și 
ceilalți siderurgiști au sărbătorit, 
ca de obicei, 1 Mai prin muncă. 
In oțelăria Martin nr. 2, la cup
toarele de 400 tone, s-a lucrat 
in ritm viu, cu toată capacita
tea. Maistrul oțelar Cornel Ar- 
deleanu, de la blocul 2 de cup
toare, ne-a împărtășit previziu
nea sa : „După cum, merg lucru
rile, contăm în primul schimb 
de azi, 1 Mai,' pe o șarjă' rapidă 
la cuptorul 6 și o depășire a 
planului cu cel puțin 80 tone 
oțel".

De la tov. ing. Costache Trotuș, 
director general al combinatului, 
am aflat un eveniment deosebit, 
demn de Ziua Muncii. „La noile 
cuptoare electrice de 50 de tone, 
in preajma lui 1 Mai s-au atins 
parametrii de producție proiec
tați, într-o perioadă de două ori 
mai scurtă decit cea planificată".

Aici, la Hunedoara, evenimen
tele „mari" se succed cu repezi
ciune, deși pentru siderurgiști 
ele se înscriu în ritmul, cotidian 
al țării.

*
In Uzina de alumină din O- 

radea, lucrul nu a încetat de 5 
ani. In ajunul lui 1 Mai 1965, 
toți muncitorii (nimeni n-a pă
răsit uzina 24 de ore) erau mar
tori la „nașterea" primelor kilo
grame de alumină românească. 
Emoția a fost mare. Fiecare se 
îngrămădea să vadă, să pipăie 
și să ia citeva grame pe care să 
le arate familiei sau prietenilor. 
A fost prima șarjă de alumină 
românească. La 1 Mai anul a- 
cesta, muncitorul Teodor Lazăr, 
maistrul Pavel Covaci, inginerul 
Gal Kiss și alții ca ei, partici
pant cindva la șarja inaugura
lă, n-au defilat; păstrînd vie 
amintirea acelei prime șarje ei 
au vegheat și-n acest an mersul 
uzinei. 1 Mai 1970 a însemnat 
elaborarea celei de-a 676 000 
tonă de alumină.

* J
*
*
*(Continuare in pag. a IlI-a)

CAPITALA PATRIEI
SUB ARCUL SĂRBĂTORESC

AL INTÎIULUI DE MAI
Faldul sărbătoresc al lui 1 Mai a 

fluturat peste o primăvară care, de- 
turnind fluxul solar, aducind cerul 
aproape de nori și prin aceasta mai 
aproape de patul germinativ al cim- 
piilor, a păstrat intacte — prin veș- 
mintul de zile mari al orașului și 
prin sentimentul de zile mari al oa
menilor — toate caracteristicile unei 
mari sărbători.

1 Mai, ziua muncii, ziua speranțe
lor, ziua incandescentelor firii și fi
rii orpului, ziua păcii și a solidari
tății între popoare. 1 Mai, sărbătoa
re a muncii intr-o țară care face din 
muncă valoare supremă a existenței, 
izvor și albie a înaintării sale în timp, 
spre zarea marilor piscuri crescute 
din planurile partidului. 1 Mai, zi de

raport, zi de sinteză și de bilanț al 
realizărilor cucerite de eroica noas
tră clasă muncitoare, în strînsă frăție 
de clasă cu întregul popor, pe calea 
transformării acestor planuri în fap
tă vie, în creație trainică, lucidă și 
îndrăzneață, într-o nouă treaptă sculp
tată în timp, spre desăvîrșirea edi
ficiului nostru socialist. Trecîndu-și în 
revistă, în această zi, munca, reali
zările, aspirațiile, măsurînd sporul de 
putere cucerit cu fiecare nouă pri
măvară socialistă, oamenii muncii 
și-au afirmat, din nou, ca pe un sen
timent legat indestructibil de însăși 
ființa lor, unitatea strînsă în jurul 
P.C.R., al Comitetului său Central în 
frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
încrederea în politica partidului, care

t.
exprimă interesele fundamentale ale 
poporului, ale cauzei socialismului. Ei 
și-au exprimat, în această zi, senti
mente care le stau întotdeauna în 
inimă, sentimentele solidarității cu 
clasa muncitoare de pretutindeni, cu 
lupta popoarelor pentru libertate, 
pace și progres social.

La București, vremea ploioasă a 
împiedicat demonstrația, dar nu ne 
e greu să desprindem, din caleido
scopul imaginilor de azi ale cetății, 
din ampla sa carte deschisă la aceae-

George-Radu CHIROVIO 
Ilia PURCARU

Demonstrațiile din centrele județene
au exprimat cu puternică însuflețire

VOINȚA, GÎNDURILE
Șl SENTIMENTELE ȚĂRII ÎNTREGI

In toate județele țării, sub drapelul patriei și al partidului, 1 Mai 1970 
prilejuit ample și viguroase 

partidului, ale hotăririi tuturor 
in construcția socialismului pe 
In fața tribunelor, la mitinguri 
festări în aer liber, în cadrul 
săli din orașe, oamenii muncii .... __ ... ______ ___
industrial și agricol, cultural și științific in răstimpul ce a trecut de la 1 Mai 
1969, in primele patru luni din acest an — hotar intre decenii, ultim an al 
actualului cincinal, an-punte spre înfăptuirea vastului program de făurire 
a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R. Pretutindeni s-a vădit forța omului liber, stăpin al tuturor bunu
rilor materiale din întreaga țară, a omului creator de valori. Pretutindeni, 
oamenii muncii au exprimat dragostea lor nețărmurită față de Partidul Co
munist Român, conducătorul încercat al națiunii noastre, al întregului popor.

manifestări ale unității poporului în jurul 
celor ce muncesc de a obține noi succese 
pămîntul patriei dragi, România socialistă, 
sau, acolo unde ploaia n-a îngăduit mani- 
unor însuflețite adunări, in cele mai mari 
au înfățișat rezultatele obținute pe tărîmul

1 Mai 1970 a marcat, totodată, voința fermă, de neclintit, a fiilor patriei — 
români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a nu-și precupeți 
eforturile in marea operă de edificare a socialismului in țara noastră. Ma- 
nifestind pentru prietenia și colaborarea frățească dintre poporul român și 
popoarele tuturor țărilor socialiste, pentru unitatea clasei muncitoare din 
lumea întreagă in lupta pentru pace, democrație și socialism, pentru unitatea 
tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului, oamenii muncii au 
dat o înaltă apreciere politicii interne și externe a partidului și statului 
nostru, a conducerii sale. Au răsunat puternic izvorite din inimă urale pentru 
Partidul Comunist Român, pentru Comitetul său Central. Mii de glasuri scandau 
„Ceaușescu, Ceaușescu", nume scump întregii națiuni, care simbolizează dir- 
zenia, voința de muncă a întregului nostru popor, constructor al socialis
mului, certitudinile care-i însuflețesc munca de azi, îndreptată spre zările 
clare ale zilei de miine, spre perspectivele de dezvoltare deschise de Con
gresul al X-lea al Partidului Comunist Român.

Culorile și freamătul
vieții de

£
fiecare

Ca sărbătoare muncito
rească, ziua de 1 Mai a fost 
și a rămas, în mari părți 
de lume, o sărbătoare a 
protestului și a revendică
rii. A fost un nu spus răs
picat unei istorii nedrepte, 
a rămas și va rămîne o as
pirație cu care istoria va fi 
cîndva generoasă.

A mai fost cîndva, ace
eași zi de 1 Mai, o sărbă
toare a primăverii. I s-a 
spus armindeni, iar cuvîn- 
tul a păstrat tot argintul 
începuturilor, ca o prefi- 
rare de ape clare peste un 
prundiș metalifer. Arminde
nii sînt o sărbătoare a po
ienilor înflorite, a soarelui 
care a biruit definitiv. In 
poienile noastre de armin
deni au înflorit și steagu
rile roșii. Cunosc în Valea 
Jiului, la Vulcan, la Lu- 
peni, la Petroșani, citeva a- 
semenea poieni de armin
deni care au rămas tradi
ționale. Cei din mine ie
șeau anual la lumină, în a- 
ceastă zi, ca și soarele 
după pedeapsa îndepărtă
rii cosmice de pămînt. Mi 
s-a vorbit despre o mun-

citorime schilodită de mun
că, asuprită prin penalizări 
și impozite, hăituită prin 
galerii cu ceasornicul în 
mină, nelăsată să-și înghi
tă dumicatul acru nici în 
minutele de odihnă, împo
vărată de copii, împovăra
tă de chirii, împovărată de 
boli, purtînd singură pe u- 
meri asprele poveri ale u- 
nui început de industriali
zare care era tot una cu 
exploatarea extremă. Pe a- 
ceeași mineri, ieșiți pentru 
intîia oară la lumină, in 
1945, Geo Bogza i-a regăsit 
pe o plajă aurită pe țărmul 
Mării Negre. I-a privit pe 
acești mineri, vegetația u- 
mană a ocnelor istoriei, și, 
văzîndu-i cum înghit soa
rele, a dorit pentru ei un 
viitor mai bun, un soare 
permanent. Preluînd a- 
ceastă idee sau formulîn- 
d-o astfel, eu aș fi dorit 
pentru ei niște armindeni 
adevărați.

Sărbătoarea cea nouă a 
pierdut caracterul de re
vendicare din trecut, mai 
precis a dat revendicării un 
alt sens, adecvat noii istorii.

Scăpată de exploatare, 
muncitorimea își revendică 
azi sie însăși ceea ce ni
meni nu i-ar fi putut odi
nioară dărui. Tși cere pro
ductivitate, eficacitate, rit
micitate, competitivitate, iar 
pentru aceasta e severă cu 
sine în toate, de la muncă 
pînă la răsplată. Sărbători
le noastre nu ies din rit
mul încordat al zilelor de 
lucru, ci, dimpotrivă, le 
sporesc acestora din urmă 
tensiunea, prin aclamații și 
urale, prin fluviile demon
strațiilor la care iau parte 
milioane de oameni con
știincioși și înflăcărați. 
După datoriile muncii îm
plinite, sărbătoarea e încă 
o datorie, o datorie de re
cunoștință pentru acei care 
au făcut ca munca să fie 
biruitoare, pentru organiza
torul și strategul suprem al 
muncii, pentru partid, pen
tru conducerea lui. Deci 
sărbătoare e o răspundere 
care ne trezește, ca și mun
ca, în zorii zilei, ne alinia
ză, ca și munca, în lungi 
coloane ce seamănă leit eu 
cifrele bilanțurilor, ne poar-

tă ritmic, la fel ca și mun
ca, dar nu spre porțile uzi
nelor, ci spre tribune pen
tru ca la sfîrșit să fim feri
ciți că stropul nostru de 
entuziasm, la fel ca și stro
pul de sudoare, cotizează la 
zîmbetul primăvăratic al 
unei țări întregi. O dată a- 
ceastă datorie împlinită, ne 
reîntoarcem la datoria 
muncii, fiindcă de la aceas
ta așteptăm totul, aceasta 
creează totul — uzine și ca
nale de irigație, ferme zoo
tehnice și universități — 
munca e făurarul prezen
tului și viitorului, inclusiv 
al acelei zile de armindeni 
a comunismului, care va 
veni.

Și de aceea, ziua de 1 Mai 
poartă la noi numele de 
ziua muncii, ziua de solida
ritate a oamenilor muncii, 
a tuturor celor ce poartă 
unealta, inclusiv condeiul, 
Singele care a colorat stea
gul într-o țîșnire arteziană 
și-a păstrat sinceritatea ro
șie, semnificînd 
ruire : dăruirea

o altă dă- 
muncii.

Paul ANGHEL

In piața centrală a orașului 
GALAȚI, peste 80 000 de oameni ai 
muncii și-au dat întîlnire la sărbă
torirea zilei de 1 Mai. Cinstea de a 
deschide demonstrația a revenit con
structorilor și siderurgiștilor marelui 
combinat, pivotul principal al indus
triei județului, care și-au adus o 
contribuție importantă la depășirea 
producției globale industriale a ju
dețului pe primele patru luni ale a- 
nului. Oamenii muncii din întreprin
derile gălățene au depășit planul 
producției-marfă cu peste 100 mili
oane lei, cifră superioară angaja
mentului luat la începutul anului, și 
au realizat 39 milioane lei beneficii 
suplimentare. Pe pancartele siderur
giștilor gălățeni, ale coloanelor con
structorilor de nave și ale altor co
lective fruntașe se puteau citi în cifre 
sintetice roadele muncii lor. Siderur- 
giștii au raportat realizarea înainte 
de termen a planului pe primele pa
tru luni ale anului. Ei au dat peste 
prevederi aproape 8 000 tone de oțel, 
10 000 tone de șleburi și peste 6 000 
tone tablă groasă șl mijlocie. In co
loanele demonstranților au fost pre- 
zenți și lucrătorii ogoarelor — țăra
ni cooperatori și lucrători ai între
prinderilor agricole de stat — care 
s-au situat în frunte, în campania 
agricolă din această primăvară, ter- 
minînd la 29 aprilie însămințarea po
rumbului pe suprafețele prevăzute. 
Ei au luat astfel un bun și viguros 
„start" în activitatea privind înfăp
tuirea programelor de dezvoltare, in 
continuare, a agriculturii noastre, 
stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. 
din martie 1970.

