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CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI, OAMENII MUNCII DIN ROMÂNIA, 
STRlNS UNIȚI IN JURUL PARTIDULUI, ȘI-AU EXPRIMAT VIBRANT 

SENTIMENTELE DE FRĂȚIE INTERNAȚIONALISTE FAȚĂ DE POPOARELE 

TUTUROR ȚÂRILOR SOCIALISTE, SOLIDARITATEA CU CLASA MUNCI
TOARE INTERNAȚIONALĂ, CU LUPTA TUTUROR FORȚELOR CARE 

MILITEAZĂ PENTRU SOCIALISM, PACE, DEMOCRAȚIE Șl PRO
GRES In lumea Întreagă!
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Tribuna centrtdtt In timpul demonstrației oamenilor muncii din Capitală

ÎN PREAJMA GLORIOSULUI SEMICENTENAR

ÎNTREGUL POPOR A SĂRBĂTORIT ZIUA DE 1 MAI
PRINTR-0 FIERBINTE MANIFESTARE DE DRAGOSTE

Șl ATAȘAMENT FAȚĂ DE PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
MITINGUL Șl DEMONSTRAȚIA OAMENILOR MUNCII DIN CAPITALĂ

1 Mal 197L In acest an jubiliar, 
anul cind Partidul Comunist Ro
mân, forja politici conducătoare a 
poporului român, împlinește cinci
zeci de ani, ziua muncii libere, a 
solidarității și frăției cu muncitorii 
de pretutindeni, a fost sărbătorită 
de oamenii muncii din întreaga 
țară sub semnul apropiatei aniver
sări, printr-o impresionantă revăr
sare de entuziasm, printr-o fier
binte manifestare a unității șl 
coeziunii in jurul partidului. Su
tele și sutele de mii de oameni al 
muncii care au demonstrat în Ca
pitală, în reședințele de județ, cu 
o excepțională însuflețire, au ex
primat în formele cele mai di
verse, emoționante, sentimente 
profunde de dragoste față do 
partid, de recunoștință pentru în
treaga sa activitate dedicată bine
lui poporului român, cauzei socia
lismului în lume, încrederea în 
politica partidului, înalta prețuire 
pentru neobosita activitate clarvă
zătoare a conducerii sale, a secre
tarului general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

înfrățiți in muncă, înfrățiți în 
Idealuri, cetățenii României socia
liste au dat glas, ca un singur om. 
hotărîrii de a munci și lupta neabă
tut pentru împlinirea vastului pro
gram de înflorire a țării care este 
programul partidului, au dat glas 
certitudinii majore că, sub condu
cerea încercată a P.C.R., patria 
noastră va urca an de an noi 
trepte ale înfloririi spre marele țel 
— triumful cauzei comunismului 
pe pămintul românesc.

Totodată, oamenii munci! și-au 
manifestat vibrant sentimentele in
ternaționaliste de care sint animați, 
sentimentele de solidaritate și fră
ție cu clasa muncitoare de pretu
tindeni, cu cei care in lumea în
treagă luptă pentru socialism, pen
tru libertate, pace și progres. Mîn- 
dri de fermitatea și consecvența cu 
care partidul nostru ține neabătut 
gloriosul stindard al internaționa
lismului proletar, ei au manifestat 
pentru prietenia strinsă cu toate 
țările socialiste, pentru unitatea 
mișcării comuniste, a unității tutu
ror forțelor antiimperialiste.

București, Capitala patriei. Spre 
Piața Aviatorilor, locul tradițional 
al marilor demonstrații, converg 
din toate colțurile orașului coloane 
de oameni ai muncii. Pe vastul 

platou al pieței s-au Întrunit mii 
și mii de bucureștenl, pentru a 
participa la mitingul consacrat zi
lei de 1 Mai.

Tribuna centrală e dominată de 
un uriaș glob pămîntesc, Înconjurat 
de o eșarfă purpurie, pe care este 
Înscrisă înflăcărată chemare intgr- 
naționalistă : „Proletari din toate 
țările, uniți-vă !“. Desfășurată pe 
toată lungimea tribunei centrale 
se află lozinca : „Trăiască 1 Mal, 
ziua solidarității internaționale a 
celor ce muncesc. ziua frăției 
muncitorilor de pretutindeni !“, în
cadrată de steme ale Partidului 
Comunist Român și datele glorio
sului semicentenar — 1921—1971.

De cealaltă parte a pieței se 
află portretele marilor dascăli ai 
clasei muncitoare — Marx, Engels, 
Lenin •— și lozinca : „Trăiască uni
tatea țărilor socialiste, a mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, a tuturor forțelor antiim
perialiste !“. Pe mari pancarte se 
citesc : „Trăiască Partidul Comu
nist Român — forța politică con
ducătoare a societății noastre !“, 
„Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie — Republica Socia
listă România !“, „Trăiască po
porul român constructor al socia
lismului !“, „Trăiască pacea și 
prietenia între popoare".

Este ora 9. Salutați cu urale În
delungate și puternice aplauze, la 
tribuna centrală sosesc tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Emil Bodnaraș, Manea 
Mănescu, Paul Niculescu-Mizil, 
Gheorghe Pană. Gheorghe Rădu- 
lescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț. 
Maxim Berghianu, Florian Dă- 
nălache, Emil Drăgănescu, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Leonte 
Răutu, Gheorghe Stoica, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici. 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea. Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stă- 
nescu, Mihai Marinescu, Ion Pățan, 
vicepreședinții Consiliului de Stat 
și Marii Adunări Naționale.

Apariția la tribună a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu prilejuiește o 
puternică manifestare de dragoste 
și atașament a tuturor celor pre- 
zenți in marea piață.

(Continuare in pag. a Il-a)

Cuvîntarea tovarășului 
Virgil Trofin

Dragi tovarăși,
Stimați oaspeți de peste hotare,
Poporul nostru sărbătorește as- 

tăzîmareața ZI de 1 Mai, ziua so- 
l'i.iaritâjii '.nternăționaie a oameni
lor muncii, a tratiei tuturor celor 
care^ luptă pentrți libertate demo
crație. independență națională, 
pentru._o_yiață mai bună, pentru 
socialism și pace în lume.

Cu acest prilej, Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, Consiliul de Stat și guvernul 
Republicii Socialiste Rpmânia 
adresează clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, tuturor oa
menilor muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — un salut tovărășesc și cal
de felicitări pentru remarcabilele 
realizări dobîndite în înfăptuirea 
programului de înflorire multila
terală a României socialiste.

Ne aflăm în preajma unei mari 
sărbători a întregului nostru po- 

I por, aniversarea a cinci decenii de 
’ la crearea Partidului Comunist 
ț Român. Exponent al Intereselor 

clasei muncitoare, călit în marile 
bătălii de clasă, Partidul Comu
nist Român a ridicat pe o treaptă 
superioară lupta revoluționară a 
maselor pentru eliberare națională 
și socială, a condus clasa munci
toare, întregul nostru popor în 
lupta pentru înfăptuirea revoluției 
populare, cucerirea puterii politice, 
lichidarea exploatării burghezo- 
moșierești, în măreața operă de 
construire a socialismului în patria 
noastră.

; Clasa muncitoare, toți oamenii 
''muncii, stăpîni pentru totdeauna 
’ pe destinele țării, văd în politica 

Partidului Comunist Român întru
chiparea celor mai înalte năzuințe 
și aspirații de bunăstare și feri
cire. Marile realizări obținute în 
cincinalul I960—1970 în dezvolta
rea industriei, agriculturii, ridi
carea nivelului de trai, dezvolta
rea științei și culturii evidențiază 
hotărîrea cu care poporul nostru 
luptă pentru înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român, pen
tru construirea socialismului și co
munismului în patria noastră. Mai 
mult ca oricînd, clasa muncitoare, 
toți oamenii muncii sînt puternic 
uniți în jurul partidului comuniș
tilor, forța politică conducătoare 
a societății noastre, al Comitetului 
Central, în frunte cu secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

In prezent, poporul nostru este 
angajat în munca pentru înfăptui
rea sarcinilor actualului plan cin
cinal, obținînd rezultate deose
bite în întîmpinarea glorioasei a- 
niversări a Partidului Comunist 
Român. în primul trimestru al 
acestui an pianul producției indus
triale a fost îndeplinit în propor
ție de 103,3 la sută, realizîndu-se 
un spor de 11,8 la sută față de 
aceeași perioadă a anului trecut, 
ceea ce subliniază realismul și ca
racterul științific al programului 
de dezvoltare a economiei noastre 
naționale adoptat de cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Partidul și guvernul adresează 
eroicei noastre clase muncitoare, 
clasa cea mai înaintată a societă
ții, tehnicienilor și inginerilor, 
chemarea de a munci cu și mai 
mult elan în vederea înfăptuirii și 

depășirii sarcinilor planului de 
stat, pentru creșterea productivi
tății muncii, îmbunătățirea calită
ții produselor, creșterea eficienței 
întregii activități economice, asi- 
gurînd astfel înfăptuirea mărețului 
program de înflorire continuă a 
patriei noastre socialiste.

îndeplinirea prevederilor noului 
plan cincinal, a măsurilor de 
perfecționare a activității între
prinderilor de stat și cooperative
lor agricole va marca un însem
nat progres pe calea ridicării și 
modernizării agriculturii româ
nești, va spori contribuția acesteia 
la progresul economiei naționale.

Partidul și guvernul cheamă 
țărănimea, mecanizatorii, specia
liștii, toți lucrătorii de pe ogoare 
să efectueze în condiții optime 
toate lucrările agricole, pentru ob
ținerea unor recolte cît mai bo
gate în vederea satisfacerii în con
diții cît mai bune a aprovizionării 
populației și a cerințelor econo
miei, pentru a asigura dezvoltarea 
continuă a agriculturii noastre 
socialiste.

Societății noastre îi sînt proprii 
dezvoltarea învățămîntului, știin
ței și culturii, continua înflorire a 
vieții spirituale, creșterea conștiin
ței socialiste a maselor.

Partidul și guvernul adresează 
tuturor oamenilor de știință și 
cultură chemarea de a munci cu 
și mai multă pasiune, adueîndu-și 
contribuția la dezvoltarea și îm
bunătățirea continuă a învățămîn
tului, la aplicarea în practică a 
cuceririlor științei și tehnicii mon
diale, la dezvoltarea și îmbogăți-

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit pe publicistul francez Michel Pierre Hamelet
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, împreună cu soția, 
Elena Ceaușescu, au primit la 2 
mai, la Snagov, pe publicistul fran
cez Michel Pierre Hamelet, de la 
ziarul „Le Figaro", și soția sa, care 
fac o vizită în țara noastră.

Michel Pierre Hamelet este auto
rul lucrării biografice „Nicolae 
Ceaușescu", apărută în colecția

Județele lași și Vaslui au terminat 
insămințarea porumbului

Oamenii muncii din unitățile 
agricole de stat și cooperatiste 
din județul Iași și-au propus 
să obțină în acest an. peste pre
vederile planului, 5 000 tone de 
porumb. Muncind cu însuflețire 
pentru realizarea acestui anga
jament, ei au terminat însămîn- 

MANIFESTĂRI CONSACRATE
SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

(în pag. a V-a)

„Destine Politice", a editurii „Sa» 
ghers“ din Paris.

La primire au luat parte tovară
șii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C-C. al 
P.C.R., cu soția, și Dumitru Po
pescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
cu soția.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut cordial cu oaspeții, pe 
care i-a reținut la dejun.

(Agerpres)

țarea porumbului, efectulnd lu
crări de bună calitate. Și In 
județul Vaslui, lucrătorii ogoa
relor au terminat insămințarea 
porumbului pe cele 80 600 hec
tare destinate acestei culturi

(Agerpres)
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O neiftrș'rta revărsare de oameni, o revărsare de entuziasm, de culori, de pancarte, portrete, grafice, flori. Și 
din toate acestea, un singur gînd, un singur glas s slavă Partidului Comu nist Român la semicentenarul său, 
luptei sale pentru fericirea națiunii noastre socialiste, salut frățesc de caldâ solidaritate oamenilor muncii din 

lumea Intreagâ I

(Urmare <Mn pag. I)
In tribuna centrală se află, de ase

menea, membri ai Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și ai guvernu
lui.

în celelalte tribune stnt prezenți 
eonducătorl ai organizațiilor de 
masă ți al instituțiilor centrale de 
stat, vechi mllitanți ai mișcării mun
citorești din țara noastră, muncitori 
fruntași in producție, reprezentanți 
ai întreprinderilor șl Instituțiilor 
bucureștene, academicieni șl alți oa
meni de știință, artă și cultură, ge
nerali și ofițeri superiori, ziariști.

Sint prezenți, de asemenea, nu
meroși oaspeți de peste hotare.

In tribuna corpului diplomatic iau 
loc șefi ai misiunilor diplomatice a- 
creditați în Republica Socialistă 
România șl alțl membri ai corpului 
diplomatic.

începe mitingul. Fanfara reprezen
tativă a Forțelor noastre Armate 
intonează Imnul de stat al Republi
cii Socialiste România.

Mitingul este deschis de tovarășul 
Dumitru Popa, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prlm-secretar al Comitetului munici

pal București al P.C.R., primarul ge
neral al Capitalei.

Apoi ia cuvîntul tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor.

Cuvlntarea este subliniată In repe
tate rîndurl cu aplauze. Mulțimea o- 
vaționează pentru partid, pentru to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Mitingul la sfîrșit într-o atmosferă 
de puternic entuziasm.

In provincie, Ia mitingurile care 
au avut loc în toată țara — în loca
litățile reședință de județ șl In cen

tre muncitorești Importante — au 
rostit cuvlntări primii-secretarl sau 
secretari ai comitetelor județene de 
partid, secretari ai comitetelor oră
șenești de partid.

După mitinguri au avut loc marile 
demonstrații ale oamenilor muncii. 
La București, timp de patru ore, au 
trecut prin fața tribunelor peste 
250 000 de cetățeni care și-au expri
mat cu însuflețire dragostea și ata
șamentul față de partid, față de Co
mitetul său Central, în frunte cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

La marea demonstrație din Capita
lă asistă in tribune delegații sindi
cale din numeroase țări, invitate să 
participe la manifestările prilejuite 
de ziua de 1 Mai în țara noastră — 
una din expresiile legăturilor de 
prietenie șl solidaritate internațio- 
nallstă dintre poporul român și for
țele progresiste de pretutindeni.

In timpul demonstrației, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a pri
mit șl s-« întreținut prietenește la 
tribuna centrală cu acad. prof. Sava 
Ganovskl, membru al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Biroului Adu
nării Populare a R.P. Bulgaria, con
ducătorul delegației parlamentara 
bulgare care ne vizitează țara.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întreținut, de asemenea, într-o at
mosferă prietenească, cu alți oaspeți: 
Alfredo Abarca, membru al Comisiei 
politice șl al Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist Peruvian, Car
lo® Jorquera Toledo, membru al Co
misiei politice a C.C. al Partidului 
Comunist din Chile, Hidesato Nu
mai», membru al C.C. al Partidului 
Comunist din Japonia și al Comisiei 
de revizie a C.C. al Partidului Comu
nist din Japonia, șl cu membrii de
legației Partidului Comunist din Spa
nia, precum șl cu Kim Byong Ha, 
ministrul securității sociale a Repu
blicii Populare Democrate Coreene, 
care ee află la odihnă in țara noa
stră.