Același stindard al muncii rodnice, 
însuflețite de certitudinea biruințelor 
obținute sub conducerea partidului, a 
dominat și demonstrația constructori
lor unui alt gigant de la Dunăre — 
Sistemul hidroenergetic și de navi
gație de la Porțile de Fier. La ora 
8 dimineața, TURNU SEVERIN a

întîmpinat ziua muncii și a primă
verii, — zi în care însăși natura, îm
brăcată în haine de sărbătoare, parcă 
la întrecere cu culorile pastelate din 
coloane, încadra fericit entuziasmul 
celor care au venit la demonstrație 
— cu optimismul și bucuria vieții, cu 
încrederea nețărmurită în partid. în 
fruntea acestor coloane ale bărbăției 
și cutezanței creatoare au pășit con
structorii și montorii, tinerii briga
dieri ai șantierului național al tine
retului, în cunoscutele uniforme al
bastre și „veteranii" căliți la școlile 
de la Bumbești-Livezeni, Salva-Vi- 
șeu, Bicaz ori Argeș, angajați în 
bătălia cu Dunărea, pentru a ridica 
la Porțile de Fier „cetatea luminii", 
una din cele mai de seamă realizări 
ale inteligenței și tehnicii românești 
contemporane. Ei își manifestă prin 
lungi urale și ovații nețărmurita în
credere în politica partidului nostru 
pusă în slujba intereselor poporului, a 
nobilelor cauze a păcii și socialis
mului. între steaguri purpurii și tri
colore se puteau vedea portretele con
ducătorilor partidului și statului nos
tru, iar pe mari pancarte se putea 
citi : „Trăiască Partidul Comunist 
Român". „Trăiască România Socialis
tă", „P.C.R", „P.C.R. — Ceaușescu".

Au trecut în coloane constructorii 
și montorii, purtînd parcă în privi
rile lor — asemenea maiștrilor Gaș- 
par Adalbert, Tudor Moraru, Nicolae 
Nicolae și Ion Coste — o părticică 
din lumina ce o făuresc. Lor 
li s-au alăturat cei care, prinși în 
dialogul muncii, desemnează organis
mul viu, conturul industrial al 
verinului de azi și de mîine : 
constructorii de nave și cei de 
goane, modelorii de mobilă ai 
relui combinat de exploatare și in
dustrializare a lemnului, lucrătorii 
din industria textilă, ca și cei din 
industria alimentară și extractivă.

Se- 
sînt 
va- 

ma-

(Continuare în pag. a U-a)

(Continuare în pag. a îll-a)

Flori și voioșie în orașul de pe malurile Begdl

T elegrame
Excelenței Sale

PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT

AL REPUBLICII SOCIALISTE ROMANIA
BUCUREȘTI

Mulțumesc în mod sincer Excelenței Voastre, Consiliului de Stat și 
poporului român pentru felicitările amabile transmise cu prilejul zilei 
mele de naștere și vă adresez în mod cordial cele mai bune urări.

HIROHITO

Cu prilejul zilei naționale a Sierrei Leone, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a trimi* 
o telegramă de felicitări cordiale guvernatorului general ad-interim, 
Banja Tejan-Sie.

în răspunsul său, guvernatorul general a mulțumit cu căldură pre« 
ședintelui Consiliului de Stat pentru mesajul transmis.
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Demonstrațiile din centrele județene au exprimat cu puternică însuflețire

VOINȚA, GÎNDURILE 

Șl SENTIMENTELE ȚĂRII ÎNTREGI

Mîndri de prefacerile înnoitoare petrecute pe meleagurile județului lor, oamenii muncii din Craiova au ma
nifestat pentru rodnicia muncii, pentru pace, pentru bunâstare

(Urmare din pag. I)
Lozincile pe care le scandau expri
mau unitatea puternică a oamenilor 
muncii în jurul P.C.R., al conducerii 
sale, deplina adeziune la politica sa 
internă și externă, solidaritatea cu 
forțele păcii și progresului din în
treaga lume.

Coloanele de demonstranți întru
chipau confirmarea strălucită a am
plelor perspective și realizări cu 
care Mehedințiul se înscrie în com
plexul program de făurire a socia
lismului în patria noastră, a aces
tui județ cu o pondere economică 
fără precedent, materializată, numai 
în acest an, într-o producție globală 
industrială de peste 2 miliarde lei. 
Prevederile cincinalului următor vor 
ridica pt noi trepte de progres via
ța economică a județului. In 1975, 
producția globală industrială va spo
ri cu alte miliarde lei. Au trecut 
prin fața tribunei și reprezentanți ai 
celor care au impus modificări struc
turale pe harta urbanistică a jude
țului și a țării : locuitori ai noii Or- 
șove. Poate, cîndva, monografiile vor 
consemna numele minerilor Mircea 
Lascu sau Vaier Mușat, ale șefilor de 
echipă Aurel Dorobanți, Mihai Cos- 
tea și Virgil Bogdănescu și ale altor 
constructori, din a căror hărnicie s-a 
înălțat și se extinde noul oraș. Pînă 
în prezent, „zestrea" lui numără 37 
blocuri cu 1 466 apartamente, o școa
lă cu 16 clase și un liceu cu 20 de 
clase, complexe comerciale, un spi
tal modern, o țesătorie etc. — toate 
armonios integrate în peisajul urba
nisticii moderne.

Coloanele care au trecut, în șir, pe 
bulevardul Republicii din Turnu-Se- 
verin, sub cerul albastru, cu soare 
generos, prin bilanțul succeselor ra
portate, prin perspectivele ce le cu
nosc, au exprimat hotărîrea lor de a 
înfăptui neabătut politica partidului 
și statului nostru. Oamenii muncii au 
manifestat pentru prietenia și co
laborarea frățească dintre poporul 
român și popoarele tuturor țărilor 
socialiste, pentru pace, democrație și 
socialism.

La ARAD, în orașul de pe Mureș, 
sărbătorirea zilei de 1 Mai a consti
tuit o puternică mărturie a abnega
ției cu care toți oamenii muncii de 
pe aceste meleaguri, români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități, transpun în viață mărețul pro
gram elaborat de Congresul al X-lea 
al P.C.R., pentru dezvoltarea multi
laterală a patriei noastre socialiste. 
1 Mai 1970 a fost o elocventă de
monstrație a unității de granit a po
porului în jurul partidului și al gu
vernului, o manifestare a sentimen
telor de frăție și solidaritate inter
națională cu oamenii muncii de pre
tutindeni. Ca expresie a unanimei a- 
deziuni a maselor față de politica 
partidului și statului, a atașamentu
lui și dragostei nemărginite față de 
conducătorii partidului, în piață ră
sunau înflăcărate lozinci : „Trăiască 
P.C.R., în frunte cu Comitetul său 
Central ! ; „Ceaușescu, P.C.R." !, 
„Trăiască comunismul, viitorul lumi
nos al întregii omeniri Demonstra
ția oame iilor muncii au deschis-o 
coloanele gărzilor patriotice, al că
ror drapel era purtat de profesorul 
loan Lamoș, veteran al luptelor ce 
s-au dat >a Păuliș, în urmă cu 25 
de ani, împotriva cotropitorilor fas
ciști Fluviul de oameni, revărsat 
sărbătorește pe largul bulevard, a a- 
dus freamătul cuprinzător al mun
cii creatoare din marile uzine. Con
structorii de vagoane raportează 
partidului că, în cinstea zilei de 1 
Mai, au realizat peste sarcinile de 
plan o producție globală în valoare 
de 3,8 milioane, iar la producția 
marfă au înregistrat o depășire de 
10 milioane lei. Luptînd pentru a 
da viață hotărîrilor partidului, tot 
ei au economisit, în primul trimes
tru al anului 200 tone metal. In 
coloana manifestanților, constructorii 
de strunguri au ținut să prezinte un 
succes de care sînt mîndri : în a- 
prilie ei au introdus în producția de 
serie strungul SNA 500, proiectat în 
întregime în uzină, care s-a bucu
rat de o bună apreciere la tîrgu- 
rile și expozițiile internaționale. La 
fel de impresionante sînt și realiză
rile muncitorilor de la combinatul 
textil și din alte unități industriale 
din județ, unde prind viață, trans- 
formîndu-se in largi acțiuni de 
masă, sarcinile trasate de partid^ cu 
privire la îmbunătățirea continuă a 
calității producției.

Și la REȘIȚA carele alegorice, pa
nourile, graficele înfățișau realizării» 

obținute în marea întrecere pentru 
încheierea cu succes a ultimului an 
al actualului cincinal, succesele deți
nute prin organizarea științifică a 
producției și a muncii, prin întărirea 
continuă a ordlnei și disciplinei, a 
răspunderii față de calitatea produc
ției. în primele rînduri au pășit 
siderurgiștii combinatului distins, a 
IlI-a oară consecutiv, cu stea
gul de întreprindere fruntașă pe 
ramură. O altă coloană îi repre
zintă pe constructorii de mașini. Ci
frele de pe panouri și grafice vestesc 
că, an de an, producția lor a crescut 
într-un ritm intens. Coloana diese- 
liștilor aduce manifestației o noutate 
de ultimă oră : în după-amiaza zilei 
de 30 aprilie a fost recepționat cel 
de-al 900-lea motor Diesel. Pînă la 
finele acestui an ei sînt hotărîți să 
monteze și al 1 000-lea motor Diesel.

Cetățenii CLUJULUI — români, 
maghiari și de alte naționalități, tineri 
și vîrstnici — au participat într-un 
uriaș șuvoi, peste 50 000, la demons
trația de 1 Mai. Aici, Piața Victoriei 
a fost dominată de un grup masiv 
de colective ale unor întreprinderi 
fruntașe în întrecerea socialistă. în 
primele rînduri era Uzina mecanică 
de reparat material rulant „16 Fe
bruarie", care, în acest an, sărbăto
rește 100 de ani de existență. Din 
tribună, Gheorghe Timofi, vechi 
muncitor, comunist în ilegalitate, își 
salută cu drag tovarășii din coloană, 
pe veteranii Ioan Abrudan, loan Sa- 
lanța, Franeisc Barabaș, Ion Szekely, 
pe ale căror piepturi strălucesc ordine 
și medalii ale țării.

Purtătorul unui sugestiv grafic, 
muncitorul Kerekeș Alexandru de la 
fabrica de porțelan, spunea corespon
dentului nostru : „Fac parte dintr-o 
familie de muncitori care din tată în 
fiu lucrează în această fabrică, pe 
care o considerăm a noastră. Ne stră
duim ca rezultatele muncii noastre 
să fie pe măsura grijii partidului de 
a ne crea o viață tot mai bună. Per
sonal, beneficiez în urma hotărîrii 
publicate mai zilele trecute de o nouă 
majorare de salariu, de reducerea de 
impozit cu 20 la sută".

în coloanele compacte au trecut 
prin fața tribunei oameni de știință, 
cultură și artă, mii de studenți din 
marele centru universitar, scandind cu 
însuflețire chemări în cinstea Parti
dului Comunist Român, a Comitetu
lui său Central.

Știința și cultura, pîrghil prin
cipale ale progresului și civilizației, 
factori hotărîtori în înaintarea pa
triei noastre spre comunism, for
mează front comun cu producția. 
Aici, la Cluj, cercetătorii insti
tutului de chimie au încheiat, 
cu întreprinderile contracte de cer
cetare în valoare de peste 6 milioane 
lei. Matematicienii de la institutul 
de calcul, cadrele didactice de la uni
versitate, institutele de medicină și 

Galați. Defilează gârzile patriotice — scut de nădejde al apărării cuceririlor revoluționare ale poporului

farmacie, cel politehnic și agrono
mic s-au angajat și ele în rezolva
rea unor probleme stringente ale 
producției și muncii.

Un grup de pionieri, condus de 
maestrul emerit al sportului Albin 
Moraru, au înfățișat în fața tribunei
— bineînțeles în miniatură — un 
complex hidroenergetic cu turbine și 
baraje, stîlpi și rețele electrice de 
înaltă tensiune. Pe o pancartă se 
citea urarea : „Spor la muncă con
structorilor de pe șantierul de amena
jări hidroenergetice — Someș". Ge
nerația de mîine a constructorilor 
socialismului voia să salute astfel 
începerea lucrărilor de amenajări pe 
Someșul Cald, prevăzută în hotărî- 
rile Congresului al X-lea al P.C.R; 
Două localități anonime pînă acum
— Mărișelu și Tarnița, din inima 
munților Apuseni — unde se con
struiesc două hidrocentrale cu o pu
tere instalată de 265 MW cu baraje, 
lacuri de acumulare și întregul lanț 
de amenajări impus de acestea, intră 
în fluxul puternic al industrializării 
socialiste, al transformărilor proprii 
economiei noastre naționale.

Amprenta premierelor industriale 
a purtat-o și manifestația de la 
TIMIȘOARA. Locuitorii orașului de 
pe Bega au ținut să salute în acest 
întîi de Mai marile înnoiri și pers
pective ale orașului în care trăiesc și 
muncesc. După cum se știe, în Calea 
Buziașului a început să prindă con
tur o nouă platformă industrială ; 
aici se află în plină construcție o 
fabrică de suveici, o unitate de spu
me poliuretanice, alta de detergenți 
biodegradabili, toate aceste obiec
tive avînd caracter de unicate 
în peisajul industrial al țării,
în alte zone ale orașului con
tinuă intens lucrările la noua
hală industrială a uzinei mecanice 
pentru utilaje de ridicat și trans
portat, la fabrica de tramvaie și
alte unități. O amploare deosebită 
a luat-o construcția de locuințe, în 
acest an urmînd să se dea în folo
sință aproape 2 600 de apartamente, 
cu 800 mai mult decît în 1969. De a- 
semenea, se află în construcție alte 
obiective de interes social-cultural, 
printre care băile termale Timișoa
ra, noul pavilion al facultății de me
canică. (cea mai veche instituție de 
învățămînt superior din Banat), care 
va sărbători în 1970 o jumătate de 
secol de existență. Ilustrînd mîndria 
pentru profundele transformări în
noitoare ale frumosului oraș de pe 
malurile Begăi, coloanele de de
monstranți și-au exprimat totodată 
încrederea în viitorul luminos al pa
triei, au ovaționat îndelung pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Demonstrația de 1 Mai din orașul 
Zalău — județul Sălaj — a mar

cat și ea pulsul înnoirilor specifice 
unui mare număr de centre politice 
și administrative din noile județe. 
Aici, în mai puțin de doi ani s-au 
construit numeroase obiective indus
triale și social-culturale. în curînd 
va intra în funcțiune o fabrică de 
produse ceramice. A început și con
strucția unei fabrici de armături in
dustriale, cu o capacitate de 12 000 
tone pe an. în apropierea acestora, 
pe noua platformă industrială a o- 
rașului, a fost amplasată și o fi
latură de bumbac. Sînt avansate lu
crările de la complexul de valorifi
care a legumelor și fructelor, fa
brica de pîine, aducțiunea de apă. O- 
rașul capătă un nou chip datorită 
blocurilor moderne, complexelor co
merciale și de deservire, noilor o- 
biective social-culturale. Dînd glas 
gîndului și voinței locuitorilor Za- 
lăului, miile de oameni ai muncii 
care au participat la această sărbă
toare și-au manifestat puternic dra
gostea și atașamentul față de poli
tica partidului, de dezvoltare armo
nioasă a tuturor județelor, de va
lorificare superioară a resurselor ma
teriale și umane ale țării.

Nu cu mult timp în urmă, despre 
SUCEAVA se vorbea doar ca despre 
un „ținut al lemnului". Acum însă, 
datorită politicii partidului de indus
trializare socialistă a țării, de îmbu
nătățire a repartizării teritoriale a 
forțelor de producție, Suceava este 
considerată și un oraș al chimiei, 
iar de curînd al metalurgiei : nu 
demult locuitorii vechii cetăți de 
scaun a Moldovei au salutat cu 
bucurie și legitimă mîndrie elaborarea 
primelor șarje de oțel. La Suceava 
a început fabricarea celor dintîi ma- 
șini-unelte necesare prelucrării mi
nereurilor complexe. Pe harta ei in
dustrială a apărut recent o modernă 
fabrică de tricotaje. Iată de ce con
structorii, autori ai acestor importante 
obiective, au ținut să înscrie pe o 
pancartă uriașă : „1969 a fost pentru 
județul Suceava anul inaugurărilor 
industriale". La acest 1 Mai a de
monstrat pentru prima dată în Su
ceava coloana oțelarilor. Și tot la 
acest prim 1 Mai al oțelului suce
vean, pe graficul întrecerii a fost 
înscrisă șarja cu nr. 725. O coinci
dență fericită: această șarjă, ca și pri
ma, a fost elaborată de aceiași oa
meni : prim-topitorul Spiridon Tome- 
gea, sub asistența tehnică a ingineru
lui loan Popa. Prezenți la sărbătorirea 
zilei de 1 Mai, ei, primii oțelari ai 
Sucevei, împreună cu întregul colec
tiv al uzinei, au pășit cu fruntea sus 
în rîndurile sucevenilor care își ma
nifestau cu entuziasm dragostea și 
încrederea în Partidul Comunist Ro
mân, hotărîrea neabătută de a înfăp
tui politica sa marxist-leninistă de a 
depune eforturi sporite pentru a ob
ține noi succese în dezvoltarea eco
nomică și culturală.

Cu cîteva săptămîni în urmă, zia
rul nostru anunța, pe prima pagină, 
expedierea la Porțile de Fier a pri
mului transformator de 190 MVA de 
la „Electruputere" din CRAIOVA. 
Acest eveniment a fost evocat de 
colectivul marii uzine craiovene care, 
de fiecare dată, are cinstea de a des
chide coloana demonstranților. Prin
tre ei se aflau inginerii proiectanți 
Costin Rădulescu, Constantin Tres- 
chin, Constantin Gaciu, tehnologul- 
șef al fabricii de transformatoare 
Marcel Dur, inginer Nicolae Pădu- 
reanu, șeful serviciului pro
ducție, și maiștrii bobinatori și 
montori Paul Dinu și Dimitris Ta
nos, Constantin Teodorivici, șeful 
atelierului de construcții metalice, și 
mulți alții care și-au adus din plin 
contribuția la realizarea unor pro
duse competitive cu cele obținute în 
țări avansate constructoare de 
transformatoare. Pe o pancartă se 
putea citi că la fabrica de locomo
tive s-a început montajul la cea 
de a 900-a locomotivă Diesel-electri- 
că, care, în cursul lunii iunie a.c., 
va fi livrată beneficiarului. Tot aici 
se află în montaj primele locomoti
ve Diesel electrice de 2 500 CP con
struite pentru a fi exploatate în re
gim de climă tropicală. Acestea sînt 
doar cîteva din succesele cu care 
au întîmpinat constructorii de la 
„Electroputere“-Craiova ziua primă
verii și a muncii.

Ele fac parte integrantă din ma
rile realizări ale economiei pe aceste 
meleaguri. în județul Dolj ritmul 
mediu de creștere a producției in
dustriale, în ultimii patru ani, a fost 
de peste 21 la sută. Craiova, fosta ce
tate a banilor, este azi, în ultimul an 
al cincinalului, o puternică citadelă 
industrială ; prevederile planurilor 
inițiate de partid s-au realizat lite
ră cu literă, cuvînt cu cuvînt.

Cîndva. o parte slab dezvoltată a 
Olteniei era și Gorjul. Ce reprezintă 
azi. la 1 Mai 1970, acest județ ? Răs
punsul l-au dat cei circa 40 000 de 
oameni ai muncii, care au ma
nifestat la TG. JIU. Transcriind 
cifrele de pe grafice și panouri, s-ar 
putea alcătui o interesantă și boga
tă istorie a eforturilor și rezultate
lor obținute în cinstea măreței 
sărbători de fiecare colectiv în 
parte, precum și a însemnatelor o- 
biective pe care-și propun să le 
realizeze în viitor. Din acest mare 
„jurnal de bord" purtat de brațele 
demonstranților, consemnăm doar 
cîteva : colectivul Combinatului de 
materiale de construcții Tîrgu-Jlu, 
cel care-și înscrie numele la teme
liile atitor obiective din țară, expe
diind ciment și alte materiale de 
construcții la nu mai puțin de 8 000 
de beneficiari, anunța cu justificată 
mîndrie realizarea peste prevederile 
planului, pe 4 luni, a 1 800 tone ci
ment, 28 kilometri tuburi asboci- 
ment și aproape 2 milioane de cără
mizi ceramice. Viitorul apropiat, 
adică finele anului 1970, va aduce 
combinatului o nouă linie pentru 
tuburi de asbociment în vederea 
realizării programului de irigații, 
precum și o fabrică de mare capa
citate pentru producția cărămizilor 
ceramice. Rezultate meritorii au 
raportat și minerii combinatului 
cărbunelui, petroliștii trustului de 
foraj-extracție țiței Tîrgu-Jiu, sala- 
riații combinatului de exploatare și 
industrializare a lemnului, toate ce
lelalte colective. La demonstrația 
din municipiul Tîrgu-Jiu. Gorjul 
și-a arătat pregnant potențialul său 
industrial, a exprimat voința, gîndu- 
rile și sentimentele oamenilor mun
cii de pe aceste meleaguri, dorința 
lor fierbinte de a munci pentru în
făptuirea neabătută a politicii Parti
dului Comunist Român de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate in patria noastră.

Ora 10, în municipiul SATU 
MARE. Zeci de mii de oameni ai 

Intr-o revărsare entuziastă de urale, ovații, oamenii muncii din Cluj își manifestă adeziunea deplină ia po
litica internă și externă a partidului și statului nostru

muncii, în torentele demonstrației, 
deschisă de gărzile muncitorești și 
de pionieri, au trecut prin Piața 
Libertății. Colectivele de la uzina 
„Unio", combinatul textil, combinatul 
de exploatare și industrializare a lem
nului. uzina de reparații auto, comple
xul C.F.R., din cooperativele mește
șugărești și altele au raportat, într-o 
atmosferă de vie însuflețire, însem
nate succese obținute în întrecerea 
socialistă în care sînt angrenate toate 
județele patriei. Este demn de re
marcat că industria județului a rea
lizat planul la producția globală, pe 
4 luni, cu 3 zile mai devreme, obți- 
nindu-se o producție suplimentară în 
valoare de 26 de milioane lei. Cu 
brațele încărcate de flori, purtînd 
drapele și portretele conducătorilor 
partidului, oamenii muncii din ne- 
sfirșita coloană de mai, scandau cu 
glasuri viguroase „P.C.R., Ceaușescu", 

expresie a voinței fierbinți a oameni
lor muncii sătmăreni de a urma ne
abătut cuvintul partidului, de a fi 
participanți de nădejde la înfăptuirea 
amplului program de construire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, prefigurat de Congresul al X-lea 
al P.C.R.

Siderurgiștii Buzăului — tată două 
cuvinte ce vorbesc singure de ceea 
ce este la 1 Mai 1970, acest oraș și 
de ceea ce a devenit el în anii socia
lismului. La BUZĂU, siderurgiștii au 
deschis coloana demonstranților. 
Marca fabricii lor a început să fie 
cunoscută pe meridianele lumii. Avi
zați de recunoscute organisme inter
naționale, electrozii de Buzău sînt 
solicitați la export, pentru înaltele 
lor caracteristici tehnice. De aseme
nea, ei sînt folosiți pe marile șan
tiere naționale : complexul hidroe
nergetic Porțile de Fier, hidrocen
trala de pe Lotru, podul peste Du
năre de la Vadu Oii și oriunde acolo 
unde țesătura metalelor trebuie să 
fie de cea mai înaltă clasă. 
Alături de siderurgiști au pășit sa- 
lariații celei mai tinere unități din 
zona industrială a orașului : între
prinderea de geamuri. De curînd, au 
intrat în producție, aici, cu 3 luni 
înaintea termenului planificat, sec
țiile oglinzi și geamuri securit. O 
machetă suplă : vagonul KS asimilat 
în acest an și omologat în ajunul 
sărbătorii de 1 Mai la Uzina meca
nică Buzău. în 1970 vor fi produse 
600 de asemenea vagoane, iar în vii
torul cincinal 5 000. Demonstrația 
oamenilor muncii a cuprins, totodată, 
pe salariații atelierelor de zonă 
C.F.R., colectiv evidențiat pe ramură 
în întrecerea socialistă, și cei de la 
întreprinderea de construcții fores
tiere Buzău, care și-au realizat cu 14 
zile înainte de termen sarcinile de 
Îilan pe 4 luni, de la schela petro- 
ieră Berea și combinatul de indus
trie alimentară. Graficele și mache
tele erau o cronică vie a succeselor 
industriei buzoiene, dar mai ales o 
elocventă dovadă a vigurosului ritm 

al devenirii sale. Conștienți că tot ce 
se făurește în județ, în toată țara 
noastră, aparține întregului popor, 
deci și fiecărui cetățean în parte, ma
nifestanta își exprimau hotărîrea 
de a contribui, prin munca lor de 
fiecare zi, la înflorirea economică a 
țării, la îmbunătățirea condițiilor de 
viață materială și spirituală a oame
nilor muncii.

Revenim în relatarea noastră, din 
nou la Dunăre și, de aici, la mare. 
La TULCEA, peste 20 000 de oameni 
ai muncii și-au dat întîlnire la 1 Mai. 
în acest județ, după cum se știe, în- 
sămințarea porumbului s-a terminat 
pe cele 64100 hectare într-un timp 
scurt, înainte de 1 Mai. Faptul a 
fost salutat ca un succes al meca
nizatorilor, al harnicei țărănimi coo
peratiste.

Anul acesta, oamenii muncii din 
județul Tulcea au salutat la mani
festația de 1 Mai noile realizări eco
nomice : exploatarea minieră Mah- 
mudia care, începînd din primul tri
mestru al anului — cu două tri
mestre înainte de termenul planificat 
— a început să livreze calcar side
rurgic pentru combinatul siderurgic 
de la Galați ; noul port Mahmudia 
cu cele cinci dane de încărcare pre
văzute cu instalații moderne ; o 
nouă fabrică de brînzeturi în orașul 
Babadag ; două noi centre de vinifi- 
cație ; noi pepiniere piscicole date 
in folosință la Dunavăț I și Holbia I, 
și alte amenajări economice. Toate 
aceste înfăptuiri exprimau încrederea 
nețărmurită in viitorul lor luminos, 
hotărîrea fermă de a aplica în viață 
politica partidului de dezvoltare ar
monioasă a tuturor județelor țării, de 
creștere continuă a nivelului de trai 
al poporului.

Aceleași simțăminte au însuflețit 
si pe oamenii muncii din municipiul 
CONSTANȚA. Aici, ca și în alte 
centre județene unde au avut loc 
demonstrații ale oamenilor muncii, 
au fost purtate pancarte și lozinci 
prin care poporul nostru adresa tu
turor popoarelor țărilor socialiste 
calde saluturi frățești de solidarita
te internaționalistă, urări de noi 
succese. Manifestanții își exprimau 
convingerea că succesele lor, succese
le întregului nostru popor în edifi
carea noii societăți reprezintă o 
contribuție internaționalistă la cau
za luptei pentru socialism, pentru 
pace și progres în întreaga lume.

Graficele lucrătorilor din port 
arătau că în 1970 capacitatea de 
trafic a sporit cu 6,5 milioane tone. 