...Ca de obicei, la marea demonstra
ție primii își fac apariția în piață 
pionierii, fluturlnd cu voioșie steagul 
partidului, tricolorul țării șl drape
lul organizației lor. Din mijlocul ce
lor mid se desprind, ca niște stoluri, 
grupuri de copii. El urcă la tribuna 
oficială, oferă flori conducătorilor

INTKGUL popor a
PRINTR-0 FIERBINTE

Șl A TAȘAMENT FA ȚĂ DE
TREC GĂRZILE PATRIOTICE

în Piața Aviatorilor pătrund, în 
rinduri perfect aliniate, cu pas ca
dențat, gărzile patriotice. Blocurile 
compacte sînt alcătuite, ca și în urmă 
cu 27 de ani, în acel August de foc 
al insurecției populare antifasciste, 
din muncitori, țărani, intelectuali, fii 
credincioși ai poporului. Din rîndu- 
rile lor recunoaștem pe Vasile Bur
lan, lăcătuș mecanic la „Vulcan**, 
Ileana Rotaru, rihtuitoare la „Fla
căra roșie**, Mircea Iunian, funcțio
nar la consiliulpopular municipal, 
Ionica Nae, inginer-cercetător la In
stitutul de proiectări pentru automa
tizare, și pe mulți alții. Asemenea 
lor, membri al gărzilor patriotice din 
Ploiești, Brașov, Cluj, Oradea — ca 
și din celelalte reședințe de județe 
— au trecut prin fața tribunelor, în- 
fățișînd imaginea de astăzi a vechi
lor tradiții de luptă pentru libertatea 
și independența patriei.

Sub soarele primăverii, în unifor
mele lor kaki sau în uniformele 
albastre ale detașamentelor militare 
de pregătire a tineretului, purtînd 
armament perfecționat — de la pis
toale și puști-mitralieră la arme 
antitanc — într-un pas cadențat, în
tr-o perfectă aliniere, exprimînd o 
temeinică instruire militară, gărzile 
patriotice sînt un simbol al forței 
poporului liber, al orinduirii socia
liste din România. Demonstrația lor 
este o expresie a hotărîrii de care este 
animat întregul nostru popor, In 
frunte cu clasa muncitoare, de a sta

„CU-NȚELEPCIUNE, NECLINTIT 
TU NECONDUCI, PARTID IUBIT!"

„Cu-nțelepciune, neclintit / Tu ne 
conduci, partid iubit 1“ — scandează 
cu emoție sute de mil de oameni. 
Da la București la Constanța și da

O cifrd vie, prezenta In aceste zile In toate inimii» i 50. Ea a dominai, pretutindeni In fard, manifestația de 1 Mal

partidului ști statului, care M Îmbră
țișează cu dragoste.

în piață, purtătorii cravatelor ro
șii formează inițialele Partidului Co
munist Român, ale Republicii Socia
liste România, data festivă „1 Mai** 
și cifra jubiliară „50**. Pionierii in
tonează cintece care exprimă recu
noștința fierbinte pe care o nutreec 
față de patrie, de partid, pentru grija 
permanentă ce o poartă prezentului 
și viitorului lor.

de strajă libertății sale, marilor 
cuceriri revoluționare ale socialismu
lui în patria noastră, de a înfăptui 
politica partidului de întărire a su
veranității și independenței Româ
niei socialiste. Istoria a arătat că 
este de neînvins un popor decis 
să-și apere nezdruncinat, cu fermi
tate, libertatea și demnitatea. Așa a 
fost întotdeauna, așa este și va fi 
poporul român.

Ne oprim privirile asupra detașa
mentului Uzinelor „23 August**. Pe 
unii din cei ce defilează i-am întîl- 
nit cu o zi înainte în haine de lu
cru în modernele hale ale uzinei. II 
recunoaștem pe Nicolae Ivănescu, 
prim-locțiitor al comandantului găr
zilor patriotice de la Uzinele „23 Au
gust", acum director în uzină, iar în 
urmă cu 27 de ani participant la in
surecția de la 23 August.

— Sînt mîndru — ne declară 
el — că glorioasele tradiții de 
luptă începute de noi în august 
1944 au astăzi continuatori 
demni în rîndurile generației 
tinere. Priviți plutonul uzinei 
noastre ! Sînt muncitori, tehni
cieni, ingineri — oameni de nă
dejde. Vă pot asigura — în ca
litate de prim locțiitor al co
mandantului — că patria are In 
ei un puternic braț înarmat, 
gata oricind să apere cuceririle 
revoluționare ale poporului, 
munca noastră pașnică.

la Satu-Mare la Turnu Severin, ori
unde oamenii au trecut cu mindrie 
prin fața tribunelor, un singur gind, 
un gind puternic, atotcuprinzător, i-a 

stăpînlt i partidul nostru «emzmtet 
împlinește o jumătate do vene i 
SLAVA LUI 1

De cincizeci de ani Partidul Comu
nist Român slujește eu credință po
porul, este purtătorul de cuvînt al in
tereselor sale fundamentale ; de cinci
zeci de ani el dovedește că nu are 
țel mai înalt decît slujirea eu devo
tament a poporului ! Comuniștii nu 
numai că au vrut binele poporului j 
el au Înfruntat nenumărate repre-

■luni, mulți dlntra el au plătit cu 
viața devotamentul lor față de po
por. Partidul a dovedit apoi, prin fap
te, în anii puterii, că programul său 
este programul înfloririi patriei, al 
demnității poporului. De-a lungul în
tregii sale existențe partidul s-a iden
tificat cu aspirațiile fundamentale ale 
națiunii române, de lupta și activi
tatea, de conducerea de către partid 
sint indisolubil legate profundele 
transformări revoluționara petrecute 
în România.

Iată de ce între partid șl popor 
s-au țesut pentru totdeauna fibre 
trainice, o legătură strînsă, vie, in
destructibilă, pentru ce poporul a în
credințat comuniștilor destinele na
țiunii, pentru ce, sufletește, poporul 
este una cu partidul comunist. Și 
dacă scriptic Partidul Comunist Ro
mân cuprinde o bună parte a po
porului — 2 100 000 de oameni — 
după cuget, după fapte și acțiune, 
întregul popor este membru de partid.

Este ceea ce a exprimat pregnant 
ca idee de frontispiciu întreaga de
monstrație de 1 Mai — ilustrare vie 
a simbiozei și unității organice din
tre partid și popor.

Din noianul de gînduri fierbinți 
exprimate de manifestanți față de 
partid, reporterii și corespondenții 
ziarului nostru au cules din coloa
nele și tribunele sărbătorii mărturii 
pline de semnificații.

— Uitindu-mă acum la miile 
de muncitori, maiștri, ingineri 
care trec veseli, exuberanți, 
frumos îmbrăcați, prin fața tri
bunei — ne-a declarat la Plo
iești Gheorghe Belu, membru de 
partid din ilegalitate, Erou al 
Muncii Socialiste — gindul mă 
duce Ia anii grei ai ilegalității. 
Au fost ani de lupte grele, ani 
in care mulți comuniști au plă
tit cu viața pentru „vina** de a 
fi vrut fericirea poporului. 
Partidul a fost insă tare, nimeni 
nu l-a putut smulge din inima 
muncitorilor. De aceea a rezis
tat tuturor încercărilor șl lată-1 
azi slăvit, cintat de toți oame
nii muncii. Și pe bună drep
tate: cred că nu greșesc cu ni
mic dacă spun că in toată isto
ria noastră nimeni n-a făcut 
atit pentru această tară ea 
partidul comuniștilor. Libertate, 
viață tot mai bună, socialism — 
ce poate fi mai de preț decît 
aceasta ?

Evocînd aceiași ani clnd poporul, 
mobilizat de comuniști, desfășura 

lupta împotriva fascismului. scriito
rul Iea ras ne-a declarat :

— In «nil grei și negri (așa 
cam eu rimat In amintirea ge
nerației mele și a altora venite 
după ea) ai dezlănțuirii instinc
telor primare ale fascismului, 
cuetntui de avertizare ți de ra
liere e conștiințelor cinstite In
tr-un front unit de lupți suna, 
atonei eînd putea fi transpus pe

hlrtta iau rostit la tribuni i 
„Dușmanul e la dreapta !“

11 lansase partidul ți găsise e- 
cou profund în masa muncitori
lor ți In rindul tot mai multor 
intelectuali care, iubitori de pa
trie, nu puteau să fie de acord 
cu demagogia criminală a ace
lora care năzuiau (pină la urmi 
au reuțit) să arunce țara în a- 
ventură și apoi în dezastru, a- 
servind-o țelurilor celui mai 
mare dement pe care l-a avut 
omenirea. Mai e nevoie să men
ționez că e vorba de Hitler ?

Clnd, In controversă cu un zia
rist democrat, Brătescu-Voinești, 
căruia puțin i-a lipsit să devină 
autorul moral al exterminării lui 
Sadoveanu, denunțindu-l, zi la 
zi, ca „trădător de țară" vindic
tei legionare, susținea că se gă
sește pe poziții de dreapta de
oarece cu mina dreaptă omul se 
închină și tot cu ea duce la gură 
lingura cu mincare (.'?) gazeta
rul i-a răspuns punîndu-i o sin
gură întrebare : „Dar ce facem 
cu inima, căci ea este la stingă?".

„Dușmanul e la dreapta !“ Era 
Intr-adevăr la dreapta și a fost 
înlăturat — drum deschizindu-se 
unui destin demn, fericit, po
porului, drum deschizindu-se 
larg, luminos, fără opreliști, o- 
rinduirii socialiste. Avem toate 
motivele să fim, prin urmare, 
în aceste zile festive, bucuroși, 
minări. Avem, ca atare, îndato
rirea să exprimăm partidului, 
conducerii sale, prețuirea noas
tră ți întreaga recunoștință.

...Prețuire și recunoștință. Ctnd 
milioane de ființe vibrează astăzi u- 
nanim, cui să-i dai mai întii cuvîn
tul T Iată-1 pe tînărul lăcătuș Petru 
Petruș, de la „Electro-Banat" din Ti
mișoara :

— Am fost primit in rindurile 
partidului chiar tn aceste zile 
premergătoare gloriosului său 
semicentenar. Sint încă sub pu
ternica emoție pe care am sim
țit-o clnd mi s-a inminat carne
tul roșu de membru al Partidu
lui Comunist Român. Am trăit 
cea mai vibrantă clipă din via
ța mea. Sint recunoscător parti
dului nostru comunist pentru 
tot: pentru viața pe care o duo, 
pentru sentimentul demnității,

Partidului — cele mai înalte gînduri, cele mai alese simțăminte. Ca un singur om, poporul român omagiază partidul său comunist.
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pentru toate perspectivele ee ne 
stau deschise. Este partidul meu

Printre muncitorii, inginerii ți teh
nicienii care alcătuiesc coloana de
monstranților de la uzina „Unio“ — 
Satu-Mare se află și strungarul 
Sărkadi Adalbert, care ne declară :

— Viața da astăzi a oamenilor 
asta intr-adevăr viață de oa
meni. Iar despre condițiile de 
munci fi învățătură de care sa 
bucură noua generație, ele În
trec pină și cele mai îndrăznețe 
visuri pe care le-am avut noi 
odinioară. Eu sînt maghiar ; ca 
fiu al patriei noastre comune, ca 
unul care muncesc de un sfert 
da veac, cot la cot, frățește, ală
turi de muncitori români și ger
mani, aici, la uzina „Unic", simt 
eu toată ființa mea bucuria săr
bătorii celor 50 de ani de exis
tență și de luptă eroică a parti
dului, care a știut si ne facă pe 
toți sd ne simțim ca adevărați 
tovarăși, ca cetățeni egali ; cind 
se zice, cind se scrie tn ziare cd 
tot poporul este o familie fră
țească, să știți cd așa este. Și 
pini și un orb n-ar putea să nu 
vadă cd asta te datorește parti
dului, din care am și cinstea 
înaltă să fac parte.

Ie» Bacău, tovarășul Ghoarghe
Zamfir, membru de partid din ilega
litate, ne-a spus :

— Cu 42 de ani tn «mă, tind 
*m devenit comunist, partidul 
nostru era partidul speranței ; 
astăzi este partidul certitudinilor, 
al Înfăptuirilor.

Am avut fericirea să trăiesc 
și să văd cu ochii mei cum s-au 
Înfăptuit și se Înfăptuiesc idea
lurile pentru oare a luptat șt a 
suferit generația mea de comu
niști. Asta este cea mai mare 
bucurie pentru toți vechii mem
bri ai partidului. Șl mal este e 
bucurie mare : să vă spun 
drept, ne simțim tare bucuroși 
de cinstirea eu care sintem în- 
oonjurați. Vă rog să scrieți la 
gazetă eă mulțumim pentru a- 
eeasta Comitetului Central, H 
mulțumim tovarășului Ceanșeeeul Hori pentru oonducdtorul iubit

dabilă de energie electrică : mai 
bine de 200 milioane kilowați- 
ore. O declarație despre partid ? 
Ce pot să spun eu să cintă- 
rească mai greu decit milioane
le de metri cubi turnați la Por
țile de Fier ? Ce pot să spun eu 
mai mult decit faptul că acum 
un sfert de veac toată țara era In 
ruine, iar astăzi ne dă mina, a- 
dică ne stă in puteri, să facem 
un baraj și o centrală cum nu 
mai există in nici una din țările 
Europei occidentalo ? Cine spune 
industrializare spune forță, pu
tere — și asta ne-a spus parti
dul. Pe drept !

— Și înainte raportam reali
zări, cifre, depășiri. Le rapor
tăm și azi, dar dincolo de ele 
stă o altă realitate — declară 
inginerul Eugen Avram, de la 
Uzina metalurgică Iași. Acum 
avem de urcat o nouă treaptă. 
Incorporarea in producție a ce
lor mai noi cuceriri ale științei 
și tehnicii reclamă o nouă gin- 
dire, o nouă viziune asupra 
procesului industrial. Acum, 
vreau să spun în perioada de la 
Congresele al IX-lea și al X-lea, 
de la Conferința Națională a 
partidului, ne stau in minte alte

probleme : automatică, electro
nică, mecanică fină. Nu știu 
dacă filozofii noștri vor fi de 
acord cu cuvintele mele, poate 
că teoretic nu o fi prea exact, 
dar țin să spun părerea mea, că 
procesul acesta, la care sintem 
participanți, este un „salt cali
tativ" al industriei noastre.

Inginerul Ioan Vlad, directorul în
treprinderii Agricole de Stat Insula 
Mare a Brăilei, Erou al Muncii So
cialiste :

— Spunem cu toții : „politica 
partidului de valorificare a re
surselor naturale ale țării" — $1 
ne gindim la valorificarea ză
cămintelor. a pămintului. a ape
lor. lată însă că „Bărăganul 
dintre ape" arată că valorificăm 
pină și păminturile de sub ape. 
Insula Mare a Brăilei este — 
dacă pot să spun așa — un a- 
devărat document, o teză știin
țifică. Ea demonstrează „pe viu" 
politica de deplină valorificare 
a bogățiilor țării.

în 1970, insula a dat o producție 
deosebită — 225 000 tone cereale. 
Anul acesta ne-am planificat să o 
depășim cu 10 000 tone.

TOTUL PENTRU OM!

SÂRBĂ TORIT ZIUA DE 1 MAI
MANIFESTARE DE DRAGOSTE
PARTIDUL COMUNIST ROMÂN

Prin fața tribunelor se scurg neîn
trerupt coloanele entuziaste ale oa
menilor muncii, aclamînd pe condu
cătorii de partid și de stat ; trec zeci 
de care alegorice înfățișind, intr-un 
limbaj sugestiv, metaforic, noile pro
duse obținute în ultimii ani, instala
țiile de înaltă productivitate intrate 
de curind în funcțiune ; se înalță 
din mulțime, din marea tălăzuindă de 
aclamații, de urale și ovații, nenumă
rate pancarte care raportează concis 
ultimele rezultate de prestigiu, gra
fice ale ritmului ascendent al vieții 
noastre economice și sociale.

La prima impresie, sfera acestora 
este extrem de largă, subiectul lor — 
de o mare diversitate. Și totuși se 
leagă toate între ele printr-o notă 
comună ; ele Ilustrează, reunindu-se 
într-un tot, că remarcabilele succese 
din toate ramurile economiei națio
nale nu reprezintă un scop în sine, 
d. temelia solidă pe care se constru
iește. de către oameni, pentru oa
meni, sub conducerea partidului, edi
ficiul unei înalte civilizații, că țelul 
cel mai înalt al politicii partidului 
comunist, a tot ce se înfăptuiește în 
România este OMUL, bunăstarea sa 
materială și spirituală, înflorirea per
sonalității sale.

— Am visat de mică să ajung 
învățătoare. Și nu oriunde, ci 
aici, între consătenii mei, ne 
•punea Haritina Negreanu, în
vățătoare la Școala generală 
din satul Beiu-Teleorman. Și 
am ajuns. De aproape 20 de 
ani nu fac altceva decit ceea ce 
am visat: învăț carte pe copiii 
satului. Primii mei elevi sint 
acum studenți, învățători, me
canizatori, muncitori de înaltă 
calificare. Dacă n-ar fi fost 
Partidul Comunitf Român, ge-

tr-un oraș care nu exista ca cen
tru universitar pe harta țării.

Iată realități certe ale anilor noștri, 
ale acestei primăveri sărbătorești, 
despre care ne-au vorbit — într-o 
formă sau alta — zeci și zeci de 
participanți la demonstrație.

Coloana oamenilor in alb din Baia 
Mare. în tribună — dr. Constantin 
Opriș, directorul noului spital care va 
fi dat curind în folosință — „Uzina 
sănătății", cum îi zic localnicii.

— Pentru mine, ne mărturi
sește dr. C. Opriș, acest 1 Mai are 
o anumită semnificație. Este al 
20-lea 1 Mai pe care îl trăiesc ca 
medic. Din cele 20 de sărbători, 
aceasta mi se pare cea mai bo
gată. Anul acesta, pentru sănă
tatea oamenilor muncii din ju
deț se cheltuiesc de la buget 165 
milioane lei. La spitalul din Baia 
Mare, cu 1 200 paturi, vor lu
cra circa 500 de medici și cadra 
.medii sanitare.

Pe străzile municipiului Satu-Mare, 
în care în urmă cu aproape un an 
s-au dezlănțuit puhoaiele distrugă
toare, trece acum, spre tribuna din 
Piața Libertății, fluviul uriaș al oa
menilor muncii. în rîndul lor de
monstrează cu vie însuflețire șl su
tele de cetățeni cărora în mai 1970 
puhoaiele le-au nimicit în clteva ora 
căminele și agoniseala de-o viață. 
Chipurile împietrite, înnegurate din 
acele zile dramatice, sînt astăzi chi
puri zîmbitoare.

— Ne-am încolonat aid — ne «pu
ne Andrei Keliemen, mecanic- — cu 
gîndurile șl simțămintele noastre cele 
mal recunoscătoare. Recunoștință 
pentru scumpul nostru partid, pen
tru conducătorul nostru iubit, tova-

IngtiMvul agronom Alexandra 04- 
sănaru, de la cooperativa agricoli 
da producția din comuna Piatra, ju
dețul Teleorman, ne spune :

— Sint reprezentantul primei 
generații de „oameni cu crava
tă* răsăriți din familia mea de 
țărani teleormăneni. Dacă nu 
era partidul, aș fi rămas, poate, 
un simplu plugar, Intr-un ținut 
de sărăcie lucie și nevoi. As
tăzi conduc o cooperativă ca 
președinte și inginer, și su
fletul meu de țăran rămine al 
acestor locuri. Nici un alt gind 
pe care l-aș putea închina 
partidului la cei 50 de ani de 
luptă eroică n-ar fi mai frumos 
decit acela de a mă strădui să 
fiu un bun inginer agronom, 
mereu în slujba țăranilor, care 
înțeleg și urmează cu încredere 
politica partidului nostru, pen
tru că întreaga lui existență 
semicentenară este încărcată de 
umanitate, ca lanurile noastre 
de griu, vara..

Mari* Ionescu, muncitoare la Fa
brica de confecții București :

— Eu, tovarășe, sint femeie in 
vtntă ; am văzut și auzit multe 
tn viața mea. Zlcea-n ziare acum 
vreo treizeci de ani că dacă o să 
vină comuniștii la putere o să fie 
vai și-amar de viața noastră, că 
o să mincăm de la cazan, că o să 
ne ia copiii, că-i rechiziționează 
statul — și cîte șl mal cite. Dar 
alții, ea bărbatu-meu, tot munci
tor ca și mine, la „Wolf", mi-au 
spus că-s minciuni. Cinstit spun, 
nu vă fie cu supărare, mai imi 
erau gîndurile in cumpănă. Și au 
venit comuniștii Ia putere — și 
• bine. Ne-au scos din ruine, 
ne-au chemat Ia muncă șl acum 
uitați-vă in jur, ce să m-apuc eu 
să spun, că n-am cuvinte destule. 
A-nflorit țara.

—Dar copiii tot mi i-au luat, 
să știți. Pe băiat mi l-au făcut 
ofițer-maior și pe fată profe
soară de liceu. Așa „luat" zic și 
eu !

Alături de lucrătorii de pe ogoa
rele mehedințene l-am întîlnlt și pe 
Victor Pirvănesou, țăran din comuna 
Izverna, un bătrîn cu plete cărunte, 
căzindu-i pe spate. Cu doi copii a-, 
lături, ținindu-se drept, olteanul a- 
oesta în vînstă de aproape 70 de ani, 
trecea cintind din vioară.

— Cint a bucurie fi mulțumi
re pentru tot ce s-a făcut fru
mos in județul nostru și în toată 
țara — spune el. Și să mai spu
neți la ziar așa : că noi avem în

PARTIDULUI NOSTRU 
îl ÎNCHINAM

BIRUINȚELE NOASTRE!
Pretutindeni, în Capitală, ea și pe 

întreg cuprinsul patriei, oamenii 
muncii, Intr-o atmosferă de entu
ziasm, plini de voioșie, cu cîntece și 
dansuri, cu flori, au raportat parti
dului despre roadele muncii lor, des- 

credere In partid, cd el ne duce 
înainte pe cale buni și dreaptă. 
Și eu așa cred că atîta încredere 
n-a avut neamul nostru în ni
meni, pentru ci nimeni nu s-a 
ținut de cuvint așa cum se ține 
el. Așa să scrieți ! Vorba și 
fapta — așa cum e cinstit. De-aia 
avem încredere in tot ce ne spu
ne partidul, că am sări oricind, 
cum zice vorba, și-n foc pen
tru el.

Economistul Marin Duță, de la Uzi
nele „Strungul" din Arad :

— Desigur, incontestabil, există 
o legătură strinsă între dragostea 
față de partid și încrederea po
porului în partid, în politica lui. 
Nu vreau să facem istorie acum, 
nici nu-i specialitatea mea, dar 
această încredere a crescut din 
multe fapte : din verificarea re
zultatelor ei practice, din com
parații și altele. Eu vreau să 
vă spun citeva cuvinte despre alt 
factor : mă refer la vizitele de 
lucru ale tovarășului Ceaușescu. 
Să spun drept, cite o dată stăm 
și mă gindeam : cum de are timp 
tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
viziteze toată țara, si stea atiia 
de vorbă cu muncitorii, cu ță
ranii, cind are răspunderi atlta 
de înalte, atitea îndatoriri in ca
litatea de secretar general al 
partidului și ca șef al statului "> 
Dar am înțeles că iși face timp 
pentru aceste vizite de lucru, 
contacte directe cu oamenii 
muncii tocmai pentru că are în
sărcinări atit de înalte, pentru 
că vrea să cunoască din gura 
noastră, a poporului, ce gindim, 
ce credem, ce vrem, să discute 
cu noi sincer, deschis, tovără- 
șește. Niciodată n-a avut po
porul nostru o asemenea con
ducere — intr-adevăr apropia
tă, populară. Eu spun, cred — 
adică sint convins că acesta este 
un mare izvor de incredere in 
partid.

...Și, dacă se poate, aș mai 
adăuga ceva. Răsfoiți o colec
ție de ziare. Veți, vedea — dar 
e nevoie ca tocmai eu să vă 
spun asta ? — ba consfătuiri tu 
oamenii de artă, cu conducerile 
centralelor industriale, cu oa
menii muncii de alte naționali
tăți, cu țăranii cooperatori — și 
așa mai departe. Fiecare sector, 
cu problemele lui — dar o con
cluzie este comună : rolul con
ducător al partidului — desigur, 
nu spun că se limitează doar la 
aceste intilniri — este viu, este 
prezent, activ tn toate domenii
le de activitate. Asta-i explica
ția succeselor noastre.

pre angajamentele materializate în 
realizarea peste plan a mii și mii de 
tone de oțel și țiței, serii de ma- 
șini-unelte, șiruri de camioane, trac
toare și autoturisme, țesături, o gamă 
largă de bunuri.

Toata realizările vorbesc despre 
muncă, despre eforturi. In aceiași 
timp însă ele vorbesc despre o poli
tică economică justă, chibzuită și e- 
ficientă, o politică ce are ca miez 
germinativ industrializarea țării, in
troducerea cuceririlor revoluției teh- 
niico-științifice în toate ramurile de 
producție ; este politica Partidului 
Comunist Român, politică oe a făcut 
ca doar intr-un sfert de veac Ro
mânia să ajungă astăzi cunoscută în 
lume ca una dintre țările cu cea mai 
dinamică dezvoltare. Fiecare suc
ces evocat prin panourile, grafi
cele, carele alegorice ale demon
strației confirmă justețea acestei 
politici, reflectă faptul că poporul a 
îmbrățișat-o ca pe propria sa politi
că, cu conștiința că ea este izvorul 
forței economiei noastre socialiste, 
chezășia viitoarelor succese, care vor 
face ca România să se numere prin
tre țările avansate economic ale 
lumii.

în fața graficelor și a panourilor, 
în efervescența demonstrației, am 
luat cîteva interviuri-fulger în co
loane. Iată ce ne-a declarat Tom» 
George, strungar de înaltă clasă la 
Uzina de mașini grele București :

— Graficul cu care ne prezen
tăm astăzi în fața conducerii 
partidului simbolizează agrega
tele de zeci și sute de tone crea
te in uzina noastră pentru hidro
centralele și termocentralele în 
construcție de la Porțile de Fier, 
Rovinari, Lotru. Astăzi, cînd gîn- 
dul se îndreaptă cu recunoștință 
spre partid, spre jubileul său de 
o jumătate de veac, ii închinăm 
unul din rezultatele cele mai de 
preț ale muncii noastre : primul 
rotor de joasă presiune pentru 
C.E.T. Rovinari. Avem mîndria 
de a fi participanți activi la pro
gramul de electrificare a țării. 
Cș unii care lucrăm într-un sec- 
tor-„cheie“, ne apare clar : calea 
pe care ne conduce partidul, a 
industrializării, a făuririi unei e- 
conomii moderne, eficiente, este 
singura ce poate asigura propă

De strajâ cuceririlor revoluționare ale poporului

opuși, dintr-o serie de 
destinat unui mare obiec- 
industriei chimice din ac- 
cincinal, respectiv Combi- 
de îngrășăminte chimice

șirea țării, atingerea «nul taalt 
nivel de civilizație.

Ionel Geantă — șef de echipă la 
Uzinele „23 August" :

— Am încheiat de curind, îm
preună cu oamenii mei, monta
rea primului compresor cu ci
lindri 
patru, 
tiv al 
tualul 
natul 
din Slobozia. Vreau să vă spun 
că uriașul agregat constituie o 
premieră europeană. Văd că 
parcă zîmbiți; dar si știți, nu 
este laudă de sine. Da, sintem 
mindri și, la drept vorbind, avem 
cu ce să ne mândrim. Gindiți-vă 
cam cite „premiere europene" se 
realizau in industria vechii Ro- 
mânii., Azi — altă realitate. Și 
mă refer îndeosebi la ultimii ani, 
cind partidul ne-a spus — „in
dustrie, industrie, dar nu orice 
fel de industrie !“. Și ne-a che
mat să producem tehnică înaltă, 
să fie competitivă oriunde în 
lume. Înainte iți venea o mași
nă de la firma „Manesmann" și' 
te minunai de ea. Acum ne 
luăm, cum s-ar zice, la întrece
re, și facem mașini la fel sau 
chiar mai bune. La fel, tovarășii 
noștri de la Brașov nu se mai 
gindesc — „hai, dă-i drumul la 
tractor, pentru Bărăgan merge". 
Nu, se gindesc la cei care fac 
tractoarele „Fiat" sau cele engle
zești, ca ale noastre să fie la fel 
sau mai bune. Deci, notați și 
scrieți că mulțumim partidului 
nu numai pentru politica de in
dustrializare, dar și pentru o- 
rientarea asta către tot ce-i mai 
nou, mai modern in lume. Și că 
recunoștința din suflet o s-o tre
cem in minte și in miini, să fa
cem mașini și utilaje cu care si 
se mindrească toată țara !

La Porțile de Fler, cu Ing. Ion 
Leuștean, directorul centralei hidroe
lectrice :

— Muncitori!, inginerii și teh- 
nleienii de la Porțile de Fier, din

rindurile cărora am bucuria să 
fac parte, au pus in funcțiune 
înainte de termen 4 hidrogene
ratoare, intre care și primul hi
drogenerator fabricat la noi in 
țară, Ia Reșița. Am reușit să li
vrăm peste plan sistemului ener
getic național o cantitate apre-

nevoia de explicații — pancarta vorbește de la sineFotografia nu are

nerații și generații de săteni na 
s-ar fi putut desprinde de con
diția „eminamente agrară". Dacă 
astăzi tinerii noștri au alte des
tine, acesta este in primul rind 
meritul Partidului Comunist 
Român, căruia ii închin un gind 
frumos, ca visul meu cel din 
copilărie de a ajunge învăță
toare

Exemplul ales nu constituie un 
destin singular. Suceava, care nu de 
mult a intrat in circuitul universitar 
al țării, a aplaudat prezența la de
monstrația de 1 Mai și a celor peste 
1000 de studenți ai Institutului pe
dagogic din localitate. Făcîndu-se 
ecoul simțămintelor de recunoștință 
ale tineretului studios de aici față 
de grija ce o poartă partidul pentru 
creșterea, educarea și instruirea ti
nerei generații, studenta Elena Joița, 
din anul II filologie, ne-a declarat :

— Grija pentru a ne asigura 
condiții optime de viață și de 
învățătură este o dovadă grăi
toare a atenției cu care partidul 
urmărește destinul tinerei gene
rații. Vîrsta nu-mi permite să 
evoc vremuri de demult : amin
tirile mele încep după 23 Au
gust 1944. Totuși, știu că moș
tenirea rămasă de la guvernele 
burghezo-moșierești se număra 
în milioane de analfabeți, ca și 
intr-o vorbă a lor, cinică prin 
disprețul ei : „Prea multă învă
țătură nu-i bună, că n-o să aibă 
cine să ne tragă cizmele". Iar 
astăzi, datorită politicii partidu
lui, ridicării culturale a întregu
lui popor. România este una 
dintre primele țări ale lumii în 
care învățămintul de 10 ani este 
obligatoriu și gratuit, iar pro
centul de studenți este dintre 
cele mai înalte — ca să nu mai 
vorbim de burse, cămine sau 
cantine. Șl trebuie să adaug un 
lucru — poate de fapt trebuia să 
încep cu el — că învățăm în- 

rășul Nicolae Ceaușescu. Nu vom 
uita cum secretarul general al parti
dului a venit imediat în mijlocul 
sinistraților. nu vom uita niciodată 
sprijinul pe care partidul ni l-a dat 
imediat, incă din primele zile ale 
calamității, și apoi ajutorul mare 
pentru a ne reface grabnic căminele. 
Eu și familia mea, ca atitea alte sute 
de locuitori sinistrați, am primit a- 
partament confortabil în noul cartier 
„Carpați", cartier construit din in
vestiții acordate de partid și de stat 
reconstrucției în Satu-Mare.