Cu mîndrie se sublinia dezvoltarea 
flotei noastre maritime. în coloa
nele demonstranților pășeau pen
tru prima oară colectivele cen
tralei electrice de termoficare, ale 
fabricii de bere, unități aflate în a- 
ceste zile în probe tehnologice. Co
loana salariaților centralei turistica 
„Litoral", cu peste 15 000 de oameni, 
arăta prin grafice că va asigura în 
complexele hoteliere găzduirea în 
acest an a unui milion de turiști. 
Printre manifestanți se aflau și Li- 
viu Neguț, comandantul navei „Si
naia", și Gheorghe Schimbirschi, co
mandantul navei „Brăila", întorși cu 
o zi înainte din cursă. Ceilalți colegi 
de-ai lor, comandanți de nave, se află 
de acest 1 Mai pe mări sau în alte 
porturi, ducînd — o dată cu mărfurile 
exportate — mesajul de pace al po
porului român, de colaborare cu toate 
,Topoarele lumii.

La Constanța, Galați, Timișoara, 
Cluj, Arad, Craiova, Suceava, Deva 
șl Oradea și In celelalte centre jude
țene, unde coloanele de oameni ai 
muncii au trecut prin fața tribunelor, 
ziua de 1 Mai a fost sărbătorită cu 
entuziasm, cu sentimentul datoriei îm
plinite, cu încredere nețărmurită In 
politica partidului, în conducerea sa, 
în Comitetul său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Mîndri 
de realizările obținute pînă acum, 
însuflețiți de perspectivele luminoa
se deschise de Congresul al X-lea 
al partidului, oamenii muncii din 
România au adus în Ziua Muncii me
sajul lor de pace și prietenie, de so
lidaritate cu clasa muncitoare de 
pretutindeni, cu cele mai înain
tate forțe ale lumii contempo
rane. Sub faldurile larg desfășurate 
ale steagurilor tricolore și roșii, cu 
hotărîrea fermă de a-și construi so
cietatea socialistă multilateral dezvol

tată, România își Înscrie cu demni
tate numele In concertul națiunilor 
lumii.

★
în celelalte județe ale țării și mai 

ales acolo unde ploaia a împiedicat 
desfășurarea demonstrațiilor, au avut 
loc însuflețite mitinguri și adunări 
ale oamenilor muncii, care au sărbă
torit Ziua solidarității internaționale 
a celor ce muncesc, cu hotărîrea de 
a obține noi succese în construirea 
socialismului pe pămîntul României. 
La Slatina și în celelalte orașe ale 
județului Olt, mii de oameni au 
participat, încă din primele ore ale 
dimineții de 1 Mai la aceste mitin
guri. Cinstirea zilei muncii, la Pia
tra Neamț a avut loc în sala 
Casei de cultură a sindicatelor, de
venită neîncăpătoare, pentru marele 
număr de participanți. La Vaslui, 
adunarea s-a desfășurat în sala de 
festivități a consiliului popular jude
țean. De acest 1 Mai, coloanele de 
autoturisme „Dacia-1300 nu au mai 
defilat la Pitești, din cauza timpului 
nefavorabil ; ca urmare, marele mi
ting al oamenilor muncii a fost găz
duit de casa de cultură a tineretului. 
La Focșani, adunarea festivă consa
crată zilei de 1 Mai a avut loc la 
Ateneu. Adunări asemănătoare — 
la care au participat mii de oameni 
ai muncii — s-au desfășurat și în ora
șele Adjud, Panciu, Odobești și Mără- 
șești. Brăila a sărbătorit prima zi a 
lunii mai prin mitingul din sala clu
bului „Progresul", iar locuitorii Tîrgo- 
viștei — în sala de festivități a Casei 
municipale de cultură. în județul Te
leorman au avut loc adunări la 
Tr. Măgurele, în orașele Roșiori de 
Vede, Videle și Zimnicea. Tîrgu-Mureș 
a găzduit, în Palatul Culturii, mi
tingul oamenilor muncii, români, 
maghiari, germani și de alte nafo- 
nalități. Adunări similare au avut loc 
la Năsăud, Sîngeorz-Băi și Beclean, 
din județul Bistrița-Năsăud. în jude
țul Brașov, mitinguri și adunări fes
tive au fost găzduite de orașele Fă
găraș, Codlea. Victoria, Rîșnov și 
Zărnești. La Bacău, ziua de 1 Mai 
a fost marcată printr-un miting în
suflețit, la casa de cultură a sindi
catelor. Casa municipală de cultură 
din Alba Iulia, sala teatrului „Mihai 
Eminescu" din Botoșani, precum și 
Casa de cultură a tineretului și stu
denților din Iași au găzduit, de ase
menea, mari adunări consacrate săr
bătoririi zilei de 1 Mai.

Petre NEDELCU
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii*
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CAPITALA PATRIEI
SUB ARCUL SĂRBĂTORESC

AL INTÎIULUI DE MAI
(Urmare din par. I)

tă filă a primăverii, tot ceea ce oa
menii — martori și autori ai victo
riilor înscrise pe panourile sărbăto
rești ale zilei — au vrut să arate, să 
raporteze, cu mîndrie de stăptai ai 
orașului lor.

Marile uzine bucureștene, arborînd 
în această zi steaguri roșii și trico
lore, împodobindu-și fațadele cu pa
nouri și grafice ale hărniciei, au ofe
rit dimineții de 1 Mai — prin fap
tele înscrise în registrul întrecerii, 
prin tumultuoasele și bogatele fapte 
de muncă și de creație — contraforții 
pe care și-a înălțat arcul festiv. Ma
rile noastre piețe și bulevarde, brăz
date monumental de noile arhitecturi 
ale veacului, ne-au oferit, prin po
doabele simple și cu atît mai emo
ționante așternute de mîna omului, 
prin ramurile în floare sau covorul 
lăsat să fluture sub fereastră, acea 
imagine care trece dincolo de cifre 
și indici, luminînd fluxul străfund al 
vieții noastre sociale, optimismul, e- 
lanul și voia bună care ne însoțesc 
eforturile, izvorîte din conștiința că 
drumul pe care ne-am angajat e dru
mul cel bun, că ziua de azi și cea de 
miine ne aparțin.

...Bucureștii — platformă industria
lă, Bucureștii — creier și inimă a 
vieții social-politice a României, 
Bucureștii — vastă scenă pe care slu
jitorii muzelor aduc prinosul lor de 
dragoste și bucurie — București, o- 
rașul românesc, primul între egali, 
a întîmpinat marea sărbătoare pe 
măsura prestigiului său, pe măsura 
puterii sale, a vibrației unanime cu 
care locuitorii săi au venit înaintea 
jiaril sărbători.

Muncitorimea Capitalei a întîmpi
nat Ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc cu noi și noi reali
zări în producție. Graiul cifrelor este, 
și de astă-dată, concludent : pînă în 
ajunul marii sărbători, industria 
bucureșteană realizase o producție 
peste plan de 206,4 milioane lei ; o 
cincime de miliard, care reprezintă 
rodul hărniciei și competenței mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
din București. Ceea ce este demn de 
remarcat este faptul că producția 
peste plan a fost obținută, într-o pro
porție covîrșitoare, pe seama creșterii 
productivității muncii.

întreprinderile bucureștene au ve
nit în întîmpinarea marii sărbători 
cu o adevărată ghirlandă de cifre. 
Vom alege, dintre ele, doar benefi
ciile peste plan din primul trimestrul 
Fabrica de elemente automatizate — 
aproape 7 milioane lei, uzinele „Au
tomatica" — 1,7 milioane lei, uzine
le „Vulcan" — 2,3 milioane lei, uzi
nele „Semănătoarea" — 1,6 milioane 
lei, combinatul de cauciuc „Jilava" 
— 4,3 milioane lei. Stat doar citeva 
dintre ele, cîteva dintre unitățile in
dustriale unde oamenii muncii, mo
bilizați de mărețele sarcini pe care 
Congresul al X-lea al partidului le-a 
pus ta fața celor ce muncesc, s-au 
străduit să întîmptae marea sărbă
toare cu noi și noi realizări.

Panourile cu cifre și date pregă
tite pentru ziua de 1 Mai — aceste

fișe și imagini destinate unei sin
gure zile, dar fixînd memoria 
unui timp colectiv — au căpătat o 
strălucire aparte în locurile ta care 
ecourile sărbătorești ale zilei mun
cii s-au încărcat cu ecourile muncii 
însăși. Marile secții cu „foc continuu" 
de la uzinele „Republica" sau „La
minorul", Centrala electrică de ter- 
moficare București-sud, ca și o se
rie de alte unități incluse în sistemul 
dispecerului energetic al țării, nume
roase șantiere de construcții etc. au 
lucrat in această zi ca întotdeauna, 
dînd patriei oțel, laminate, energie 
electrică, înălțînd ziduri noi pentru 
cetățile de industrie și arhitectură 
ale epocii noastre. Industria bucu
reșteană a livrat, în primul trimestru 
al anului, 516 tone de laminate peste 
prevederile planului ; la realizarea a- 
cestei cifre, uzina „Republica" se 
înscrie ca autoare de frunte, panou
rile sale de 1 Mai raportînd o pro
ducție globală peste plan în valoare 
de 8 250 000 lei. La laminorul de 6 
țoii al acestei uzine — creație a pro
iectelor românești — cuptorul rotativ 
cu o productivitate de 35 tone pe oră 
a mers, în dimineața primei zile de 
mai, din plin, adăugind date noi pe 
panoul sărbătoresc al întrecerii : „fo
cul continuu" — ne-a informat tov. 
Constantin Ostroveanu, inginer teh
nolog al uzinei, primit în rîndurile 
membrilor do partid ta preajma zilei 
de 1 Mai — s-a dovedit aici nu nu
mai o realitate de ordin tehnic, ci o 
metaforă, simbol al pasiunii muncii 
ridicate la o nouă incandescență. 
Toate echipele care lucrează la lami
nor și-au îndeplinit și și-au depășit, 
în această zi, sarcinile de plan.

în ajunul zilei de 1 Mai, l-am în- 
tilnit pe maistrul Dumitru Pădure, 
de la secția uzinaj locomotive a u- 
zinelor „23 August". Ne-a vorbit 
despre oameni, despre realizările u- 
zinei și, mai ales, a ținut să ne vor
bească despre cîțiva bucureșteni. 
„Sărbătoarea muncii — ne-a spus el, 
pe bună dreptate — te face să te 
gîndești la cei care, prin munca lor, 
îndreptățesc stima noastră, a tuturor, 
în 1969 produceam 11 locomotive în 
fiecare lună ; ta 1970 producem 17. 
Sînt evoluții cantitative, ușor de de
tectat. Evoluțiile calitative se sesi
zează poate și mai ușor, de la un an 
la altul, în viața colectivului, în viața 
unor oameni ; este retorta unde au 
loc adinei procese de dezvoltare și 
afirmare a oamenilor, adevărate sim
boluri ale permanentei transformări 
prin care trece societatea noastră in 
evoluția ei firească spre perfecțio
nare, spre împlinire. Mă bucură evo
luția unor oameni cu care întregul 
colectiv al uzinelor „23 August" se 
mîndrește : Carol Dima, care a fost 
muncitor ajustor și astăzi este ingi
ner, adjunctul șefului secției sculă- 
rie ; Constantin Croicu, cu cîțiva ani 
în urmă tehnician, este astăzi ingi
ner proiectant, secretarul organiza
ției de partid de la serviciul cerce- 
tare-proiectare. Sau Constantin Hol
man, sau Grigore Răureânu, sau... 
dar cîți alții care au parcurs a- 
celeași traiectorii, semnificative pen
tru eforturile pe care le face societa
tea noastră socialistă ta vederea 
creșterii competenței, a plusului de

valoare socială pentru fiecare dintre 
membrii ei".

Tot despre oameni, tot despre creș
terea lor ne-a vorbit „tînărul" pen
sionar Constantin Mihăilescu, fost lă
cătuș la uzinele „Republica". Am 
scris „tînărul" pentru că el a ieșit 
la pensie ta cursul lunii aprilie a a- 
cestui an. „O viață de muncă — din 
care ultima parte plină de satisfac
ții — asta las în urmă. De 1 Mai, 
detașamentul muncitoresc de la „Re
publica" numără în rîndurile sale ti
neri printre tineri, pe elevii școlii 
profesionale și pe ucenici. Am senti
mentul că, părăsind uzina, am lăsat-o 
pe mîini bune ; stat sigur că ei vor 
îndreptăți, că vor confirma cu stră
lucire speranțele pe care noi, cei mai 
vîrstnici, ni le punem ta ei".

MASĂ TOVĂRĂȘEASCĂ
IN CINSTEA DElEGATIilOR 

SINDICALE DE PESTE 
HOTARE INVITATE 

IN TARA NOASTRĂ 
LA SĂRBĂTORIREA 
ZILEI DE 1 MAI

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România 
a oferit, vineri seara, o masă to
vărășească în cinstea delegațiilor 
sindicale de peste hotare, invitate 
la sărbătorirea în țara noastră a 
zilei de 1 Mai.

Au participat membri ai Comi
tetului Executiv al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Precizări in legătură cu noul mod
e calculare a impozitului

pe salarii și alte venituri

Chipul sărbătoresc al orașului, cu 
marile sale artere împodobite, pline 
de veselie și de culoare, a fost, ta 
prima zi de mai, chipul unui oraș 
care muncește, al unui oraș ai cărui 
locuitori se străduiesc, zi de zi, să 
sărbătorească prin muncă prezentul 
socialist al patriei, făurindu-i prin ea 
viitorul.

...După-amiază, soarele primei zile 
de mai a prins să sclipească peste 
străzi și piețe ; pulberea proaspătă 
de aur primăvăratic a luminat sim
bolic această zl de sărbătoare a mun
cii. Capitală a muncii țării, sediu al 
primăverii, al trandafirilor și al 
teilor înfloriți, cetate a unei industrii 
moderne, oraș al bulevardelor cu 
contemporană ținută arhitectonică, 
Bucureștiul a trăit, plenar, o zi 
care-i slujește — lui și patriei — ca 
marcă și ca simbol. Strîns uniți în 
jurul partidului, cu inimile pline de 
optimism și încredere, de tot ceea 
ce simbolizează această sărbătoare a 
muncii și a speranțelor, a frăției oa
menilor muncii de pretutindeni, oa
menii Capitalei au conferit primei 
zile de mai lumina aceea unică a 
marilor împliniri, desprinzînd din 
aura ei dimensiunea unor noi certi
tudini.