Cuvinte și ginduri de recunoștin
ță... Aici, în județ, cu sprijinul și din 
fonduri de stat s-au construit în 1970 
peste 2 200 de apartamente și peste 
2 000 de case proprii în orașul Satu- 
Mare și în diferite localități rurale. 
Ofensiva construcțiilor de locuințe 
continuă intens și în acest an. Aici, 
și la fel în toată tara. O cifră globa
lă ni se pare revelatoare. In primei» 
4 luni au fost date în folosință circa 
13 000 de apartamente din fondurile 
centralizate de stat și din fondurile 
populației, cu sprijinul statului.

Arhitecții și proiectanții raportea
ză realizări remarcabile și în oeea ce 
privește dezvoltarea civilizației ru
rale. Pină în prezent au fost întoc
mite schitele de sistematizare pentru 
4 110 sate și pentru 1 430 comune.

Corespondentul nostru din județul 
Botoșani l-a oprit pe țăranul Dumi
tru Cososchi, pensionar C.A.P. din 
comuna Roma :

— Ei, multe s-ar putea spună 
despre cum arată casele din sa
tele noastre de astăzi, și po 
dinafară, șl pe dinăuntru. Un- 
de-s bordeiele în care dormeai pe 
rogojină ? Mai știu copiii din sat 
despre hrana de altădată, boțul 
de mămăligă încinsă mulat în 
zeamă de varză ? Azi îi auzi că 
fac nazuri, că de ce vecinul are 
televizor și ei incă nu, și nici 
nu le mijește bine mustața și-l

(Continuare in pag. a IV-a)
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vezi cocoțați pe tractor SM 
combină.

Da’ ce vorbese despre copil. 
Am împlinit 75 de ani. E ade
vărat, puterile nu mă mal ajută 
să muncesc ca tn tinerețe. Dar 
nu am rămas pe drumuri, nu a 
trebuit să bat pe la alte porțl. 
Simt in flecare măsură nouă 
grija partidului pentru toți 
cel de virsta mea. Ne bucu-

DEMOCRAȚIA
POPORULUI LIBER

Clntecul, dansul șl voia bună car* 
au domnit din primele ore ale dimi
neții în toate localitățile țării au 
configurat tabloul unui popor Intr-a
devăr liber, stăpln pe soarta și pe 
destinele sale, conștient de un mare 
adevăr : eă datorită luptei și activi
tății, politicii partidului s-a ridicat 
la condiția de stăpln al propriei sale 
soar te.

înțelegerea conștientă a> acestei 
realități, a dublei calități a omului 
muncii — de proprietar și producă
tor — forma esența acelui sentiment 
de satisfacție ce iradia din succesiu
nea impresionantă de care alegorice, 
de grafice și pancarte, prin care de
monstranții raportau propriile lor 
victorii. Există un sens profund, un 
miez al tuturor acestor imagini sur
prinse pe viu, trăite în coloanele de 
demonstranți — și anume conștiința 
oamenilor muncii de conducători au
tentici ai țării, democratismul adine, 
real, promovat cu perseverentă de 
partid în ultimii ani în toate dome
niile vieții sociale și economice. 
Muncitorii își anunțau succesele și 
sa bucurau de ele si pentru faptul 
că acestea exprimă nu numai pri
ceperea lor profesională, ci și roade
le dreptului lor de decizie. Ei înșiși, 
în adunările generale ale salariaților, 
în comitetele de direcție și-au spus 
părerea asupra tuturor problemelor 
întreprinderii ; ei înșiși, cu cele mai 
diferite prilejuri, și-au rostit cu fer
mitate cuvintul asupra celor mai 
Importante măsuri, asupra diferitelor 
legi ale țării.

Cu satisfacție, el declară reporte
rilor și corespondenților ziarului :

— E greu si spui tot ce simți 
In puține cuvinte. Aș zice așa : 
astăzi nici o măsură, nici o ho- 
tărire de mai mare importanță 
nu este adoptată fără ca, înain
te, să fie supusă dezbaterii pu
blice, consultării cu noi, oame
nii muncii. Din asemenea con
sultări s-au definitivat multe 
măsuri, de mare importanță 
pentru bunul mers al economiei, 
cum sînt cele cu privire la con
tractele economice, la calitatea 
producției, pregătirea cadrelor, 
perfecționarea calificării și pre
gătirii tehnice, în care, spre sa
tisfacția noastră, am regăsit 
multe din propunerile făcute de 
noi — a declarat Ovidiu Voicu- 
lescu, electrician, șef de echipă 
in secția echipament metalic 
UREMOAS, București.

tn coloana demonstranților de la 
uzinele „1 Mai“-Ploiești, principala 
uzină constructoare care a făcut Ca 
România să se situeze astăzi pe locul 
al II-lea in lume în producția de 
utilaj petrolier, l-am intîlnit pe 
maistrul Ion Vasileseu, care ne-a 
■pus :

— Vreau să vă spun un sin
gur lucru : mă gindesc la faptul 
că In ultimii ani tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost de mai 
multe ori în mijlocul nostru. A 
mers prin secții, a examinat a- 
gregatele, a stat de vorbă cu 
muncitorii, cu maiștrii, cu ingi
nerii ; s-a sfătuit cu noi simplu, 
de la suflet la suflet. I-am spus 
cum vedem noi politica partidu
lui, ce credem că mal trebuie 
făcut in uzina noastră. Așa s-au 
stabilit sarcini de perspectivă 
pentru uzina noastră, pentru În
treaga țară. Conducerea se sfă
tuiește cu noi, iar noi partici
păm, ne spunem cuvintul In 
treburile de conducere. Uite, 
vezi, asta numesc cu adevărat 
democrație.

în tribuna oficială 
ța Eroilor din Alba 
pe Bujor Gherman, 
briica de produse refractare din loca
litate. Lucrează aici din 1965, anul 
Intrării in funcțiune a fabricii.

instalată tn Pla- 
Iulia l-am zărit 
maistru la Fa-

— Nu știu să dau interviuri, 
dar aș vrea să exprim apro
barea noastră pentru felul in 
care partidul se ingrijește ca 
democrația muncitorească să nu 
fie doar o vorbă frumoasă, ci 
un adevăr adevărat. Mai multe 
n-aș mai spune, toată lumea 
știe ce înseamnă astăzi aduna
rea generală a salariaților — 
cum i se mai spune, forul su
prem de conducere in întreprin
dere. Iar eu, maistrul Gherman, 
salariatul fabricii, vreau ca și 
celăl'-’t Gherman, „proprietarul" 
ei, să fie mulțumit. Tot ce se 
petrece in fabrică mă intere
sează. Cu vreo două săptămâni 
in urmă la secția I nu mergea 

răm de pensie, de alte în
lesniri pe care le datorăm parti
dului. Zilele trecute, partidul a 
luat încă o hotărâre — aceea eu 
ajutorul la asistența medicală, eu 
tratamentul gratuit tuturor coo
peratorilor și cu ajutoarele pen
tru copiii sub 16 ani etc. Sint 
măsuri pătrunse de omenească 
grijă pentru oameni, la care 
oricine nu poate să răspundă, 
adică să mulțumească decît prin 
muncă și vrednicie.

e instalație. Treaba celor de a- 
colo ? Nu. Împreună cu echipa 
am plecat să-i ajutăm. Era și 
treaba noastră. Așa ne-a crescut 
și ne-a educat partidul nostru.

— Am fost reales a doua oară 
tn comitetul de direcție. Dacă 
la început activitatea aici era 
influențată de concepții mai 
vechi, care duceau de multe ori 
la măsuri cu caracter formal, 
superficial, anul acesta lucrurile 
s-au schimbat radical. Fapt care 
s-a văzut imediat in rezultatele 
obținute : din unitate cu „pro
bleme", acum sintem fruntași 
Pe sector. îndeplinirea exem
plară a sarcinilor nu poate fi 
concepută în afara permanentu
lui control muncitoresc asupra 
întregii activități de conducere

SĂRBĂTOARE A FRĂȚIEI
Șl SOLIDARITĂȚII

INTERNAȚIONALISTE
Marea demonstrație din Capitală, 

ca și demonstrațiile și mitingurile 
din toate celelalte orașe ale patriei, 
au constituit o elocventă expresie a 
sentimentelor profunde de solidari
tate și frăție internaționalistă în care 
partidul a educat și educă poporul 
român. Simbolizind ideile de soli
daritate a tuturor celor ce muncesc 
din întreaga lume, se puteau vedea, 
la demonstrația din Capitală, grupuri 
de tineri și tinere îmbrăcați in pito
rești costume naționale a nenumărate 
popoare, nenumărate pancarte ,cu lo
zinci exprimînd un cald salut fră
țesc adresat popoarelor tuturor ță
rilor socialiste, clasei muncitoare din 
țările capitaliste, tinerelor state din 
Asia, Africa, America Latină. Se 
puteau citi cuvinte de salut față de 
lupta eroicului popor vietnamez, a 
celorlalte popoare din Indochina.

Iată cîteva din multitudinea decla
rațiilor făcute de participanții la de
monstrații :

— Sărbătorind succesele dobîndite 
în construcția socialismului — ne-a 
declarat Gheorghe Bulgărea, lăcătuș 
la uzinele „Republica" din Capitală 
— gîndurile noastre de prietenie și 
solidaritate ni se îndreaptă în această 

Un simbol, în cîntec și dans, al frăției oamenilor muncii români, maghiari, germani și de alte najionalitâji

șl gestiune a întreprinderii. (Io
nel Turcitu, muncitor specialist 
Ia secția întreținere șl reparații 
de la UREMOAS).

— Lucrez in cooperativa a- 
gricolă de producție de 11 ani. 
Și toți cooperatorii ne simțim 
cu adevărat stăpinl a tot ceea 
ce izbîndim prin munca noas
tră, stăpîni pe rodul ei. Nu-i 
lucru mai de seamă și chiar mă
runt în cooperativă la care fie
care să nu-și aducă partea de 
gîndire ți de hărnicie. Toate 
hotărîrile sînt discutate și apro
bate in adunarea generală. Sîn- 
tem stăpîni in casa noastră, pe 
munca noastră. (Hie Jan tea, 
brigadier la C.A.P. „Scinteia", 
județul Ialomița).

La Cluj, scriitorul Vasile Rebrea- 
nu nota, urmărind revărsarea miilor 
de oameni pe străzile împodobite 
sărbătorește ale orașului :

— în contextul social și politic al 
realității contemporane, artistul, omul 
de creație, scriitorul, cîntărețul ce
tății se află într-un fericit și nobil 
consens cu istoria, cu țara, cu poli
tica ei. Este azi de domeniul eviden
ței faptul că artele în România tră
iesc cea mai înfloritoare epocă a lor. 
Nu există pentru omul de creație 
nici o contradicție între concepția sa 
estetică și cea politică. Această feri
cită coincidență se datorează faptu
lui că Partidul Comunist Român este 
cu adevărat exponentul cel mai auto
rizat al acestui popor, că partidul 
nostru duce o politică înțeleaptă, 
creatoare. în spiritul creator al parti
dului — artistul își găsește resursele 
inspirației sale. în libertatea țării — 
artistul își găsește izvorul libertății 
sale. în omenia adîncă a acestui 
popor de artiști, și în cea a partidu
lui — omul de artă își găsește forța 

. umanismului său.

zi spre toate popoarele din țările so
cialiste frățești, spre clasa munci
toare și toți oamenii muncii din ță
rile capitalului, spre popoarele din 
statele recent eliberate, spre cei ce 
trebuie să lupte cu arma în 
mină Împotriva colonialismului. 
Tuturor acestor popoare le adre
săm salutul nostru muncitoresc. 
Noi ne bucurăm de succesele 
noastre, le arătăm tuturor prin gra
ficele șl panourile cu care manifes
tăm, și, vreau să subliniez, ne bucu
ră aceste succese cu atît mal mult 
cu cît știm că muncind bine, întă- 
rindu-ne patria, întărim forțele so
cialismului din lume. Este o Idee 
limpede, pe care partidul a sădit-o 
adine în inima noastră.

— Urmireso cu mult Interea 
activitatea pe tărăn extern a 
partidului și statului nostru și 
mă simt mindru că sînt cetățean 
al Republicii Socialiste România 
— ne spune ing. Eugen Sandu, 
de la Uzina de sîrmă din Buzău. 
Am avut deseori prilejul ca, a- 
flindu-mă in străinătate, să-mi 
pot da seama direct oe presti
giu mare »l-a ciștigat (ara 

noastră prin politica sa. Asta 
pentru că cete o politică dreap
tă, care sprijină tot ce este cauză 
înaintată, toate forțele care lup
tă pentru aspirațiile cele mai 
înalte ale popoarelor, cum sînt 
socialismul și pacea. Deci cred 
că toamai felul cum realizează 
în fapte această idee de solida
ritate este unul din izvoarele 
prestigiului României. „Româ- 
nia-Ceaușescu“ sînt cuvinte pe 
care le-am auzit adesea, ex
primînd deopotrivă stimă șl 
considerație față de reali
zările remarcabile ale poporu
lui român, față de conducătorul 
partidului și statului nostru, 
față de politica externă a Ro
mâniei socialiste.

Reporterii noștri au consemnat, 
totodată, declarații ale oaspeților de 
peste hotare, delegați din partea or
ganizațiilor sindicale și obștești din 
diferite țări, participant! la marea 
demonstrație din Capitală.

— Impresiile culese acum sînt 
mult mai bogate și mai profunde 
decît cu 15 ani in urmă, cînd am 
avut prima dată ocazia de a vi
zita România și de a asista la 
sărbătorirea ' zilei de 1 Mai, 
a subliniat I. S. Dvornikov, șe
ful secției juridice a Consiliului 
Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S. Am remarcat o largă 
participare a oamenilor muncii, 
a tineretului, la demonstrația 
Intîiului de Mai din acest an, 
care precede o altă mare sărbă
toare — semicentenarul Partidu
lui Comunist Român. Zeci de 
mii de fețe s-au perindat prin 
fața tribunelor ; chipuri vesele, 
zimbitoare, emanând voioșie, 
mulțumire. Bucureștiul este par
că altul, a crescut, s-a dezvoltat, 
este mai proaspăt, mai tinăr. 
Partidul comunist, noua orîn- 
duire făurită sub conducerea lui 
au adus oamenilor muncii din 
România nu numai eliberarea, 
ci și o viață din ce In ce mai 
bună, tn tot ceea ce se face se 
simte grija partidului și statului 
pentru bunăstarea și fericirea 
populației. Șt de data aceasta 
am găsit în România gazde pri
mitoare și deschise, care ne-au 
tntimpinat cu prietenie ți căldură.