Am privit, pînă seara tîrziu, ampla 
și vesela revărsare a mulțimii pe străzi. 
Am privit fețele oamenilor, hainele lor, 
decorul proaspăt și înnoit al orașului, 
ne-am lăsat pătrunși de curgerea săr
bătorească a mulțimii, cu ritmurile ei 
de feerie a mulțumirii obștești, cu 
ritmurile ei de poem și bilanț. Cît a 
trecut de la primul 1 Mai liber, cît, 
măsurate ta intensitate, măsoară 
aceste două decenii și jumătate ? în
tre atunci, cînd demonstra doar for
ța mulțimii eliberate, cînd manifes
tațiile de mai erau grandioase numai 
prin revărsarea lor, între atunci și 
acum, cînd curgerea mulțimilor pe 
străzile Bucureștiului are o altfel de 
grandoare, grandoarea solemnității și 
împlinirilor, cu bucuria matură a 
contemplării unor realizări dobîndite 
prin ani eroici — și care stau la 
temelia viitorului nostru — se așter
ne acea punte de aur care înseamnă 
aurul faptelor, aurul inestimabil al 
muncii, aurul convingerilor întemeia
te, aurul temeliei adinei pe care ne 
sprijinim edificiul socialist ta plină 
desăvirșire. Cu acest aur mai de preț 
decît aurul împlinim, prin munca 
noastră cotidiană, stema patriei, ste
ma partidului.

Cronica zilei
La invitația organelor locale ale 

orașului Kromeriz, o delegație a 
municipiului Rîmnicu-Vîlcea, con
dusă de Gheorghe Rizescu, prim- 
secretar al comitetului municipal 
al P.C.R., președintele comitetului 
executiv al consiliului popular 
municipal, a plecat în R. S. Ceho
slovacă pentru a participa la festi
vitățile prilejuite de cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării Cehoslova
ciei de sub jugul fascist.

(Agerpres)

De la ADAS
Administrația Asigurărilor 

de Stat anunță că la tragerea 
de amortizare a asigurărilor 
mixte de viață din 30 aprilie 
1970 au ieșit următoarele opt 
combinații de litere :

E.M.Y.; Z.C.G.; N.I.V.; 
Z.H.H.; V.B.E.; A.N.T.; 
J.E.F.; N.P.D.

Toți asigurații care au poli
țele în vigoare și au trecute 
în ele una sau mai multe din 
aceste combinații ale căror li
tere sînt înscrise în ordinea 
ieșirii la tragere se vor pre
zenta la unitățile ADAS pen
tru a-și primi sumele cuve
nite.

— Zilele trecute, presa a publicat 
Hotărirea Comitetului Executiv al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la majorarea unor salarii 
tarifare, reducerea și reașezarea 
impozitului pe salarii și alte veni
turi. Această Hotărire a suscitat un 
viu interes din partea salariaților 
atît datorită faptului că ea prevede 
creșteri de salarii la o masă largă 
de angajați, cit și pentru că siste
mul de calculare a impozitului pri
vește pe fiecare salariat din țara 
noastră. Tocmai de aceea, vă ru
găm, tovarășe ministru, să furnizați 
o serie de detalii in legătură cu 
calcularea impozitului pe salarii și 
venituri potrivit noilor prevederi.
— Presa, radioul, televiziunea au 

pus clar în evidență ecoul favorabil 
pe care aceste măsuri l-au avut în 
cele mai largi mase de oameni ai 
muncii, interesul și adeziunea mani
festate față de recenta hotărîre sînt 
firești dacă avem în vedere faptul că 
de avantajele bănești pe care ea le 
creează beneficiază peste 2 000 000 de 
salariați, adică mai mult de 40 la sută 
din numărul total al acestora. Așa 
cum se știe, această primă categorie 
beneficiază de o creștere a salariului. 
Alte aproape 2 000 000 de salariați cu 
venituri între 1210 și 1 700 lei lunar 
nu vor fi afectate de nici un fel de 
majorare a impozitului, menținîn- 
du-se procentele aplicate în prezent. 
Țin să precizez că scutirile și redu
cerile de impozit au fost astfel sta
bilite îneît salariații cu venituri de 
pînă la 1 210 lei lunar să beneficieze 
atît de sporurile de salariu mențio
nate, cît și de reducerea impozi
telor prevăzută în recenta Hotărîre. 
Această ultimă Hotărîre se definește 
în toate prevederile sale prin promo
varea consecventă a principiului so
cialist al repartiției după muncă, prin 
spiritul de echitate și dreptate, ca
racteristic societății noastre.

întrucît presa a ofetit cititorilor și 
o serie 'de exemple edificatoare în 
legătură cu aceste prime largi cate
gorii de salariați, cred că nu mal 
este necesar să furnizez detalii su
plimentare privind calculele respec
tive.

— Intr-adevăr, în legătură cu pro-

Interviu
cu ministrul finanțelor

Florea DUMITRESCU

blemele legate de majorarea sala
riilor mai mici, de reducerea sau 
menținerea impozitelor pentru alte 
categorii, lucrurile sint clare citito
rilor noștri. Ar fi interesant să le 
oferim explicații suplimentare asu
pra celorlalte categorii de salariați, 
respectiv, a celor cu venituri de 
peste 1 700 lei lunar. Hotărirea pre
vede că veniturile mai mari de 1 700 
lei lunar vor fi impuse potrivit 
principiului progresivității. Cum se 
va reflecta in nivelul impozitelor pe 
salarii aplicarea principiului men
ționat 7
— Aplicarea principiului progresivi, 

tății asigură un raport echitabil între 
veniturile diferitelor persoane, aduce 
o contribuție la diminuarea dispro
porțiilor nejustificate între cîștigurile 
unor categorii de cetățeni. Așa cum 
se arată în Hotărîre, impozitele asu
pra salariilor mai mari de 1 700 lei 
lunar se vor recalcula în sensul ma
jorării lor. Astfel, la un salariu de 
1800 de lei lunar, impozitul crește cu 
2 lei, iar la un salariu de 2 000 de lei 
lunar, cu 5 lei. De aici, apare evident 
că la o largă categorie de salariați cu 
venituri în jur de 2 000 de lei lunar 
creșterea Impozitului este neînsemnată, 
ea neafectînd decît în mod simbolic ve
niturile acestei categorii. Și de aici 
reiese spiritul de echitate care stă 
la baza impozitului pe salarii, precum 
și preocuparea pentru ca o masă nu
meroasă de oameni ai muncii să nu 
suporte o diminuare sensibilă a veni
turilor lor.

In ceea ce privește salariul de 
2 500 de lei. impozitul pentru acesta 
va crește cu 20 de lei față de 
cel aplicat pînă acum, iar la salariul 
de 3 000 lei, cu 35 de lei. Deci, la ca
tegorii de salariați cu funcții de mai 
pregnantă însemnătate creșterea im
pozitului se ridică la cîteva zeci de 
lei. O creștere mai accentuată a im

pozitului se aplică la salariile de pes
te 3 000 lei, astfel îneît la un salariu 
de 4 000 lei lunar noul impozit va a- 
tinge un procent de 16,2 la sută, ceea 
ce înseamnă o creștere efectivă ,de 
75 de lei față de vechiul impozit La 
salariul de 5 000 de lei, cota de im
pozit va fi de 17 la sută, însumînd 
o creștere efectivă de 115 lei pe lună. 
O majorare mai accentuată a procen
telor de impunere apare la veniturile 
care depășesc 5 000 de lei lunar, ast
fel îneît, ureînd scara progresivității, 
la un venit lunar de 10 000 de lei im
pozitul ajunge la 19,3 la sută.

Este necesar să precizez că înlesni
rile la impozit acordate în prezent 
celor care au în întreținere mai mult 
de 3 persoane și realizează un sala
riu tarifar de pînă la 2 500 de lei, 
celor distinși cu ordine și titluri ale 
Republicii Socialiste România, ca și 
înlesnirile acordate altor categorii de 
salariați se mențin în continuare.

— Ce ne puteți spune despre a- 
plicarea impozitului în situațiile 
cind ventturile salariatului provin 
din mai multe surse t
— în general, prevederile actualei 

legislații se mențin ta sensul că sa
lariile, premiile, alte adausuri la sa
lariu ce se realizează de către un 
salariat la același loc de muncă se 
impun cumulat. La veniturile do
bîndite din mai multe locuri de mun
că de către același salariat, impozitul 
se aplica separat la fiecare loc de 
muncă. De acum înainte, veniturile 
realizate din salarii de același cetă
țean, din mal multe locuri de muncă, 
se vor impune și ele cumulat, spre 
a se asigura și în aceste situații res
pectarea principiului progresivității 
imoozitului.

încheind, țin să menționez tacă 
o dată că recenta Hotărîre pune în 
evidență grija statornică a conducerii 
partidului și statului nostru pentru 
creșterea continuă a nivelului de trai 
al populației, pentru perfecționarea 
sistemului de repartiție conform 
principiilor socialiste, pentru înfăp
tuirea tot mai consecventă a dreptă
ții și echității sociale ta țara noastră.

Interviu consemnat de 
Constantin MORARII

SPORT LISTA
DE CÎȘTIGURI

Prin muncă 
au cinstit 
„Ziua muncii"
(Urmare din pag. I)

Și la marele Combinat chimie 
din Craiova a fost „foc nestins". 
Operatorii chimiști Constantin 
Stoica de la cazane acetilenă, 
Ilie Bălan de la amoniac II, 
Ene Drăgan, laboranta Domnica 
Troacă, Mihai Ghinea de la 
A.M.C. îngrășăminte și mulți al
ții au venit la demonstrație di
rect din schimbul de noapte. 
Lingă ei se află Ion Tumbă, o- 
perator chimist la centrul dispe
cer, Ilie Curmătureanu, operator 
la tabloul de comandă al secției 
de oxigen. După manifestație a- 
eeștia s-au dus direct in schim
bul de după-masă. După cum 
ne-a declarat tov. Iustin Rogoz, 
directorul general al combinatu
lui, care se afla în tribună, In 
zilele din preajma lui 1 Mai, in
stalațiile platformei „vechi" a 
combinatului au atins cele mai 
inalte cote de producție, reali- 
zind zilnic cite 1200 de tone a- 
zotat de amoniu și uree, cote 
care s-au menținut șt in zilele 
următoare.

★
Constructorii hidrocentralei de 

pe Lotru au sărbătorit 1 Mai tot 
prin muncă, efectuind lucrări 
de întrețineri pe cei 150 de kilo
metri de galerii. Scopul: să por
nească cu forțe proaspete, in a 
doua zi, „ofensiva" lor in adîncu- 
rile pămintului. In galerii, peste 
100 de oameni — mecanici și 
electricieni îndeosebi — intre 
care șeful de brigadă N. Iones- 
cu, electricianul P. Onișor, se 
aflau la datorie. La Malaia se 
puneau, de asemenea, la punct 
utilajele. De curind, șantierul 
Malaia a obținut un autentic 
record : peste 180 metri realizați 
la betonări; in continuare, șta
cheta recordului nu a fost cobo- 
rită, ci, dimpotrivă, ridicată.

în parcul Herăstrău...

LA IARBĂ VERDE
Nici acest început de 

mai n-a dezmințit tra
diția bucureștenilor de 
a-și petrece zilele de 
sărbătoare în parcu
rile și pădurile din ve
cinătatea Capitalei. Cu 
mic, cu mare, bătrini 
și tineri, cu nepoți și 
cu bunice, bucurește- 
nii au asaltat literal
mente, în ziua de 2 
mai, cînd soarele a 
fost ceva mai darnic, 
Cișmigiul, Herăstrăul, 
Teiul, Parcul Libertății, 
Băneasa și alte puncte 
din podoaba de ver
deață a orașului, lun
ca Argeșului, Snago- 
vul, Cernica și pădu
rea Pustnicul. Pretu
tindeni, în aceste 
locuri de popas la

iarbă verde puteau fi 
întîlnite numeroase 
grupuri vesele de fa
milii ale salariaților 
din marile întreprin
deri bucureștene, din 
diferite institute de 
proiectări și cercetări, 
din instituții de cul
tură, din unități me
dicale, ceferiști, stu- 
denți și, îndeosebi, 
foarte mulți școlari. 
Acestora li s-au adău
gat, bineînțeles, mii de 
vizitatori sosiți din 
țară. Dintr-o dată, 
parcurile și pădurile 
s-au umplut de o bine
venită voioșie ; tran- 
zistoarele, magneto
foanele și... toată 
gama de instrumente 
muzicale erau nelip

site de la „mesele" și 
jocurile întinse pe pa
jiști. în aceste zile, am
barcațiunile de pe sal
ba de lacuri a Bucu
reștiului au dat „exa
men" pentru sezonul 
cald. La debarcaderele 
lacului Herăstrău sau 
ale celui amenajat în 
plin centrul unuia din
tre cele mai mari car
tiere bucureștene con
struite în anii din 
urmă — Balta Albă 
— erau prezenți zeci și 
sute de amatori de 
plimbări de agrement. 
Momentele de destin
dere petrecute ieri au 
constituit o veritabilă 
cură tonifiantă pentru 
toți cei ce... nu au 
stat acasă.

BĂRBĂȚIE î
Rețineți un loc și o dată: J 

Schela petrolieră Tîrgoviște, ! 
1 Mai 1970. Intîile ore ale | 
sărbătorii muncii i-au găsit | 
pe sondorii din echipa de in- i 
tervenție a maistrului Petre / 
Ionescu la lucru. In inima ’ 
cîmpiei dîmbovițene, sonda de 1 
extracție nr. 28 Șuța și-a în- 
trerupt drumul spre adîn- | 
cimi: se defectase coloana de | 
extracție. Sosiți în grabă cu | 
mașina de intervenție, cei i 
5 petroliști au început munca. ] 
O muncă dîrză, bărbătească, 
de cîteva ore și sonda a intrat 
în pulsurile ei obișnuite. Nu
mele acestor bărbați — Con
stantin Bălașa, Mihalache Du- 
mitrache, Marin Dincă, Ion 
Pascale și Petre Ionescu.

Cornel POPA
de la redacția ziarului 
„Dîmbovița"-Tîrgoviște

Foto : M. Andreescu„.și la Băneasa

FOTBAL

România (B)-Salvador 2-0
Selecționata secundă de fotbal a 

României a susținut la San Salvador 
al doilea meci în compania echipei 
statului Salvador, care se pregătește 
pentru turneul final al campionatului 
mondial. Peste 25 000 de spectatori 
au urmărit acest joc, care s-a încheiat 
cu o frumoasă victorie a fotbaliștilor

români, obținută cu rezultatul de 2—0 
(0—0). Scorul a fost deschis în mi
nutul 61 de Tătaru, care a înscris 
imparabil de la aproximativ 12 m. 
Cel de-al doilea punct a fost realizat 
în minutul 80 de Pîrcălab. După cum 
se știe, în primul joc cele două e- 
chipe terminaseră la egalitate : 2—2.

în cîteva rînduri
CAMPIONATUL MONDIAL

FEMININ DE ȘAH

Turneul zonal de la 
Vrnjacka Banja

După 9 runde, ta turneul zonal fe
minin de șah de la Vrnjacka Banja 
(Iugoslavia), în fruntea clasamentu
lui se află Polihroniade (România) cu 
7 puncte și o partidă întreruptă, ur
mată de Baumstarck (România) 6 
puncte și două partide întrerupte, R. 
Jovanovici (Iugoslavia) 5,5 (1) puncte 
etc. în runda a 9-a, Polihroniade a 
cîștigat la Litmanovici. Baumstarck 
și Tuk au întrerupt.

Turneul de la Neapole
Tenismanul român Ilie Năstase 

continuă seria succeselor. în semifi
nalele turneului internațional de la 
Neapole, el l-a eliminat cu 6—1, 6—2, 
6—0 pe grecul Kalogheropoulos. în 
finală, Năstase îl va întîlni pe italo- 
australianul Mulligan, care l-a învins 
cu 3—6, 6—1, 6—3, 3—6, 6—3 pe italia
nul Panatta. In semifinalele probei 
de dublu masculin, Năstase (Româ
nia) și Pala (Cehoslovacia) au învins 
cu 6—4, 6—4, 6—3 pe Italienii Bar
toni, Castigliano.

• Sala Floreasca din Capitală a 
găzduit derbiul campionatului repu
blican masculin de baschet dintre e- 
chipele bucureștene Dinamo și Steaua. 
La capătul unui joc în care au fost 
superiori, baschetbaliștii de la Dina
mo au obținut victoria cu scorul de 
73—52.

• Cunoscutul fotbalist englez Jac
kie Charlton a devenit incert pentru 
echipa națională, deoarece s-a acci
dentat în cursul meciului Chelsea— 
Leeds United. J. Charlton suferă de 
o întindere musculară și participarea 
sa la turneul final al Campionatului 
mondial din Mexic a devenit proble
matică. Internaționalul englez se 
află în prezent sub îngrijirea medi
cilor, care se vor pronunța săptămîna 
viitoare.

• In runda a 14-a a turneului In
ternațional de șah de la Zagreb, ma
rele maestru american Bobby Fischer 
l-a învins pe Bertok. Hort a cîști
gat la Brown și Korcinoi la Udov- 
cici. Maestrul român Teodor Ghi- 
țescu a remizat cu iugoslavul Maro- 
vici, rezultat consemnat și în parti
dele Ivkov—Uhlmann, Minici—Ko- 
vacevîci și Parma—Gligorici. Restul 
partidelor s-au întrerupt.

în clasament continuă să conducă 
Fischer (S.U.A.) cu 11,5 puncte, ur
mat de Korcinoi (U.R.S.S.) — 9,5 
puncte, Gligorici (Iugoslavia) — 9 
puncte etc. Ghițescu (România) ocu
pă locul 12 cu 6 puncte.

la depunerile pe obligațiunile C.E.C» 
cu cîștiguri 

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 30 APRILIE 1970

Valoarea 
eîștigurilor

Snt» □ ar or

10 000

100 000
75 000
50 000
25 000
10 000

69227
46972
34510
56650
40237
42180
07692

100 000
75 000
50 000
25 000
10 000
5 000
5 000

c'>._ c o 
g fe

547
792
956
002
810
024
92
35
70

01
36
16
38 
03 
16
12
30
22

320 000

320 000

2887 ( T O T A L
1 920 000

Cîștigurile revin, Întregi, obligați
unilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4, res
pectiv 1/8, din cîștigurile de mai sus. 
în valoarea eîștigurilor este cuprinsă 
și valoarea nominală a obligațiunilor 
cîștigătoare.

Plata câștigurilor se face prin filia
lele C.E.C.
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PROGRAMUL I
8,15 Deschiderea emisiunii. 

Microavanpremiera. 8,20 Matineu 
duminical pentru copil și școlari 
O Gimnastica de înviorare o Pre
mieră pionierească. Selecțiuni din 
spectacolele prezentate la primul 
Festival național de teatru al 
pionierilor și școlarilor de la Pia
tra Neamț • Legendele mării. 
Transmisiune directă de la Mu
zeul Marinei din Constanța o Film 
de desen animat: „Căpitanul și 
covorul fermecat". 10,15 Ora satu
lui. 11,15 Concert simfonic. In 
program : Concertul în re minor 
pentru două viori și orchestră de 
Bach. Soliști : Yehudi Menuhin și 
Robert Master ; Simfonia a V-a 
de Schubert. Interpretează Menu
hin Festival Orchestra. Prezintă 
compozitorul Alexandru Hrlsani- 
de. 12,00 De strajă patriei. 12,35 
Emisiune în limba maghiară. 13,35 
închiderea emisiunii de diminea
ță. 17,30 Deschiderea emisiunii 
O Microavanpremiera o Cupa 
Mondială de fotbal Mexic 1970. 
Emisiune de informații șl repor
taje filmate din pregătirile celor

16 echipe participante la turneul 
final, prezentată de Cristian Țo- 
pescu și Eftimie Ionescu. 18,00 
Film serial : „Oliver Twist" (VII). 
18,30 Rapsodia română — La izvo
rul dorului — montaj muzical-co- 
regrafic. 19,00 Telejurnalul de sea
ră. 19,20 Itinerar eroic. „Primăva
ra victoriei" — reportaj de Dlo- 
nlsie Sincan. 19,50 Film artistic : 
„Rebecca". Un film cu Laurence 
Olivier și Joan Fontaine. 21,50 tn 
X major. Spectacol muzical trans
mis din Sala Palatului Republicii 
Socialiste România. Ișl dau con
cursul : Mariana Bădolu, Ionel 
Banu, Jean Păunescu, Ionel Du
mitru, Duo Felini, Cvartetul de 
muzicuțe „Ritmic", Didi Balboni 
(Italia). Prezintă : George Cara- 
bin. Dirijor : Sile Dinicu. 23,10 
Telejurnalul de noapte. 23,25 în
chiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II
20,00 Filme documentare pro

ducții ale studioului „Al. Sahia" 
— « Portret și pictură militantă 
în opera lui Gh. Tattarescu 
• Băiețelul lui tăticu. 20,20 Seară 
de teatru : „Șeful sectorului su
flete" de Al. Mlrodan. Regia : 
Moni Ghelerter. In distribuție : 
Radu Bellgan, Vasllica Tastaman, 
Amza Pelea, Dem. Savu, Sanda 
Toma, Dumitru Chesa. 22,00 Re
cital Valentin și Ștefan Gheor
ghiu. La violoncel Cătălin Ilea. 
22,20 Roman foileton : „Portretul 
unei doamne" — reluarea episo
dului I. 23,00 închiderea emisiunii 
programului II.

)

î*I
I

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe libretele de economi! 

pentru construirea de locuințe 
TRAGEREA LA SORȚI 

PE TRIMESTRUL I 1970

N
um

ăr
ul

 
eî

ști
gu

ril
or Numărul 

libretului 
cîștigător

Valoarea 
eîștigurilor 

(in lei)

1 865-1-624 35.000
1 850-1-331 25.000
1 859-1-2528 15.0001 864-1-518 15.000
1 816-1-715 15.000
1 843-1-740 15.0001 848-1-78 15.000
1 859-1-3235 15.000
1 853-1-99 15.000
1 834-1-126 15.000
1 832-203-44 15.000
1 818-1-60 15.000
1 816-201-17 15.0001 861-205-1023 15.000
1 817-205-9 15.000
1 803-201-31 15.0001 843-1-560 15.0001 809-1-503 15.000
1 827-1-180 15.0001 816-1-801 15.000

20 TOTAL: 330.000

Plata eîștigurilor se face de către 
filialele C.E.C. prin virarea în contul 
contractului pentru construirea de 
locuințe, prin depunerea pe instru
mente de economisire C.E.C. sau ta 
numerar, la cererea titularului libre
tului.3



viața internațională
Un act profund condamnabil 

de escaladare
in Indochina

GENEVA

Adoptarea unei declarații asupra 

principiilor de drept internațional

privind relațiile și cooperarea

dintre state

1 MAI PESTE HOTARE

test hotărîrea guvernului Statelor 
Unite — anunțată în cuvîntarea ros
tită joi seara de președintele Nixon 
— de a trimite trupe americane din 
Vietnamul de sud, pentru ca, îm
preună cu trupele saigoneze, să în
treprindă operațiuni militare pe te
ritoriul Cambodgiei. Ordinul fiind 
pus în aplicare chiar în timp ce-și 
rostea cuvîntarea președintele, efecti
ve americano-saigoneze au trecut 
frontiera și — după cum anunță tele
gramele de presă — ele continuă să 
pătrundă spre interiorul teritoriului 
cambodgian, la operațiuni participînd 
coloane de tancuri, sprijinite prin 
bombardamentele efectuate de avi
oanele „B—52".

Intervenția militară americano- 
saigoneză în Cambodgia constituie o 
acțiune de escaladare a agresiunii 
americane în Indochina, de extindere 
a războiului dus de atîția ani îm
potriva popoarelor din Vietnam și 
Laos asupra încă unui popor pașnic 
și iubitor de libertate din această 
peninsulă, asupra unei țări care a 
promovat o politică de neutralitate și 
independență. Prin aceasta, Statele 
Unite comit o gravă încălcare a 
normelor elementare ale dreptului in
ternațional, contribuind la agravarea 
situației și așa complicată din Indo
china și întreaga Asie de sud-est.

Așa se și explică reacția profund 
negativă pe care această intervenție 
militară a trezit-o în țări de pe toa
te continentele, precum și în S.U.A. 
„Această hotărîre extrem de gravă 
a Administrației Nixon — se arată 
intr-o declarație dată publicității de 
delegația Republicii Democrate Viet
nam la conferința cvadripartită de la 
Paris — constituie o agresiune des
chisă împotriva Cambodgiei, o încăl
care flagrantă a normelor elementa
re ale dreptului internațional". „Popu
lația sud-vietnameză și Guvernul Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud — se relevă în 
declarația Ministerului de Externe al 
acestei Republici — condam
nă cu asprime și denunță in 
fața opiniei publice mondiale acest 
act de escaladare a războiului de 
către imperialiștii americani".

Guvernul indian — într-o declara
ție dată publicității — se arată deo
sebit de îngrijorat de „această nouă 
escaladare a conflictului care com
plică și mai mult situația din Cam- 
bodgia". Cercurile autorizate din 
Franța au anunțat că „guvernul fran
cez nu poate decît să deplîngă orice 
acțiune care agravează, prelungește 
și extinde conflictul". „Canada regre
tă că S.U.A. au hotărît să trimită 
trupe în Cambodgia" — a declarat vi
neri în Camera Comunelor Mitchell 
Sharp, ministrul canadian al afaceri
lor externe.

Așa cum ne relatează corespon
dentul nostru din Washington, în 
S.U.A. decizia de intervenție militară 
în Cambodgia a provocat reacții de
favorabile, de o amploare fără prece
dent, în rîndurile unor oameni poli
tici de vază, cit și în presa ameri
cană și în cercurile largi ale opiniei 
publice. Majoritatea senatorilor apre
ciază că decizia administrației, luată 
fără consultarea forurilor parlamen
tare, implică riscuri serioase atît 
pentru S.U.A., cît și pentru securi
tatea Asiei. „înspăimîntăbor" — a 
exclamat la- aflarea știrii senatorul 
republican Charles Goodell; „decep- 
ționant" (Don Riegle — republican), 
„o greșeală tragică" (William Prox- 
Sdire — democrat) ; „cred că fie
care american trebuie să-și dea 
pe deplin seama de gravitatea 
acestui risc inutil" (Charles 
Mathias — republican), „această ac
țiune constituie o extindere conside
rabilă a războiului" (Harrison Wil
liams — democrat) ; „sînt teribil de 
neliniștit de planurile urmărite, pla
nuri ce par a indica- recurgerea la o 
soluție militară a războiului și nu la 
negocieri" (Edmund Muskie — demo
crat), „o nebunie de dimensiuni in
comensurabile" (Edward Kennedy — 
democrat). Senatorul democrat Ste
phen Young a anunțat depunerea 
unei moțiuni de cenzură împotriva 
deciziei administrației, relevînd că nu 
există nici o bază legală care să în
dreptățească hotărîrea de intervenție 
a trupelor americane în Cambodgia. 
Arătînd că „s-a luat o hotărîre cu 
totul nechibzuită de extindere a răz
boiului, dîndu-se curs o dată mai mult 
sfaturilor imprudente ale generali
lor", și că „Senatul se simte respon
sabil pentru această foarte gravă ho- 
tărîre". președintele comitetului se
natorial pentru relații externe, Wil
liam Fulbright, a anunțat că comite
tul său a invitat pentru marți dimi
neața pe președintele Nixon pentru 
o audiere în problema intervenției 
în Cambodgia. Presa americană re
levă că invitarea președintelui în fața 
comitetului senatorial este o decizie 
rar întîlnită în istoria S.U.A.