— M-a Impresionat puternic parti
ciparea atît de numeroasă a oame
nilor muncii, entuziasmul lor, dra
gostea profundă față de Partidul Co
munist Român, care în aceste sule își 
sărbătorește cea de-a 50-a aniver
sare — a spus Carlos Jorquera To
ledo, membru al Comisiei Politice a 
C.C. al P.C. din Chile. In al doilea 
rînd, m-a impresionat spiritul inter- 
naționalismului proletar care și-a pus 
pecetea pe întreaga demonstrație, 
expresie elocventă a botărîrii' comu
niștilor, a poporului român, de a pro
mova -unitatea sistemului socialist, de 
a Întări solidaritatea cu toate popoa
rele care luptă pentru eliberarea de 
sub dominația imperialistă. Am vă
zut și am simțit palpitând la acest 
1 Mal pe străzile Bucureștiului inima 
caldă, frățească, internaționalistă a 
poporului român.

— Unitatea de gtndire, unita
tea de acțiune intre masele celor 
ce muncesc, între partid și po
por — iată realitatea care mi se 
pare mie cea mai caracteristică, 
cea mai izbitoare pentru Româ
nia socialistă. Rezultat concret, 
palpabil, al acestei unități, rea
lizările impresionante ale po
porului român, pe care le-an în
fățișat simbolic sutele de mii de 
manifestanți bucureșteni, sînt 
pilduitoare pentru toți cei care 
luptă, sub steagurile solidarității 
și frăției oamenilor muncii de 
pretutindeni, împotriva exploa
tării monopoliste, pentru trium
ful idealurilor socialismului, de
mocrației și păcii. După cum 
pilduitoare este constanța cu 
care acționează P.C.R. pentru 
Întărirea unității mișcării comu
niste. (Hidesato Numata, mem
bru al C.C. al P.C. din Japonia).

— Cuvintele cu greu ar putea ex
prima sentimentele pe care le trăiești 
asistînd la această trecere în revistă 
a unor impresionante succese, ex
presie elocventă a talentului șl 
hărniciei oamenilor muncii din 
țara dumneavoastră. Mă simt ală
turi de acești oameni care își ma
nifestă în chip emoționant bucuria 
împlinirilor, credința în izbînzi vii
toare și mai mari pe drumul trasat 
de partid. (Pavlak Tadeusz, pre
ședintele Federației sindicatelor din 
industria chimică din R. P. Polonă).

— Cred că oricare dintre cei 
care s-au aflat la această tribu
nă — a arătat Erley Olsen, re
dactor șef adjunct al ziarului 
„Land og Folk", organ al P.C. 
din Danemarca — au făcut a- 
ceeași constatare, au tras aceeași 
concluzie din această manifesta
re grandioasă : Partidul Comu
nist Român este un partid de 
mase și cînd spun aceasta nu mă 
gindesc numai la numărul mem
brilor săi, ci la firele multiple 
care — așa cum atît de bine am 
putut vedea astăzi — îl unesc cu 
întreg poporul. După părerea 
mea, prestigiul internațional de 
care se bucură P.C.R. se dato
rează, in egală măsură, modului

Cuvintarea tovarășului
Virgil Trofin

(Urmare din pag. I)

rea tezaurului cultural «1 po
porului.

Tot cee,a ce preconizează parti
dul și statul, tot ceea ce făurește 
harnicul și talentatul nostru po
por servesc intereselor sale fun
damentale, bunului trai material 
și cultural al celor ce muncesc.

în primul trimestru al acestui 
an veniturile bănești din salarii 
au sporit cu 11,2 la sută. Prin in
troducerea minimului de cîștig 
garantat și mărirea pensiilor au 
crescut veniturile țărănimii. Des
facerile de mărfuri pentru popu
lație au crescut cu 10 la sută față 
de aceeași perioadă a anului tre
cut. O importanță deosebită au 
recentele măsuri prevăzute de con
ducerea partidului și statului nos
tru privind majorarea salariilor în 
perioada 1971—1975 și creșterea 
alocațiilor de stat pentru capii. 
De asemenea, de mare importanță 
sînt măsurile stabilite pentru re
zolvarea unor probleme sociala 
ale membrilor cooperatori și fa
miliilor lor. Nu încape îndoială că 
prin realizarea și depășirea sarci
nilor planului de stat în industria 
și în agricultură se vor crea con
diții tot mai bune pentru crește
rea în continuare a bunăstării în
tregului nostru popor, scop funda
mental al politicii Partidului Co
munist Român.

Pornind de la principiul că lărgi
rea și adîncirea democrației se în
scriu ca cerințe determinante pen
tru afirmarea superiorității noii 
orinduiri, partidul nostru acțio
nează cu consecvență pentru per
fecționarea continuă a formelor șl 
metodelor de organizare și condu
cere ale întregii societăți, pentru a- 
sigurarea participării maselor la 
elaborarea și aplicarea tuturor mă
surilor care privesc mersul înain
te al societății noastre pe drumul

La Timișoara i ea pe întreg cuprinsul patriei, o manifestare de atașament

In ears a reușit să asigure a- 
ceastă legătură, democratizării 
tuturor sectoarelor vieții sociale, 
ca și energiei cu care acționează 
pentru'unitatea mișcării mon
diale comuniste și muncitorești, 
pentru promovarea ideilor păcii 
și colaborării in lume.

— Sînt profund impresionat de 
succesele deosebite ale poporului ro
mân, care, prin această demonstrație, 
Ișl exprimă unitatea sa. hotărî- 
rea fermă de a înainta pe calea so
cialismului, a prosperității. România 
socialistă se bucură de un deosebit 
prestigiu internațional pentru spriji
nul ei activ acordat tinerelor state 
independente în lupta lor împotriva 
imperialismului și neocolonialismu- 
lui. în mod special, R.A.U., țară prie
tenă a României, este recunoscătoare 
pentru solidaritatea și sprijinul ma
nifestat de guvernul și poporul ro
mân față de lupta popoarelor arabe, 
pentru realizarea aspirațiilor lor de 
pace și progres. (All Awad Basal, re
prezentant al Federației generale a 
muncitorilor din R.A.U.).

Bruno Sacerdoți, secretar general 
al Uniunii Internaționale a Sindica
telor din Metalurgie, reprezentantul 
Federației Sindicale Mondiale :

— Sînt deosebit de fericit dc 
a trăi împreună, cu muncitorii 
din România acest 1 Mai, cu atît 
mai festiv, cu cît precede apro
piata aniversare a gloriosului 
Partid Comunist Român. în lu
mea de azi, cind proletarii din 

luminos al socialismului și comu
nismului.

înfăptuindu-șl cu devotament o- 
bligațiile față de propriul popor. 
Partidul Comunist Român răspun
de, totodată, îndatoririi sale Inter
naționaliste, ca detașament activ 
al mișcării comuniste și muncito
rești, al forțelor antiimperialiste 
contemporane.

In această zl de sărbătoare a- 
dresăm din inimă salutul nostru 
frățesc și urări de succese în edi
ficarea noii orînduiri popoarelor 
din țările socialiste europene — U- 
niunea Sovietică, Bulgaria, Iugo
slavia, Ungaria, Albania, Polonia, 
Republica Democrată Germană, 
Cehoslovacia; popoarelor din ță
rile socialiste ale continentului a- 
siatic — Republica Populară Chi
neză, Republica Populară Demo
crată Coreeană, Republica Popu
lară Mongolă și Republica Demo
crată Vietnam — poporului Repu
blicii Cuba — primul stat socialist 
de pe continentul american.

Sîntem convinși că dezvoltarea 
multilaterală a țărilor socialiste, 
colaborarea strînsă dintre ele pa 
temelia principiilor marxism-le- 
ninismului și internaționalismului 
proletar, ale respectării indepen
denței și suveranității naționale, e- 
galltății în drepturi și neamestecu
lui în treburile Interne, sprijinului 
tovărășesc șl avantajului reciproc 
contribuie la întărirea sistemului 
socialist mondial, la creșterea pre
stigiului și influenței socialismului 
în lume.

Partidul nostru comunist și po
porul român urmăresc cu simpa
tie și își manifestă solidaritatea cu 
clasa muncitoare, cu partidele co
muniste șl muncitorești, cu toate 
forțele sociale înaintate din țările 
capitaliste. Cu acest prilej, le a- 
dresăm salutul nostru internațio
nalist și urări de succese în reali
zarea năzuințelor lor de libertate, 
democrație și socialism.

■titea țări nu «-au eliberat încă 
de exploatare, iar unele po
poare luptă cu arma-n mină 
pentru libertate națională și so
cială, succesele celor ce mun
cesc din România sint o contri
buție de preț Ia susținerea, prin 
fapte concrete, a bătăliilor de 
clasă și revoluționare de pretu
tindeni. Conștiința acestei soli
darități internaționaliste ii În
suflețește pe oamenii muncii 
din România. Eu văd in aceasta 
rezultatul muncii educative a 
Partidului Comunist Român, a 
cărui întreagă activitate in de
cursul celor 50 de ani de exis
tență a fost pătrunsă neabătut 
de fidelitatea față de interna
ționalism, de cauza frăției celor 
ce muncesc din toată lumea.

— Un popor conștient de opțiunea 
sa, mîndru de realizările sale, stirîns 
unit în jurul conducerii sale, hotărît 
să meargă neabătut înainte spre țelul 
măreț : socialismul și comunismul. 
Aceasta este impresia copleșitoare pe 
care am dobîndit-o in decursul aces
tei demonstrații muncitorești de neui
tat. Drumul de luptă al partidului 
dv., etapele pe care le-ați străbătut, 
politica de astăzi a partidului și sta
tului dv. prezintă utilitate și pentru 
lupta în vederea unor transformări 
revoluționare pe care o ducem noi în 
Congo. Firește, lupta se duce în con
diții foarte diferite și, cum arată și 
experiența dv.. succese mari pot fi 
obținute numai prin aplicarea crea
toare a teoriei la condițiile proprii,

Exprimăm sentimentele de pro» 
fundă solidaritate cu popoarele re
cent eliberate, cu cele care luptă 
cu arma în mînă împotriva impe
rialismului, pentru dobîndirea și 
consolidarea independenței na
ționale, pentru progres și prospe
ritate.

Folosim șl acest prilej pentru ■ 
transmite din inimă un salut fier
binte poporului vietnamez — luptă
tor eroic împotriva agresiunii im
perialismului american — celor
lalte popoare din Cambodgia șl 
Laos, care acționează neînfricat 
pentru libertate socială șl naționa
lă, pentru dreptul de a-și hotărî 
singure destinul, fără nici un a- 
mestec din afară.

România socialistă extinde le
gături de colaborare multilaterală 
cu toate țările lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială, își aduce 
întreaga contribuție la instaurarea 
în lume a unui climat de înțele
gere și colaborare între popoare, 
la realizarea securității europene, 
la lichidarea focarelor de neliniște 
șl încordare din Orientul Apropiat 
și din alte zone ale globului, mili
tează activ împotriva politicii 
cercurilor reacționare, imperialiste, 
pentru apărarea păcii în lume.

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

Trăiască poporul român, con
structor al socialismului, și scumpa 
noastră patrie — Republica Socia
listă România I

Trăiască unitatea țărilor socia
liste, a mișcării comuniste șl mun
citorești, a forțelor democratice și 
antiimperialiste de pretutindeni !

Sub conducerea Partidului Co
munist Român, a Comitetului său 
Central, înainte spre făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate In patria noastră — Repu
blica Socialistă România 1

fierbinte față da cauza partidului

specifice. (Maklno Joachim, repre
zentantul Confederației sindicatelor 
congoleze — Brazzaville).

★
Ca în fiecare an, coloanele oame

nilor muncii au fost urmate de tra
diționala paradă a sportivilor. Gru
puri compacte Înfățișează alegoric 
preocupările tineretului, contribuția 
sa la construcția socialismului. în 
ritmul avîntatului marș „Hei, rup !“, 
un detașament de tineri îmbrăcați în 
salopete evocă entuziasmul și hărni
cia brigadierilor de pe șantierele de 
muncă voluntară. în coloanele spor
tivilor, care alegorice, trofee oglin
desc victoriile obținute în întrecerii» 
olimpice, mondiale sau continentale, 
prestigiul sportului românesc pesta 
hotare.

Marea demonstrație se Încheie cu 
emoționantul moment al intonării 
imnului de luptă al clasei munci
toare de pretutindeni — „INTERNA
ȚIONALA".

în cursul după-amiezii, precum șl 
în ziua de 2 Mal, sute de mii da 
cetățeni au luat parte la serbări 
populare și cîmpenești, la diferita 
manifestări culturale și sportive.

George-Radu CHIROV1CI 
Radu CONSTANTINESCU 
Hie TANASACHE 
Petre POPA
Romulus CAPLESCU 
Dumitru ȚINU, 
redactori și corespondenți 
ai „Scînteii*
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fotbal 18 GOLURI
ȘL UN NOU LIDER: DINAMO

„CUPA DAVIS**

Debut victorios
al tenismenilor noștri 

ROMÂNIA - OLANDA 5-0
„Cupa Davls", com

petiție supranumită 
campionat mondial 
neoficial pa echipe, a 
Început ți pentru e- 
chipa reprezentativă a 
României. Debutul ei 
in noua ediție (a 60-a) 
s-a făcut, după cum 
se țtie, In compania 
selecționatei Olandei. 
La finele săptămînii 
Încheiate ieri, timp de 
trei zile, tenismanii 
români ți olandezi au 
susținut cinci partide 
oficiale (patru de 
simplu ți una de du
blu), oferind publicu
lui spectator, ca ți 
telespectatorilor, prilej 
de adevărată desfă
tare. Sportivii noștri 
se anunțau mari fa- 
voriți, e adevărat. Dar 
trebuie spus că tine
rii jucători olandezi 
au dat totul pentru a 
se ridica la nivelul 
experienței ți tehni
cii prestigioșilor lor 
parteneri de întrecere.

Maj tntli au foet 
meciurile de simplu 
In care Tiriac ți Nfes- 
tase — fără să forțeze 
— au dțtigat fiecare 
in cite trei seturi. Un 
anume echilibru, dacă 
se poate spune astfel, 
a existat pe teren 
doar în setul I al lui 
Tiriac cu campionul o- 
landez Hemmes (spor
tivul nostru a ciștigat 
cu 7—5). în rest, setu
rile au revenit „trico
lorilor" noștri cu dife
rențe de la 3 puncte 
In sus. Partida de du
blu, care a opus cu

plurile Țirlac, Năs- 
tase — Hemmes, Hor- 
dijk, a însemnat o a- 
devărată demonstrație 
de tenis aproape pe 
toată durata celor pa
tru seturi. Deseori, 
mingea s-a „plimbat" 
prelung deasupra fi- 
leului direct intre ra
chete, fără a atinge 
terenul, loviturile pu
ternice alternînd cu 
cele ușoare, spre de
liciul celor prezenți în 
tribune. Partida de 
dublu a avut și un 
moment mai puțin aș
teptat ; după două se
turi cîștigate cu des
tulă ușurință (6—2, 
6—3) a urmat un set 
aprig. Sportivii olan
dezi, deși conduși cu 
3—1, au o revenire 
puternică ți egalează 
(3—3). Năstase contri
buie apoi decisiv la 
preluarea conducerii 
de către echipa noas
tră (printr-o serie de 
„ași" — puncte di
rect din serviciu), dar 
lupta de abia se în
cinge. Olandezii ega
lează (4—4), românii 
iau din nou avans 
(5—4. Oaspeții au ser
viciul ți punctează ; 
gazdele, de asemenea, 
punctează, beneficiind 
de serviciu. 6—S pen
tru Țiriac-Năstase. Vor

Mingea „circulă" în aer, deasupra fileului, pe numai cîfiva metri pă- 
trafi. Moment din partida de dublu : Năstase, Tiriac (cu fața) contra Hor

dijk, Hemmes Foto : M. Andreesen

În cîteva rînduri
RUGBI. — Duminică, la amiază, 

pa stadionul Dinamo din Capitală, 
s-a disputat partida amicală dintre 
Steaua București și selecționata Ar
matei franceze. Rugbițtii bucureșteni 
/ u Învins cu scorul de 14—11.

CICLISM. — Ieri a început com
petiția ciclistă „Cupa Metalul", în 
organizarea asociației sportive Me- 
talul-Plopenl. Prima etapă (Plopeni- 
Vălenl-Cizlău și retur : 130 km) a 
revenit alergătorului Nicolae Gavrllă 
(Steaua). Astăzi au loc etapele II și 
III (de dimineață o curgă contra
timp individual — 25 km, Iar după- 
amiază etapă in bloc — circuit la 
Ploiești).

NATAȚIE. — După ce a egalat 
recordul mondial in proba de 100 m 
liber cu timpul de 58’’9/10. tînăra 
Înotătoare australiană Shane Gould 
a stabilit un nou record al lumii in 
proba de 200 m liber în cadrul con
cursului internațional de la Londra. 
Ea a parcurs această distanță în 
timpul de 2'06”5/10 (vechiul record 
era de 2’06”7/10 și aparținea sporti
vei americane Debbie Meyer).

FOTBAL. — La Dresda s-a des
fășurat primul meci dintre selecțio
natele olimpice ale R. D. Germane 
și Italiei, eantind pentru prelimina
riile turneului de fotbal de la Miin- 
chen. Fotbaliștii din R. D. Germană 
au terminat învingători cu scorul de 
â-0 (3-0).

BOX. — Campionul mondial de box 
la cat. muscă, fllipinezul Erbito Sal- 
varria, și-a păstrat titlul. în gala dis
putată la Manila, el l-a învins la 
puncte, după 15 reprize, pe japonezul 
Susumu Hanagata.

SCRIMA. — Competiția Interna
țională de rable „Cupa Europei" a 
revenit echipei T.S.K.A. Moscova. Pe 
locurile următoare s-au clasat Vasas 
Budapesta, Honved Budapesta, Steaua 
București etc.

PRONOSPORT
Concursul din X mal

Petrolul! — Farul I—1 x
Politehnica Iași — Steaua 2—0 1 
U. T. Arad — Steagul roșu 3—1 1
Dinamo — F. C. Argeș 1—0 1
Jiul — „U“ Cluj 8-0 x
„U“ Craiova — Rapid 1—0 1
C.F.R. Cluj — C.F.R. Tim. 3—1 1 
PolL Galați — F. C. Galați 2—0 1 
Progresul Brăila — Portul 1—0 1 
Gloria Bistrița—C.S.M. Reșița 3—0 1
Olimpia Oradea—U. M. Tim. 1—0 1
Electroputere Cv.—C.S.M Sib. 2—1 1
Oorvinul— Minerul Anina 2—0 1

putea cîștiga, in fine, 
setul (și partida) pe 
serviciul adversarilor? 
în mod norznal, n-ar 
fi fost o problemă. 
Tenismenil olandezi 
joacă insă precis ți 
iarăși egalitate. Spre 
surprinderea tuturor, 
Hemmes ți Hordijk 
iau conducerea (pe 
serviciul advers !) și, 
după aceea, ciștigă se
tul cu 8—6. Sportivii 
noștri decid insă vic
toria finală a parti
dei, obținînd relativ 
ușor setul al patrulea 
cu 6—2.

Conductnd deci eu 
3—0, după două zile, 
echipa României este 
practic calificată in 
turul II, urmînd să 
întilneaecă pe învin
gătoare» din meciul 
Israel-Norvegia.

Ultimele două „slm- 
pluri" — disputate 
Ieri după-amiază tot 
ia terenul „Progresul" 
— s-au încheiat cu 
suocesul sportivilor ro
mâni : Tiriac — Hor
dijk 6—1, 6—1, 6—1 j
Năstase — Hemmes 
6—0, 6—2, 6—4.

Astfel, echipa Româ
niei a totalizat in me
ciul cu Olanda numă
rul maxim de victo
rii : S.

I. 0.
Rezultatele după două zile de Întreceri din alte 

lntîlniri contînd pentru primul tur al zonei eu
ropene (grupele A și B) ale „Cupei Davis" : 
Budapesta : Ungaria — Polonia 3—0 ; Perugia : 
Italia — Bulgaria 3—0 ; Mondorf : Luxemburg — 
Monaco 3—0 ; Lisabona : Portugalia — Turcia 
3—0 ; Atena : Grecia — Belgia 1—2.

! ..CROSUL TINERETUlUr IN FAZA FINALĂ !
i Sîmbătă și duminică au avut loc
* ultimele întreceri ale etapelor ju- 
l dețene din cadrul „Crosului tine- 
,' retului". Pe Stadionul Tineretului 
ț din Capitală s-a disputat faza pe 
i municipiu, în cadrul căreia cîteva
* sute de concurenți și concurente, 
l fruntași ai probelor respective în

întrecerile pe sectoare, au străbă- 
ț tut un .traseu variat în lmprejuri- 
i mile Arcului de Triumf. Iată cîști- 
' gătorii probelor disputate : femi- 
I nin: categoria 15—16 ani (aler- 
/ gare 800 m) — Vasilica Bocra (Școa- 
1 la generală nr. 80); oateg. 17—19 ani 
A

Azi încep

FINALELE LA BOX
La numai l șase luni după decer

narea centurilor tricolore pentru 
anul 1970, încep finalele campiona
telor de box care vor stabili pe ciș- 
tigătorii titlurilor naționale ai anu
lui curent. Formulele de disputară 
ale celor două ediții se deosebesc în 
măsură sensibilă, schimbările fiind 
în favoarea calității campionatelor 
care se inaugurează astăzi pe ringul 
de la patinoarul acoperit „23 Au
gust". Prima gală începe la ora 15, 
alta la ora 19.

La ediția prezentă a finalelor, ma
rile diferențe de valoare și de pre
gătire — existente la campionatels 
de anul trecut — s-au redus simți
tor, alegîndu-se, la fiecare dintre 
cele 11 categorii, numai cite opt pu- 
giliști ce au reușit sâ treacă prin 
sita etapelor preliminare. în legă
tură cu aceasta, opinăm pentru al
cătuirea lotului reprezentativ, exclu
siv din viitorii campioni naționali, 
adică din pugiliști care își vor fi cu
cerit dreptul de participare la „eu
ropene", pe ring, în cea mai impor
tantă întrecere de box, campionatela 
naționale.

Iată anticipațiile noastre cu privi
re la șansele combatanților de la fie
care categorie. La semi-muscă Aurel 
Mihai și Petre Ganea, acesta din 
urmă avînd meciuri mai grele decît 
campionul, au un plus de șanse con
tra lui St. Boboc și Lumezeanu. 
Gruescu și Ciucă au fost așezați, în 
mod normal, la capetele opuse ale 
tabloului în cadrul categoriei muscă. 
La cocoș, Dumitrescu apare fără con
tracandidat la titlu, de cind Pometcu

CLASAMENTUL
Dl nuna n 11 < a 06-18 28
Rapid n 9 10 3 24-14 28
U.T.A. 22 11 4 7 32-23 26
Farul 22 10 6 6 32-30 26
Steaua 22 9 7 6 30-23 25
Petrolul 22 9 7 « 26-23 25
Politehnica 22 10 4 8 35-28 24
U. Cralov» 32 9 5 8 18-18 23
Steagul roșu 22 9 S 8 16-18 23
U. Cluj 22 0 9 21-21 21
F. C. Argeș 22 î « 9 29-30 N
Jiul 23 2 3 11 19-25 19
C.F.R. Cluj 22 7 5 10 26-35 19
S. C. Bacău 22 8 2 12 26-32 18
Progresul 22 1 5 1! 19-27 17
C.F.R. Timișoara 22 4 2 I« 13-37 10

ETAPA VIITOARE

9 mei)
Steaua — Dinamo, Progresul — 

Rapid, 8.C. Bacău — Farul, 
C.F.R. Timișoara — U.T.A., Uni
versitatea Cluj — C.F.R. Cluj, 
F. C. Argeș — Jiul, Steagul 
roșu — Petrolul, Universitatea 
Craiova — PoHtehniea.

Divizia B
• Seria I A.S.A. Tg. Mureș—Dună

rea Giurgiu 3—0 ; C.F.R. Pașcani — 
S.N. Oltenița 0—2 ; Ceahlăul Piatra 
Neamț — Flacăra Moreni 3—1 ; Poli
tehnica Galați—F.C. Galați 2—0 ; Me
talul București—Sportul studențesc 
0—0 ; Știința Bacău—Metrom Brațov
1—1 ; Metalul Tîrgoviste — Poiana 
Cimpina 2—1 ; Progresul Brăila — 
Portul Constanța 1—0.

în clasament, după 23 etape, con
duce în continuare A.S.A. Tg. Mureș, 
cu 34 puncte.

• Seria a Il-a. Politehnica Timi
șoara — Minerul Baia Mare 2—1 ; 
Olimpia Oradea — U.M. Timișoara
1— 0 ; Metalurgistul Cugir—Vagonul 
Arad 1—0 ; Electroputere Craiova — 
C.S.M. Sibiu 2—1 ; C.F.R. Arad — 
Crițul Oradea 0—0 : Gaz metan Me
diaș—Olimpia Satu-Mare 2—0 ; Cor- 
vinul Hunedoara—Minerul Anina
2— 0. ; Gloria Bistrița—C.S.M. Reșița
3— 0.

După 23 etape, același lider : Cri
țul Oradea (34 puncte).

Pasionant duel între 
aruncătoarele 

noastre de disc
• OLIMPIA CATARAMA — 
HOU A RECORDMANA NAȚIO

NALA : 60,50 m.
La Pitești, In cadrul Întrecerilor 

atletice inter județene, cunoscuta 
sportivă Olimpia Cataramă (Cîmpu- 
lung Mușcel) a aruncat discul la 
60,50 m, stabilind un nou record al 
țării noastre. Vechiul record era de 
60,04 m și aparținea dinamovistei 
Argentina Menis.

Duminică la București, pe Stadio
nul Tineretului, în cadrul meciului 
divizionar de atletism. Dinamo-Me- 
talul-Școala sportivă, fosta record
mană a aruncat discul la 80,12 m.

(1.000 m) — Alexandrina loan (Li- ’ 
ceul industrial de construcții) ; ț 
categ. peste 19 ani (1.000 m) — Vie- < 
toria Neagu (Institutul pedagogic î 
de 3 ani) ; masculin : 15—16 ani i 
(1.500 m) — C. Bebereche (Grupul .' 
școlar „23 August) ; 17—19 ani )
(2 000 m) — Dan Dragostin (Liceul i 
„23 August") ; peste 19 ani ’ 
(3.000 m) — Dumitru Vasile (A.S.A.). i

Finalele popularei competiții atle- 
tice de masă sînt programate — in | 
organizarea C.C. al U.T.C., cu co- t 
laborarea U.G.S.R. și C.N.E.F.S. — 1 
In ziua de 8 mai, la Craiova. ț

----------------------- -------------  

a trecut la o categoria superioară. 
Campionul nostru va trebui să 
treacă de talentatul Otto Anderco, 
pentru a întîlni, în meci final, pe un 
alt tînăr, Adrian Moraru, dacă a- 
eesta se va dovedi în stare să con
firme atributele ce i s-au presupus 
ca șalanger. Finala categoriei pană 
este una dintre cele mai atractive. 
Pometcu și Nedelcea au fost depar
tajați, pentru a se obține o eventua
lă partidă finală între ei, însă pie
dici dificile se ridică în fața ambi
lor. Campionul semiușorilor, A. Ilies
cu, și Gh. Ciochină sînt favori- 
ții categoriei, însă Antoniu și 
Bumb sau Aurel Simion, pentru pri
mul, iar Hoduț și Pușcaș, pentru se
cundul, vor fi adversari cu șanse de
loc de neglijat. La categoria ușoară, 
numai un accident poate împiedica 
reeditarea finalei de anul trecut, Cu- 
țov—Dobrescu. La semimijlocie, V. 
Silberman n-are adversari, deși (mai 
mult de formă !) Gheorghe Ene este 
considerat șalanger. în cadrul cate
goriei mijlocie mică, Covaci și 
Gydrfl sînt favoriți. Campionul mij
lociilor, Stumph, va trebui să treacă 
de I. Olteanu, apoi de Chivăr 
sau Petrea ; deci Stumph are 
meciuri mai grele decît Năstac, șa- 
langerul. Monea și Cîmpeanu, în mod 
normal, vor ajunge să se înfrunte în 
finala categoriei semigrea. La grea, 
Ion Alexe va ajunge aproape cu si
guranță în finală. Șalangerui Pro
hor va întîmpina, în schimb, obsta
cole mari chiar în partida cu Gh. 
Oprea.

V. M.

Ieșenii si-au
1 a

Spectatori nu prea multi, ieri in 
■tribunele stadionului din Copou : 
ploaia persistentă și rece a redus 
simțitor numărul acelora care ar fi 
dorit să asiste la meciul dintre Poli
tehnica Iași și Steaua, un adevă
rat derbi al etapei a XXII-a. Dar 
cei absenți n-au pierdut vizionarea 
partidei, pentru că televiziunea a 
transmis In direct desfășurarea jocu
lui, In Întregime.

Primele minute aveau sft aducă șt 
primul gol ; uri contraatac al ieșeni
lor, purtat pe extrema dreaptă, se 
încheie cu un șut puternic, din late
ral, al lui Incze IV spre poarta lui 
Coman. Mingea luase o direcție pu
țin periculoasă pentru steliști. în „în- 
tîmpinarea" ei însă, vrind evident 
n-o expedieze în corner, s-a interpus 
Ciugarin. Desnodămîntul acțiunii a 
fost cu totul altul decît intenția tînă- 
rului fundaș al echipei bucureștene

CRONICI TELEGRAFICE
• DINAMO — F. C. ARGEȘ 1—6 (9—6).
Un meci greu pentru ambele echipe, care au resimțit In egală măsură 

absența unora dintre vedete : de la Dinamo au lipsit Dinu și Dumitrache (sus
pendați pentru injurii adresate arbitrului, duminica trecută la Constanța) ; de 
la F.C. Argeș — Dobrin (autoaccidentare la un antrenament). Dominare insis
tentă a dlnamoviștilor, mult timp fără vreun rezultat practic. Unicul gol 
(golul victoriei dinamoviste) este Înscris de Lueescu (min. 72).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA — RAPID 1—6 (0—0).
Partida a avut loc la Slatina, terenul craiovenilor fiind suspendat. Scorul 

aste deschis după pauză (min. 58) de Tarălungă. Va fi singurul gol, deși ra- 
pidiștii încearcă apoi totul pentru a egala. De reținut că, de la numai 2 m, 
Petreanu nu poate înscrie, portarul craiovenilor, Oprea, respingtnd în corner.