în presa americană se cere Congre
sului să acționeze ferm pentru a de
termina încetarea neîntîrziată a agre
siunii S.U.A. în țările Indochinei. 
Astfel, într-un editorial intitulat „Din 
nou halucinație militară", „New York 
Times" scrie : „Invazia constituie o 
evidentă încălcare a neutralității 
Cambodgiei, a acordurilor de la Ge
neva și a principiilor dreptului inter
național, invocate în repetate rîn- 
durî de Administrație. In cazul în 
care Administrația nu va hotărî să 
se retragă imediat din această peri
culoasă aventură, Congresul va tre
bui să uzeze de frînele ce-i sînt con
ferite de Constituție pentru a pune 
capăt invaziei în numele poporului 
american, căruia i s-a cerut de mult 
prea multe ori să înghită halucinanta 
promisiune a militarilor, de victorie 
prin escaladare... „Continuarea ope
rațiunii din Cambodgia nu face de
cît Să prelungească angajarea trupe
lor americane în război și probabil 
împotmolirea lor într-un teren tot 
atit de periculos ca cel din Vietnamul 
de sud“.

Firește, nu poate fi ignorat faptul 
că și în cazul de față, ca și în alte 
ocazii similare, în S.U.A. se fac auzite 
și voci favorabile cursului spre ac
centuarea cursului spre agresiune. 

Astfel, fostul președinte Johnson, 
fostul candidat la președinție, George 
Wallace, congresmani conservatori 
din ambele partide ca Goldwater, 
Scott, Boggs, Ford, au aprobat deci
zia de intervenție în Cambodgia și au 
chemat ia sprijinirea ei.

In aceste condiții, ia o amploare 
mereu crescîndă mișcarea de 
masă a unor largi pături ale popu
lației din S.U.A. care se desfășoară 
sub lozinci ca : „Să se pună capăt 
invaziei în Cambodgia", „Să înceteze 
războiul în Indochina", „Să fie aduse 
acasă toate trupele americane". 
Arătînd că hotărîrea Administrației 
a provocat „o gravă criză constituțio
nală printr-un act de război ilegal", 
organizația „Americanii pentru o ac
țiune democratică" a adoptat o rezo
luție în care se spune că „singura 
cale de cruțare a vieții tinerilor ame
ricani și restabilirea onoarei naționa
le este rechemarea imediată a tutu
ror trupelor americane din Asia de 
sud-est". Organizațiile de luptă pen
tru pace din zeci de state ale S.U.A., 
Comitetul național al moratoriului 
pentru Vietnam, numeroase organi
zații sindicale și de femei pregătesc 
marșuri, mitinguri de masă, demon
strații, simpozioane, conferințe pen
tru a atrage atenția întregului popor 
american asupra riscurilor generate 
de escaladarea războiului. La univer
sitățile din Maryland, din Oregan, 
Illinois și în alte părți au avut loc 
puternice demonstrații de protest ale 
studenților, în cursul cărora s-a pro
dus ciocniri cu forțele polițienești sau 
au fost trimise trupe în incintele co
legiilor.

Opinia publică din România îm
părtășește îngrijorarea resimțită pre
tutindeni în legătură cu intervenția 
americană în Cambodgia, acțiune 
care extinde vîlvătaia războiului 
asupra unor noi teritorii din Indo
china, agravează situația din Asia de 
sud-est, sporind încordarea interna
țională și pericolul pentru pacea 
lumii. Poporul nostru, care se pro
nunță neabătut în sprijinul luptei 
popoarelor pentru independență na
țională, dezaprobă cu fermitate noile 
acțiuni agresive ale S.U.A., care vin 
în flagrantă contradicție cu aspira
țiile de libertate ale popoarelor 
din Indochina, cu voința lor 
de a lichida urmările dominației 
colonialismului și imperialismului, 
de a-și făuri viitorul potrivit propriei 
lor voințe, fără nici un amestec din 
afară. Aceste acțiuni contravin tot
odată în mod direct cerințelor ma
jore ale lumii contemporane de pro
movare a destinderii și asigurării 
păcii și securității internaționale. în
treaga evoluție a evenimentelor în 
Indochina a dovedit cu prisosință că 
popoarele peninsulei nu pot fi înge
nuncheate prin forța armelor, că me
todele agresiunii și războiului nu pot 
aduce promotorilor lor imperialiști 
decît înfrîngeri militare și politice, 
discreditul și oprobriul opiniei pu
blice. Așa cum s-a arătat în declara
ția din 30 aprilie a guvernului ro
mân, „Interesele păcii cer im
perios să se respecte drepturile 
sacre ale popoarelor la libertate și 
independență, impun ca popoarele 
vietnamez, laoțian și cambodgian să 
fie lăsate să-și hotărască singure, 
fără nici un amestec din afară, ca
lea dezvoltării lor, să-și construiască 
viitorul în conformitate cu interesele 
și aspirațiile lor". însuflețit de sen
timente de profundă solidaritate cu 
popoarele din Indochina, asigurîn- 
du-le de întregul său sprijin în lupta 
lor dreaptă, poporul român cere în 
mod hotărît restabilirea păcii în a- 
ceastă regiune pe singura cale po
sibilă și rațională — retragerea 
neîntîrziată a trupelor americane și 
ale aliaților lor din această zonă, 
încetarea oricăror acțiuni agresive, 
respectarea neabătută a drepturilor 
națiunilor de a trăi în libertate și 
pace. •

Ion FTNTÎNARU

agențiile de presă transmit:
Recenta campanie de re

vendicări economice ale 
oamenilor muncii din Italia, 
organizată din inițiativa celor trei 
maci centrale sindicale, C.G.I.L., 
C.I.S.L. și U.I.L., s-a soldat joi cu 
un prim rezultat pozitiv. Premierul 
Mariano Rumor și-a anunțat hotă
rîrea de a proceda la un schimb de 
păreri cu reprezentanții sindicatelor.

Guvernele R. P. Albania 
și Danemarcei au căzut de 
acord să stabilească rela
ții diplomatice între ceie două 
țări și să facă schimb de reprezen
tanți diplomatici la rangul de amba
sadori, anunță agenția A.T.A.

Președintele federal al 
Austriei, Franz Jonas, a vi
zitat expoziția O.N.T. din 
drul Tîrgului de primăvară de la 
Graz. Președintele a făcut aprecieri 
pozitive pentru modul de prezentare 
a expoziției românești.

Un comunicat al Cartie
rului general al Frontului 
de Eliberare al Mozambicu- 
lui, în care sînt prezentate succe
sele obținute în lupta de eliberare

GENEVA 2. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : Vi
neri au continuat lucrările Comite
tului special al Națiunilor Unite 
pentru principiile dreptului interna
țional referitoare la relațiile amica
le și cooperarea între state. In 
cursul sesiunii s-au discutat pre
ambulul și partea generală a unui 
proiect de declarație asupra princi
piilor de drept internațional vizînd 
relațiile amicale și cooperarea între 
state, redactat pe baza propunerilor 
făcute de delegația română. De ase
menea, au fost formulate principiile 
nerecurgerii la forță, neintervenției 
în treburile interne și dreptului po
poarelor de a-și hotărî singure soarta, 
care, împreună cu principiile regle
mentării pașnice a diferendelor, coo
perării între state, egalității suverane, 
îndeplinirii cu bună credință a obli
gațiilor internaționale, constituie 
esența declarației.

Luînd cuvîntul în ședința plenară 
de vineri a comitetului, reprezen
tantul român, Aureliu Cristescu, a 
subliniat importanța declarației ela
borate, precizînd că guvernul român 
consideră adoptarea ei ca o măsură 
pozitivă, în vederea așezării relații
lor dintre state pe baza respectării 
principiilor suveranității, indepen
denței naționale, neintervenției în 
treburile interne și integrității teri
toriale. Vorbitorul s-a referit apoi 
la preambulul declarației, relevînd 
însemnătatea reafirmării principiu
lui egalității suverane între state și 
subliniind că obiectivele Națiunilor

0 CUVÎNTARE A PREȘEDINTELUI NASSER
CAIRO 2 (Agerpres). — In locali

tatea egipteană Abu Zabal, bom
bardată în urmă cu două luni de 
aviația israeliană, a avut loc un 
mare miting prilejuit de sărbătorirea 
zilei de 1 Mai, la care președintele 
Nasser a rostit o amplă cuvîntare. 
Președintele R.A.U. a declarat din 
nou că țara sa este hotărîtă să obțină 
eliberarea teritoriilor arabe ocupate 
de trupele israeliehe. El a spus că 
R.A.U. nu va accepta o încetare a 
focului pînă cînd Israelul nu va face 
cunoscut în mod oficial retragerea 
trupelor sale. Președintele a apreciat 
că „în ultimele două săptămîni a 
avut loc o schimbare pe plan mili
tar" în sensul că „forțele armate 
egiptene au preluat inițiativa".

Omagiu ostașilor romani 
care s-au jertfit pentru 
eliberarea Cehoslovaciei

PRAGA 2 — Cores
pondentul Agerpres, 
Eugen lonescu, trans
mite : In aceste zile, lo
calitățile Banov, Vlcnov, 
Koricany, Morkovice, 
Nove Mesto și Luhaco- 
vice din Moravia au 
sărbătorit 25 de ani de 
la eliberarea lor de sub 

jugul fascist de către 
armata română care a 
acționat, alături de ar
matele sovietice, in ca
drul Frontului 2 ucrai
nean. Cu acest prilej, la 
monumentele eroilor ro
mâni au fost depuse co
roane de flori din par
tea Ambasadei Republi

în cursul ultimelor luni, a fost dat 
publicității la Dar-Es-Salaam. Co
municatul afirmă că în ultimele luni 
au fost uciși peste 400 de soldați din 
rîndul trupelor colonialiste portu
gheze și au fost capturate Însem
nate cantități de materiale și echi
pament de luptă.

Mao Tze-dun, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, și Lin Biao, vi
cepreședinte al C.C. al P.C. Chinez, 
l-au primit la 1 mai pe Norodom 
Sianuk, cu care au avut o convor
bire prietenească — anunță agenția 
China Nouă.

Cu prilejul celei de-a 
50-a aniversări a Universi
tății din Turku,dr Mircea B&- 
lănescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Finlanda, a ofe
rit acestei universități, din partea 
Bibliotecii centrale universitare din 
București, o colecție de 250 volume 
cuprinzînd lucrări de istorie, arheo
logie, literatură, matematici, albume 
de artă.

0 delegație a R. D. Viet
nam, c°ăăusă de Xuan Thui, șeful 
delegației R.D.V. la tratativele de la 
Paris privind Vietnamul, a sosit la 
Roma. Membrii delegației s-au întîl- 
nit cu reprezentanți ai Partidului 
socialist, Partidului Socialist Italian 
al Unității Proletare și Partidului co
munist.

Unite pot fi realizate numai dacă 
toate țările îndeplinesc cerințele a- 
cestui principiu în relațiile lor in
ternaționale. Delegatul român a scos 
în evidență apoi însemnătatea pre
vederii după care subjugarea, domi
narea sau exploatarea unei țări de 
către o altă țară constituie un obsta
col primordial în calea asigurării 
păcii și securității internaționale, o 
violare a dreptului popoarelor de a 
dispune de propriul lor destin. Dez
voltarea pe scară mondială a pro
cesului de afirmare a existenței na
ționale a popoarelor interesate în 
cooperarea fructuoasă, bazată pe 
respectul reciproc — a spus dele
gatul român — este o caracteristică 
a lumii contemporane. Forța nu dă 
răspuns problemelor internaționale.

Ca inițiatoare a acestei codificări, 
România i-a acordat o deosebită 
importanță. Adoptarea codificării și 
a proiectului de declarație, a subli
niat vorbitorul, constituie o contri
buție la întărirea legalității interna
ționale. România consideră că prin
cipiile și normele relațiilor interna
ționale trebuie nu numai proclama
te, ci și puse în practică.

In cursul nopții de vineri spre 
sîmbătă, dezbaterile au evidențiat 
existența unor deosebiri de vederi 
între unii delegați. In cele din 
urmă, declarația a fost adoptată cu 
rezerva aprobării ei de către guver
nele interesate, urmînd apoi să fie 
supusă dezbaterii celei de-a 25-a se
siuni a Adunării Generale a Națiu
nilor Unite.