• U.T.A. — STEAGUL ROȘU 2—1 (0—0).
Gazdele au inițiativa de la bun început. Oaspeții- rezistă — datorită mal 

ales, intervențiilor tînărului portar Albu — pînă In min. 47, cînd Sima Înscrie 
primul gol. Axente (min. 56) și Olteanu — autogol (min. 60) ridică scorul la 
3—0 pentru U.T.A. Meciul fusese jucat ! în min. 79, brașovenii reduc handi
capul prin Balint.

• PETROLUL — FARUL 1—1 (0—1).
Mai bine de o oră Farul a fost stâpîn pe situație. Cu golul marcat de 

Carainan (min. 12), ei au condus pină în min. 66, cînd Dincuță a fructificat 
(intervenție cu capul) o minge la o lovitură de corner executată de Grozea.

• C.F.R. CLUJ — C.F.R. TIMIȘOARA 3-1 (0—1).
Timișorenii produc o bună impresie prin curajul cu care atacă. Ei con

duceau la pauză cu 1—0 prin golul lui Bojin (min. 32). Revenirea ceferiștilor 
localnici este însă spectaculoasă ; imediat după reluare egalează (min. 49 — 
Oct. Ionescu) pentru ca S. Bretan (min. 58) și Fanea (min. 62) sâ stabilească 
scorul la 3—1. Cu două minute înainte de final, timișoreanul Donca ratează 
un penalti.

• JIUL — UNIVERSITATEA CLUJ 0-0.
Joc echilibrat — in prima i repriză. Apoi, ostilitățile sint conduse exclusiv 

de gazde. Clujenii re apără foarte bine. Rezultat echitabil.

• PROGRESUL — S.C. BACAU 3—1 (meci disputat sîmbătă).
Raksi deschide scorul după 5 minute. Este singurul gol al reprizei, bâcă- 

oanii apărîndU-se bine. Progresul iși impune apoi superioritatea, înscriind 
încă de două ori, de fiecare dată prin tinărul atacant central Năstase (min 
63 și 66). Golul de onoare al oaspeților îl marchează Rugiubei, în min. 80

Vizita delegației Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria

Duminică, delegația Adunării 
Populare a Republicii Populare 
Bulgaria, condusă de acad. prof. Sava 
Ganovski, membru al C.C. al P.C.B., 
președintele Biroului Adunării Popu
lare, care se află în țara noastră la 
invitația Marii Adunări Naționale, a 
făcut o vizită în\ județul Brașov. în 
cursul dimineții, solii poporului bul
gar au fost oaspeții cooperativei a- 
gricole de producție din Cristian, 
unde au luat cunoștință de activitatea 
ce se desfășoară aici, de transformă
rile intervenite în viața cooperatori
lor, în cei 20 de ani de existență a 
acestei unități.

La Brașov, acad. prof. Sava Ga
novski, și celelalte persoane oficiala 
care îl însoțesc, împreună cu tovară

Cronica zilei
Duminică după-amiază a plecat la 

Geneva delegația română, condusă 
de dr. Mihail Aldea, adjunct al mi
nistrului sănătății, care va participa 
la lucrările celei de-a 24-a Adunări 
Mondiale a Sănătății.

★
Duminică, au luat sfîrșit în Capi

tală manifestările organizate în ca
drul Festivalului „Viena salută Bucu- 
reștiul".

Timp de două săptămînl, prin in
termediul expoziției „Viena — un

r

j teatre
t • ...........

) • Filarmonica de stat „George

l Enescu” (la Sala mică a Palatu-
/ lui) : Concert dat de orchestra

„Academica” a Conservatorului 
J „Ciprian Porumbescu". Dirijor :
1 Alexandru Sumski. în program
i lucrări de compozitori români
) — 20.
i • Opera Română : Bărbierul din
ț Sevilla — 19,30.
i • Teatrul ,,C. I. Nottara” (sala
) Studio) : Conștiința — 18; Cînd
i Luna e albastră —- 20.
’ • Teatrul Mic : Cum se Jefuiește
i o bancă — 20.
1 • Teatrul satiric muzical ,,C. Tă-
l nașe” (sala Savoy) : Micul Infern
’ — 19,30.
Ă

..........................................

i cinema
«MMMWiiiHiiiiliiioiii iiiij1 ii iieiHFiiiii iiiiiwr';"??.".". J

i • Așteptarea : PATRIA — 9; 
’ 11,15; 13,30; în completare : Hu- 
l nedoara, oameni și oțel — film 
’ de scurt metraj.
I • Serata (spectacol de gală) : 
’ PATRIA — 19,30.
i e Pe cometă : LUCEAFĂRUL — 
J 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
i • Triunghiul de foc : Prieteni de 

vatră veche; Hunedoara, oameni 

luat revanșa
— mingea, lovită defectuos, a Intrat 
în plasa propriei porți și astfel Po
litehnica a luat conducerea cu 1—0. 
Steaua are inițiativa în marea majo
ritate a primei reprize, fără ca, 
totuși, să poată egala măcar. Fotba
liștii ieșeni se apără bine, contra- 
atacînd destul de periculos. Ei au o 
foarte bună ocazie după pauză, cind, 
după ce driblează cîțiva adversari, 
Lupulescu șutează puternic, dintr-un 
unghi favorabil. Mingea lovește bara 
și iese afară din teren. Dominarea 
formației bucureștene devine tot mai 
evidentă. Golul Insă „cade" tot în 
poarta lui Coman. în min. 74, după o 
cursă pe mijlocul terenului, Moldo- 
veanu trece în șir de 3—4 adversari 
și șutează. Coman respinge, dar tot In 
picioarele ieșeanului care, doar cu 
poarta goală, evident marchează. 
2—0 pentru Politehnica.

șul Ștefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, au vizitat Mu
zeul de istorie al Brașovului și Țării 
Birsei, noi cartiere și obiective so- 
cial-culturale ridicate în ultimii ani, 
precum și stațiunea turistică Poiana 
Brașov.

La încheierea vizitei în Brașov, 
primarul municipiului, Constantin 
Cîrțină, a oferit un dejun în onoarea 
delegației parlamentare bulgare. Au 
luat parte tovarășii Ștefan Voitec, 
Gheorghe Necula, vicepreședinte al 
M.A.N., Constantin Scarlat, deputat 
în M.A.N., reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat. în timpul 
dejunului, tovarășii Constantin Cîrțî- 
nă și acad. prof. Sava Ganovski au 
rostit toasturi. (Agerpres) 

oraș se prezintă", deschisă în pavilio
nul „H“ din șoseaua Kiseleff, nu
meroși bucureșteni au avut posibili
tatea să ia cunoștință de frumusețile 
arhitectonice de ieri și de azi din 
capitala Austriei, de preocupările 
cultural-artistice ale vienezilor.

De un frumos succes s-au bucurat, 
de asemenea, concertele prezentate 
de fanfara pompierilor din Viena in 
parcurile Herăstrău, Obor, Grădina 
Cișmigiu, terasa „Miorița" și Pădu
rea Băneasa. (Agerpres)

șl oțel; Galați, oameni șt oțel. 
Trepte. După zece ani : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare.
• Printre colinele verzi : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30.
• Zestrea domnitei Ralu : VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16, 18,30; 
20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Mihai Viteazul : DACIA — »—
19.15 în continuare.
• Pădurea spînzuraților : MUNCA
— 15; 18.
• Domiciliu conjugal : CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Haiducii Iul Șaptecal : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20,15.
• Haiducii Iui Șaptecal; Zestrea 
domniței Ralu : TOMIS — 10; 
14,30; 19.
• Moartea filatelistulul : PRO
GRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Răutăciosul adolescent : LARO- 
MET — 15,30; 17,30; 19,30.
0 Butch Cassidy și Sundance Kid: 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FEROVIAR — 8.30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, FAVORIT — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• B.D. intră în acțiune : UNI
REA — 15,30; 18; 20,15, MOȘILOR
— 15,30; 18; 20,15.
• De doi bani speranță — 10,30; 
12,30; 14,30, La strada — 16,30 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Z. : LUMINA — 9,30; 12,15;
15,30; 18,15; 20,45.
• Sunetul muzicii : FESTIVAL — 
9; 12,30; 16,15; 20, MODERN — 9; 
12,30; 16,15; 20.
• Adio, Granada ! : EXCELSIOR

SEMICENTENAR

MANIFESTĂRI

CONSACRATE

SEMICENTENARULUI

PARTIDULUI
REȘIȚA. — (Corespondentul „Scîn- 

teii“, FI. Ciobanu) : în cadrul mani
festărilor care se desfășoară în cins
tea semicentenarului P.C.R., nume
roși tineri din Reșița, Caransebeș, 
Bocșa, Anina, Moldova Nouă, Ora- 
vița. Oțelul Roșu, Herculane au par
ticipat săptămîna trecută la o intil- 
nire organizată la Ateneul Tineretu
lui din Reșița- Cu acest prilej au as
cultat expunerea „Momente din lupta 
Partidului Comunist Român pentru li
bertate, dreptate și socialism. Marile 
realizări obținute de poporul nostru 
sub conducerea P.C.R. în anii con
strucției socialiste", prezentată de 
tovarășul Trandafir Cocirlă, prim-se- 
cretar al comitetului județean de 
partid. în continuare, primul secretar 
al comitetului județean de partid a 
înmînat, intr-un cadru festiv, carnete
le de partid unui număr de 202 ute- 
ciști, primiți de curind în rindurile 
partidului.

MIERCUREA CIUC. — (Prin tele
fon de la Bartunek Istvăn) : în ziua 
de 1 mai în sala de expoziție a casei 
de cultură din Miercurea Ciuc, în 
prezenta tovarășului Fazeka» Ludo
vic, prim-secretar al Comitetului ju
dețean Harghita al P.C.R., a avut loc 
vernisajul expoziției „File de aur din 
istoria partidului și a patriei", organi
zată de filiala Harghita a Arhivelor 
Statului, în colaborare cu muzeul din 
Miercurea Ciuc.

în cadrul manifestărilor dedicate 
gloriosului semicentenar al partidu
lui, în ziua de 1 Mai, la Slatina, s-a 
deschis expoziția documentară „Mo
mente din lupta maselor populare 
conduse de P.C.R. împotriva exploa
tării, pentru libertate socială și na
țională, pentru socialism". La verni
saj au participat tovarășii Constan
tin Sandu, prim-secretar al Comite
tului județean Olt al P.C.R., membri 
ai biroului comitetului județean de 
partid și ai comitetului executiv al 
consiliului popular județean, un nu
meros public.

La camaridamentul infanteriei și 
tancurilor s-a desfășurat simpozio
nul cu tema : „Partidul Comunist 
Român — organizatorul și conducă
torul procesului de instruire și edu- . 
care a forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România".

Simpozionul a fost deschis de ge- 
neraă-oolonel Sterian Țîrcă, adjunct 
al ministrului forțelor armate.

în continuare au fost prezentata 
comunicări șl referate care au înfă
țișat concepția Partidului Comunist 
Român cu privire la Întărirea pute
rii de apărare a patriei, corelația 
dintre funcția economi oo-organi za lo
rică și funcția de apărare a statului 
nostru socialist., probleme actuale 
ale perfecționării pregătirii cadrelor 
și procesului de instruire a trupelor.

Sosirea in Capitală a unei delegații 
a primăriei orașului Helsinki

Sîmbătă după-amiază, a sosit in 
Capitală o delegație a primăriei ora
șului Helsinki, condusă de Teuvo 
Aura, primarul capitalei Finlandei, 
oare face o vizită în țara noastră, 
la invitația Consiliului popular al 
municipiului București.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
membrii delegației au fost salutați 
de Dumitru Popa, primarul general 
al Capitalei, Dumitru Joița, prim- 
vicepreședinte, și de alți membri ai 
Comitetului executiv al consiliului 
popular municipal.

A fost de față Kaarlo Veikko Mă- 
kelă, ambasadorul Finlandei la 
București.

în aceeași zi, oaspeții finlandezi, 
însoțiți de Kaarlo Veikko Măkelă, au 
făcut o vizită la consiliul popular 
municipal, unde au avut o între
vedere cu Dumitru Popa, Dumitru 
Joița și cu alți membri ai Comitetu
lui executiv al Consiliului popular 
al municipiului București.

Cu acest prilej, a avut loc un

9; 11,15; 18,30; 16; 18,15; 20,30, FLO
RE ASCA — 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA — 9; 11,15; 15,45; 18; 20,15. 
Î, Los Tarantos : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30; 17,45;

20, FERENTARI — 15,30; 17,45; 20. 
• Prețul puterii : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, RAHOVA — 18;
20,15.

S Cerul Începe la etajul ni: 
AHOVA — 15,30.

S Secretul din Santa Vittoria :
UCEGI — 15; 17,45; 20,30, VIITO

RUL — 15; 17,45; 20,30.

t V
1Ș.00 Deschiderea «misiunii — 

Scena
18.30 In întâmpinarea semicente

narului P.C.R. Revista eco
nomică TV

19,00 Partid, conștiință trează. 
Microantologie a cintecului 
revoluționar șl patriotic ro
mânesc din primii ani al 
construcției socialismului.

19J15 Publicitate
19,20 1001 de seri — emisiune pen

tru cei mici
19.30 Telejurnalul de seară
20,00 50 de ani în 50 de evocări
20.25 Film serial : „Cavalerul

Furtună" (V)
21.15 Steaua fără nume. „Floare 

din grădină" — concurs pen
tru tineri interprețl de mu
zică populară. Prezintă Dan 
Deșllu

22.15 Telejurnalul de noapte
22.25 Telesport

TR. SEVERIN — (Prin telefon de la 
Ion Angrhel) : La casa pionierilor din 
Tr. Severin a fost deschisă ex
poziția : „Tehnica se însușește în 
anii de școală". Cele aproape 100 de 
lucrări prezentate au fost realizate 
în orele de practică de elevi de la 
școala profesională a șantierului na
val, școala de mecanici auto și școa
la profesională de mecanici agricoli.

CONSTANȚA — (Corespondentul 
„Scînteli", Radu Apostol : în ca
drul manifestărilor prilejuite de săr
bătorirea semicentenarului partidului, 
la Constanța s-a deschis o expoziție 
de artă plastică. Sînt prezentate a- 
proape 200 de lucrări de pictură, 
sculptură, grafică și artă decorativă 
ale artiștilor plastici din județele 
Constanța și Tulcea.

BISTRIȚA — (Corespondentul 
„Seînteii", Mihal Bâza) : în holul ca
sei orășenești de cultură din Bistrița, 
a avut loc vernisajul unei expoziții 
intitulate : „Omagiu semicentenaru
lui P.C.R.".

TIMIȘOARA — (Corespondentul 
„Seînteii", Cerar Ioana) : în cadrul 
manifestărilor dedicate semicentena
rului Partidului Comunist Român, 
colectivul Teatrului național din Ti
mișoara a prezentat cea de-a o suta 
premieră cu o piesă românească — 
„Pisica In noaptea Anului Nou" de 
£>. R. Popescu.