Președintele Nasser a criticat cu 
severitate politica S.U.A. în Orientul 
Apropiat. El a adresat un apel pre
ședintelui Nixon, cerîndu-i să încete
ze sprijinul militar și economic a- 
cordat de S.U.A. Israelului. Nasser 
a preconizat o acțiune comună a sta
telor arabe pentru a împiedica conti
nuarea acestui ajutor. El a reafirmat 
că „R.A.U. a acceptat punerea în 
aplicare a rezoluției Consiliului de 
Securitate, cu condiția ca Israelul să 
evacueze teritoriile ocupate și să re
cunoască drepturile populației pales- 
tinene. Dar Israelul, a adăugat vor
bitorul, nu a vorbit niciodată de o 
eventuală aplicare a prevederilor 
acestei rezoluții".

cii Socialiste România 
și a unor instituții lo
cale. Locuitorii orașului 
Koricany au trimis un 
mesaj de salut poporu
lui român, in care ex
primă mulțumire și 
recunoștință glorioșilor 
fii ai României.

Guvernul haitian a trimis 
trupe în munții din nordul

în cadrul unei acțiuni carețării.
pare legată de recenta revoltă a u- 
nor unități navale haitiene — infor
mează agenția U.P.I.

întrevedere Gromîko — 
Jedrychowski. Ministrul 
rilor externe al Uniunii Sovie
tice și ministrul de externe al R. P. 
Polone au avut joi la Moscova un 
schimb de păreri asupra relațiilor 
sovieto-poloneze, întăririi securității 
europene și altor probleme interna
ționale actuale.

Un acord cu privire 
la colaborarea economică 
între Cehoslovacia și Italia, în do
meniul industriei, a fost semnat la 
Praga.

Intre 22 și 30 aprilie, teatrul 
„Țăndărică" a prezentat o serie 
de spectacole in orașele paki
staneze Dacca, Lahore, Rawal
pindi și Caraci. Spectacolele, 
la care a asistat un numeros 
public, s-au bucurat de un deo
sebit succes. Radioul și televi
ziunea pakistaneză au comen
tat elogios indeminarea artiști
lor români și înaltul nivel ar
tistic al spectacolelor.

Ziua solidarității internaționale a celor 
sărbătorește în diverse țări ale lumii.

MOSCOVA. — în Piața Roșie a 
avut loc demonstrația oamenilor 
muncii din capitala sovietică. Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a vorbit cu acest pri
lej despre succesele repurtate de po
porul sovietic în construirea socie
tății comuniste. El a transmis din 
partea poporului sovietic un salut 
popoarelor din țările socialiste, oa
menilor muncii din lumea întreagă.

în continuare, prin Piața Roșie au 
trecut coloanele de demonstranți, 
purtînd pancarte, steaguri roșii și 
buchete de flori. Demonstrații ale 
oamenilor muncii au avut loc, de 
asemenea, în capitalele republicilor 
unionale și orașele U.R.S.S.

HANOI. — La mitingul din capi
tala R. D. Vietnam a luat cuvin- 
tul Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri, care a de
clarat că poporul vietnamez sărbă
torește ziua de 1 Mai desfășurînd 
larg campania de îndeplinire a pla
nului de producție pe anul 1970, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de via
ță ale poporului, în același timp în- 
deplinindu-și obligațiile de apărare 
a tării.

BUDAPESTA. — La Budapesta a 
avut loc tradiționala demonstrație a 
oamenilor muncii din capitala un
gară. Purtînd steaguri roșii, panouri 
și grafice, prin fața tribunei au trecut 
coloane de oameni ai muncii, care au 
raportat despre succesele obținute 
de muncitorii din Budapesta și din 
întreaga țară în cei 25 de ani care 
au trecut de la eliberarea țării.

PRAGA. — In Piața Vaclav din 
Praga au avut loc mitingul și demon
strația oamenilor muncii praghezi. La 
miting a luat cuvîntul G. Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia.

HAVANA. — In Cuba, ziua de 1 
Mai a fost sărbătorită prin muncă, 
printr-o amplă mobilizare la în
deplinirea sarcinilor în cadrul 
campaniei de recoltare a trestiei de 
zahăr „Zafra celor zece milioane" și 
în alte domenii de activitate. Zeci 
de mii de muncitori, țărani, intelec
tuali s-au îndreptat încă din zorii 
zilei spre întinsele plantații pentru 
a participa la tăiatul trestiei 
de zahăr. La această acțiune au fost 
invitați și membrii misiunilor diplo
matice din țările socialiste. Persona
lul ambasadei române a participat la 
tăiatul trestiei în regiunea Artemisa 
(provincia Pinar del Rio). De aseme
nea, brigada de tineret „23 August — 
România", care lucrează voluntar în 
cadrul fabricii de zahăr „Josă Marti" 
din San Cristobal, a terminat în cin
stea zilei de 1 Mai, cu cincispre
zece zile mai devreme, montarea 
unui nou cazan cu aburi, sporind ca
pacitatea de producție a fabricii.

O imagine din Asturia, zguduită 
mișcării greviste. în preajma zilei 

meroase acțiuni tn

în «Rimele luni de valurile succesive ale 
de 1 Mai minerii asturieni au inițiat nu- 
sprijinul revendicărilor lor

Cauza accidentului de la 
bordul navei „Apollo-13" 
a fost, probabil, un simplu scurt-cir- 
cuit, a declarat într-o conferință de 
presă George Low, director adjunct 
al Administrației naționale pentru 
aeronautică și cercetarea spațiului 
cosmic. Cu cîteva clipe înainte de 
accident, a adăugat Low, un scurt
circuit s-ar fi produs într-unul din 
rezervoarele principale de oxigen ale 
modulului de serviciu.

Consiliul de Securitate se 
va întruni în cursul săptămînii vii
toare pentru a examina, la cererea 
Iranului și a Marii Britanii, problema 
Bahreinului.

In urma tratativelor eco
nomice polono-spanioledes* 
fășurate la Madrid, a fost semnat un 
acord pe termen lung între cele două 
țări eu privire la schimburile comer
ciale, navigație și transporturi, pre
cum și la cooperarea economică și in
dustrială, anunță Ministerul Comer
țului Exterior al R. P. Polone.

Cel mai tînăr navigator 
SOlitar care a Porn*t într-° Călătorie 
în jurul lumii într-o mică ambarca
țiune, Robin Lee Graham, în virstă 
de 21 de ani, a sosit joi la Long 
Beach, California. El a părăsit acest 
port cu 4 ani și 9 luni în urmă, la 
virsta de 16 ani.

ce muncesc a fost marcată

PEKIN. — Oamenii muncii din capi
tala R. P. Chineze au marcat ziua de 1 
Mai printr-o mare sărbătoare popu
lară. In prezența lui Mao Tze-dun, 
președintele C.C. al Partidului Comu
nist Chinez, Lin Biao, vicepreședinte 
al C.C. al P.C. Chinez, Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze. și a altor conducători de 
partid și de stat chinezi, în seara 
zilei de 1 Mai sute de mii de oameni 
ai muncii au asistat, în Piața Tien 
An Min din Pekin, la jocuri de arti
ficii.

SOFIA. — La Sofia a avut loc o 
demonstrație a oamenilor muncii. 
Prin fața tribunei au defilat co
loanele de oameni ai muneii, purtînd 
drapele, lozinci, machete și panouri 
care oglindeau rezultatele obținu
te în diferite sectoare ale activității. 
Demonstrația s-a încheiat cu o para
dă a dansului și cîntecului popular.

BELGRAD. — Popoarele Iugosla
viei au întimpinat ziua de 1 Mai cu 
noi succese în muncă. Sărbătorii 
muncii i-au fost închinate, de aseme
nea, adunări festive, conferințe, sim
pozioane. In numeroase localități au 
fost organizate festivități în cadrul 
cărora au fost prezentate programe 
eultural-artistice și întreceri sportive.

BERLIN. — In Piața Marx-Engels 
din Berlin au avut loc parada mili
tară și demonstrația, oamenilor mun
cii din capitala R.D. Germane. In 
deschidere a luat cuvîntul Kurt Ha
ger, membru al Biroului Politic, se
cretar al C.C. al P.S.U.G. Prin fața 
tribunei au trecut mai întîi elevii 
școlilor militare de ofițeri, unități 
motorizate și blindate, de artilerie și 
rachete. In continuare au trecut co
loanele de oameni ai muncii.

VARȘOVIA. — La Varșovia a fost 
organizată o demonstrație a oameni
lor muncii. W. Gomulka, prim-secre
tar al C.C. al P.M.U.P., a rostit o 
scurtă cuvîntare, după care prin fața 
tribunelor, timp de 3 ore, au trecut 
reprezentanții colectivelor de muncă 
din capitala poloneză. Demonstranții 
purtau panouri cu grafice în care 
erau înscrise rezultatele obținute în 
muncă.

TIRANA. — La Tirana a avut loc 
vineri demonstrația oamenilor mun
cii din capitala albaneză cu ocazia 
zilei de 1 Mai. Rita Marko, președin
tele Consiliului Central al Sindicate
lor, a adus un salut oamenilor 
muncii albanezi în numele C.C. al 
Partidului Muncii, al Consiliului de 
Miniștri și al Consiliului Central al

La Universitatea arabă din 
Beirut a fost inaugurată expo
ziția internațională de cărți cu 
tema „Dezvoltarea economică, 
politică și socială". La expoziție 
participă mai multe țări, prin
tre care și România, precum și 
instituții specializate ale O.N.U., 
universități, case de edituri. 
Standul de cărți românești a 
fost apreciat de vizitatori, care 
au manifestat interes pentru 
cunoașterea dezvoltării econo
mice, sociale și culturale a 
României.

In Franța a fost lansat petrolierul-gigani „Emeraude", de 223 650 tone, 
lung de 330 m și lat de 43 m

Sindicatelor. Prin fața tribunei au 
defilat apoi coloanele de oamenj b> 
muncii.

ULAN BATOR. — In capitala R. P. 
Mongole a avut loc o demonstrație 
a oamenilor muncii. A luat cuvîn
tul T. Ragcia, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a vorbii 
despre importanța acestei sărbători. 
In continuare, prin fața tribunei au 
trecut coloane de oameni ai muncii.

ROMA. — In întreaga Italie au a- 
vut loc vineri adunări și demonstra
ții consacrate sărbătorii muncii. Ca
racteristica principală a acestora a 
constituit-o faptul că, după 22 de 
ani, s-au organizat din nou adunări 
și manifestări unitare ale celor trei 
mari centrale sindicale : Confedera
ția generală a muncii, Uniunea ita
liană a muncii și Confederația sin
dicatelor muncitorilor. Sărbătorirea 
zilei de 1 Mai, în condițiile desfășu
rării unor puternice acțiuni greviste, 
care au cuprins întreaga peninsulă 
italică, a constituit, totodată, prile
jul reafirmării hotărîrii oamenilor 
muncii de a lupta cu fermitate pen
tru satisfacerea revendicărilor lor.

TOKIO. — Pe colinele parcului 
Yoyogi din regiunea centrală a ca
pitalei japoneze a avut loc un mare 
miting organizat de cele patru mari 
centrale sindicale japoneze — „So- 
hyo", „Domei", „Churitsu Roren" și 
„Shinsanbetsu".

In declarația adoptată la miting, 
participanții și-au exprimat dorința 
de a forma un front comun în 
pentru îmbunătățirea condițiilor i, 
trai ale clasei muncitoare.

ALGER. — în capitala Algeriei și în 
principalele orașe ale țării au avut 
loc demonstrații ale oamenilor mun
cii organizate de Uniunea generală 
a muncitorilor algerieni. La Alger, 
Houari Boumediene, președintele 
Consiliului revoluției și șeful guver
nului algerian, a rostit o cuvîntare 
tn care a subliniat, între altele, că 
anul acesta sărbătoarea muncii „are 
pentru Algeria o semnificație deose
bită, întrucît este primul 1 Mai al 
planului de patru ani de dezvoltare 
economică a țării. Realizarea preve
derilor acestui plan, a spus preșe
dintele, va însemna pentru Algeria 
realizarea deplinei ei independențe 
economice".

V1ENA. — Din primele ore ale di
mineții, zeci de mii de locuitori ai 
capitalei și din împrejurimi și-au dat 
întîlnire pe marile artere ale orașu
lui care duc spre centru. Timp de 
cîteva ore, oamenii muncii din 
Viena au demonstrat, în fața tribu 
nelor amenajate lîngă primărie și 
parlament, pentru democrație și pro
gres social, pentru pace și colaborare 
cu toate popoarele.

Soluționarea' 

crizei politice 
din Dahomey

COTONOU 2 (Agerpres). — O 
proclamație difuzată de postul de 
radio Cotonou anunță formarea in 
Dahomey a unui Consiliu Preziden
țial alcătuit din trei membri și con
dus de Hubert Maga, fost președinte 
al Republicii. Acesta va îndeplini 
funcțiile de șef al statului și guver
nului pe o perioadă de doi ani. Cei
lalți membri ai Consiliului Preziden
țial sînt Justin Ahomadegbe și Mi- 
gan Apithy, de asemenea, foști pre
ședinți, care își vor asuma funcțiile 
șefului statului cîte doi ani.

Constituirea în Dahomey a Consi
liului Prezidențial, instanță supremă 
a statului, pune astfel capăt crizei 
politice declanșate la 10 decembrie, 
prin înlăturarea de la putere de către 
militari a președintelui Emile Der- 
lin Zinsou. Această criză s-a dovedit
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a fi o nouă manifestare a instabili
tății politice a Dahomeyului, care a 
avut 9 șefi de stat în cei zece ani 
care au trecut de la proclamarea in
dependenței.

Directoratul militar, prezidat de 
locotenent-colonelul Paul Emile de 
Souza, care a condus țara după în
lăturarea președintelui Zinsou, a în
cercat să instituie un regim civil, or
ganized alegeri legislative și prezi
dențiale. începute în primele zile ale 
lunii martie, alegerile au făcut să 
reapară vechile disensiuni intre 
foștii președinți, candidați la alegeri. 
Aceste disensiuni au provocat serioa
se tulburări în țară, ceea ce a deter
minat suspendarea și anularea ale
gerilor.
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