SATU-MARE — (Corespondentul - 
„Scinteii", Octav Grumeza) : Pe 
scena Teatrului de nord din Satu- 
Mare a fost prezentat zilele trecute 
un emoționant spectacol — „Cadența 
luminii", evocare în versuri vibrante 
a gloriosului drum de luptă, de sacri
ficii șl de izblnzl străbătut de Parti
dul Comunist Român de-a lungul ce
lor 50 de ani ai existenței sale.

VASLUI. — (Corespondentul „Scin
teii", V. lancu) : în cinstea aniver
sării semicentenarului partidului, pe 
plan județean au fost inițiate mal 
multe concursuri : concursul de crea
ție a textelor pentru brigăzile artis
tice de agitație, concursul literar 
„Partidul — inima țării", ștafeta cul
turală „Să ne cunoaștem folclorul șl 
obiceiurile locale".

Mii de oameni ai muncii, studenți 
și elevi, veniți din toate colțurile ță
rii, au participat duminică la un 
spectacol intitulat „Trandafirii Dof- 
tanei", organizat de Comitetul jude
țean Prahova al P.C.R., la Muzeul 
Dol'tana. Și-au dat concursul for
mații artistice ale tineretului praho
vean, care au interpretat un bogat 
program de cîntece și versuri patrio
tice.

schimb de opinii asupra felului cum 
sînt rezolvate principalele problema 
economice, social-culturale șl edili- 
tar-gospodărești în cele două capi
tale.

La încheierea vizitei, primarul o- 
rașului Helsinki a semnat în cartea 
de aur a Consiliului popular al mu
nicipiului București.

Seara, primarul general al Capita
lei a oferit o masă în onoarea dele
gației primăriei orașului Helsinki.

(Agerpres)

LISTA 
DE CÎȘTIGURI

La depunerile pe obligațiunile C.E.d 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI 
DIN 30 APRILIE 1971
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1 30752 31 100 000 100 000
1 65846 37 75 000 75 000
1 47859 41 50 000 50 000
1 34853 46 25 000 25 000
1 04549 36 10 000 10 000
1 51255 27 5 000
1 26275 09 5 000 10 000

£ s
£

80 935 27 2 000
80 956 26 2 000 320 000
80 600 06 1000
80 800 46 1 000
80 629 24 1 000
80 751 33 1 000 320 000

800 54 12 800
800 92 14 800
800 98 24 800 1 920 000

2887 TOTAL : | 2 830 000
Cîștigurile revin întregi obligațiu

nilor de 200 lei. Obligațiunile de 
100 lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 
1/4, respectiv 1/8 din cîștigurile de 
mai sus. în valoarea cîștigurilor este 
cuprinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin filia
lele C.E.C.



viața internațională
Sărbătorirea zilei de 1 Mai

feste hotare
UNIUNEA SOVIETICĂ R. D. VIETNAM R. P. CHINEZĂ

ANWAR SADAT:

„Inițiativa R.A.U. pentru un acord în problema 
soluționării situației din Orientul Apropiat

este încă

MOSCOVA 1. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duța, transmite : In Pia
ța Roșie a avut loc demonstrația oa
menilor muncii din capitala sovietică 
consacrată Zilei solidarității interna
ționale a celor ce muncesc. La tribuna 
de la Mausoleul lui Lenin se aflau 
Leonid Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., Alexei Kosîghin, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Nikolai Podgomîi, președintele Prezi
diului Sovietului Suprem, alți con
ducători de partid șl de stat sovietici, 
iar In alte tribune — cosmonauți, 
oameni de cultură șl știință, munci
tori fruntași, delegații din străinătate.

Luind cuvîntul, Leonid Brejnev i-a 
felicitat pe cei prezenți, Întregul po
por sovietic In numele C.C. al 
P.C.U.S., al Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și al guvernului 
sovietic, cu prilejul zilei de 1 Mai. 
Bvodnd succesele repurtate de oa
menii muncii sovietici In economie, 
știință, cultură și creșterea nivelului 
de trai, vorbitorul a arătat că în 
prezent Întregul popor sovietic este 
decis să Îndeplinească hotărîrile 
Congresului al XXIV-lea al P.C.U.S. 
El a transmis salutul P.C.U.S., al 
poporului sovietic popoarelor din ță
rile socialiste, mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, forțelor 
democratice și de eliberare națională, 
oamenilor muncii din Întreaga lume.

Mitinguri și demonstrații au avut 
Ine în capitalele republicilor unio
nise șl în marile orașe sovietice.

R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 1. — Corespondentul 

Agerpres, I. Dumitrașcu, transmite : 
In diverse localități din R. P. Polonă 
s-au desfășurat simbătă Însuflețite 
demonstrații ale oamenilor muncii. 
La Varșovia, In fața Palatului Cul
turii, In tribuna oficială au luat loc 
Edward Glerek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, pre
ședintele Consiliului de Stat, Piotr 
.Tarosaewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri, alți conducători de partid 
șl de stat polonezi.

Edward Gierek a rostit o cwvînta- 
re. In care, salutind In numele C.C. 
al P.M.U.P. pe oamenii muncii din 
orașele și satele poloneze, a înfățișat 
sarcinile construcției socialiste în 
R. P. Polonă. Timp de cîteva ore, 
prin fața tribunei au trecut sute de 
mii da locuitori ai capitalei polo
ne»».

R. P. BULGARIA
SOFIA 1. — Corespondentul Ager

pres, C. Amariței, transmite : Tra
diționalul loc al manifestațiilor 
oamenilor muncii din Sofia — Piața 
9 Septembrie — era împodobit săr
bătorește. în tribuna centrală au 
luat loc Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C.B., președintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghi Trai- 
kov, președintele Prezidiului Adună
rii Populare, și alți conducători de 
partid și de stat, delegații sindicale 
de peste hotare.

Prin fața tribunei au trecut co
loane de manifestanți purtînd dra
pele de stat și de partid, panouri cu 
grafice și cifre lnfățișind succesele 
obținute de oamenii muncii în cin
stea zilei de 1 Mai.

R. P. UNGARĂ
BUDAPESTA 1 — Corespondentul 

Agerpres, AI. Pintea, transmite : în 
capitala țării, ca și în orașele Pecs, 
Debrecin, Miskolc, Szeged, Kecske
met, Gydr și altele au avut loc mari 
demonstrații ale oamenilor muncii.

La ora zece, în tribuna centrală 
din Piața parărilor din capitală au 
luat loc Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., Losonczi Pal, 
președintele Consiliului Prezidențial 
al Republicii. Jeno Fock, președin
tele guvernului ungar, și alți condu
cători de partid și de stat. Marea de
monstrație a oamenilor muncii a fost 
deschisă de colectivele întreprinderi
lor fruntașe în Întrecere* socialistă, 
colective evidențiate prin rezultatele 
remarcabile obținute în lupta pentru 
sporirea eficacității activității econo
mice.

R. D. GERMANĂ

BERLIN 1 — Corespondentul A- 
gerpres, Șt. Deju, transmite : De
monstrația de 1 Mai din capitala 
R.D.G. a fost deschisă cu o paradă 
militară la care au participat elevii 
academiilor militare și unități moto
rizate și de rachete.

în fruntea coloanei oamenilor mun
cii au trecut prin Piața Marx-Engels 
reprezentanți ai tinerei generații. 
Timp de mai multe ore prin fața tri
bunelor din centrul Berlinului, suta 
de mii de oameni ai muncii au ilus
trat prin pancarte și prin care ale
gorice succesele lor în producție, 
angajamentele în cinstea apropiatu
lui Congres al P.S.U.G.

în tribuna oficială se aflau Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
da Stat, Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri, și alți con
ducători de partid și de stat din 
R.D.G., fruntași în producție, dele
gații sindicale din străinătate.

HANOI 2 (Agerpres). — în capi
tala R. D. Vietnam a avut loc un mi
ting, la care au participat conducă
tori ai Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, ai guvernului, membri 
ai Adunării Naționale și ai unor or
ganizații de masă.

Luind cuvîntul cu acest prilej, pri
mul ministru Fam Van Dong a subli
niat succesele multilaterale dobîndi- 
te de poporul vietnamez în lupta 
contra agresiunii americane, pentru 
salvgardarea națională. El s-a referit 
pe larg ia realizările R. D. Viet
nam în construirea socialismului, 
precum șl la victoriile semnificati
ve repurtate de populația sud-viet- 
nameză și cele obținute de popoarele 
laoțian și cambodgian.

Participanții la miting au adoptat 
• rezoluție în care, în numele clasei 
muncitoare și al poporului vietna
mez, este exprimată recunoștința 
sinceră față de țările socialiste fră
țești, față de clasa muncitoare și 
omenirea progresistă, pentru spriji
nul multilateral și ajutorul acordat 
cauzei drepte a poporului vietnamez.

CUBA
HAVANA 2 (Agerpres). — Cuba a 

întimpinat Ziua solidarității interna
ționale a celor ce muncesc prin de
monstrații sărbătorești și acțiuni de 
muncă patriotică, într-o serie de în
treprinderi industriale, ca și în cele 
mai importante sectoare din agricul
tură.

La adunarea festivă centrală con
sacrată zilei de 1 Mai, care a avut 
loc sîmbătă la Havana, a vorbit Fidel 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al Cubei. 
Referindu-se la rezultatele obținute 
în dezvoltarea mișcării sindicale cu
baneze, el a subliniat rolul important 
al sporirii productivității muncii și al 
îndeplinirii sarcinilor ce stau în pre
zent în fața Cubei pentru sporirea 
bunurilor materiale și avuției țării, 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc.

R.S. CEHOSLOVACĂ
FRAGA 1 — Corespondentul Ager

pres, C. Prisăcaru, transmite : Din 
primele ore ale dimineții, spre Pia
ța Vaclav din capitala Cehoslova
ciei se îndreptau muncitori, funcțio
nari, studenți, militari. La tribuna 
oficială au luat loc conducători ai 
partidului și ai statului cehoslovac, 
în frunte cu Gustav Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, Ludvik Svoboda, președin
tele Republicii Socialiste Cehoslova
ce. Lubomir Strougal, președintei* 
guvernului federal.

Adresindu-se celor prezenți, Gus
tav Husak a arătat că țara se pregă
tește pentru apropiatul Congres al 
partidului, care va defini sarcinile 
dezvoltării societății și îmbunătăți
rii vieții întregului popor muncitor. 
A urmat apoi demonstrația oame
nilor muncii din Praga.

R. P. ALBANIA
TIRANA 1 (Agerpres). — La Tira

na, pe Bulevardul Martirilor Națiu
nii, a avut loc o mare manifesta
ție a oamenilor muncii. în tri
buna centrală au luat loc Enver Hod
ja, prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Muncii din Albania, Hadji Lleshi, 
președintele Prezidiului Adunării 
Populare, Mehmet Shehu, 'președin
tele Consiliului de Miniștri, alți con
ducători de partid și de stat albanezi. 
Președintele Consiliului Central al 
Sindicatelor Albaneze, Rita Marko, a 
salutat, in numele C.C. al P.M.A., al 
Consiliului de Miniștri și al C.C.S. pe 
cei prezenți, pe toți oamenii muncii 
albanezi.

A urmat apoi demonstrați* oa
menilor muncii din Tirana.

R. P. MONGOLĂ
ULAN BATOR 1 (Agerpres). — 

Poporul R. P. Mongole a sărbătorit 
simbătă prin demonstrații și diver
se festivități Ziua solidarității inter
naționale a oamenilor muncii, sub 
semnul apropiatului Congres al Parti
dului Popular Revoluționar Mongol 
și al semicentenarului partidului. La 
mitingul din Piața Suhe-Bator din 
capitala Mongoliei a luat cuvîntul 
Demcighiih Molomjamț, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.P.R.M. A avut loc apoi demonstra
ția oamenilor muncii din capitala 
mongolă.

La festivitățile de la Ulan Bator 
■u participat Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Mongole, Jamsaranghiin Sambu, 
președintele Prezidiului Marelui Hu
ral Popular, alți conducători de par
tid și de stat ai R.P. Mongole, invi
tați din țară și de peste hotare.

FRANȚA
PARTS 2 (Agerpres). — Ziua inter

națională a celor ce muncesc a fost 
sărbătorită, in acest an, în Franța 
sub semnul unității de acțiune. La 
chemarea Confederației Generale a 
Muncii, peste 100 000 de oameni ai 
muncii și studenți au defilat simbătă 
în Piața Bastiliei. Mitinguri și de
monstrații au avut loc, de asemenea, 
și in alte orașe ale tării.

ALGERIA
ALGER 2 — Corespondentul Ager

pres, C. Benga, transmite: Sărbători
rea zilei de 1 Mai a fost marcată la 
Alger de o manifestație a oamenilor 
muncii. Președintele Houari Boume- 
diene a rostit, cu această ocazie, o 
cuvintare în care a subliniat că, da
torită luptei oamenilor muncii, Alge
ria și-a cucerit independența politică 
și tot' datorită lor „statul algerian se 
eliberează complet de dependența e- 
conomică".

PEKIN 1. — Corespondentul A- 
?:erpres, I. Gălățeanu, transmite : 
n cinstea zilei de 1 Mai, marea piață 

Tien An Min, unde în urmă cu 22 
de ani a fost proclamată republica, 
« fost împodobită sărbătorește.

Parcul din incinta Palatului de 
vară, Parcul muncitorilor și «Ite 
locuri de odihnă din capitală au cu
noscut sîmbătă dimineață o animație 
deosebită. Un șuvoi viu de oameni, 
alcătuit din bărbați, femei, tineri și 
copii, se îndrepta spre parcuri, pen
tru a asista la spectacolele în aer 
liber.

Seara, orașul • fost Inundat de 
lumina milioanelor de becuri, cafe 
decupau in noapte conturul clădiri
lor din centrul capitalei, precum și 
al principalelor edificii din oraș. în 
vasta piață Tien An Min a avut loc 
o mare serbare populară, la care au 
luat parte peste 500 000 de locuitori 
ai capitalei. Au evoluat grupuri ar
tistice care au prezentat spectacole 
inspirate din munca și lupta pen
tru construirea socialismului, din 
anii luptei de eliberare. în tribune 
au fost prezenți conducătorii de 
partid și de stat, In frunte cu pre
ședintele Mao Tzedun, vicepreședin
tele Lin Biao, premierul Ciu En-lai. 
Au participat, de asemenea, delega
ții străine.

Manifestații ample au avut loc 
și la Șanhai, Nankin, Tien Sin, in 
capitalele provinciilor și regiunilor 
autonome din țară.

CHILE

CAIRO 2.— Corespondentul Ager
pres, C. Oprică, transmite : Cu prile
jul unui mare miting organizat la 
Heluan, președintele R.A.U., Anwar 
Sadat, a rostit o cuvintare. Referin
du-se la vizita lui William Rogers in 
R.A.U., șeful statului egiptean a de
clarat că aceasta nu trebuie să fie 
considerată ca o alternativă a misiu
nii Jarring. Inițiativa Republicii 
Arabe Unite pentru un acord în pro
blema soluționării situației din Orien
tul Apropiat este încă valabilă, a de
clarat Anwar Sadat.

în legătură cu inițiativa egipteană 
de redeschidere a Canalului Suez, 
vorbitorul a reafirmat că, dacă Israe
lul își retrage trupele de pe malul 
de est al acestei căi de navigație, 
R.A.U. este gata să înceapă opera
țiunile de curățire a canalului. El a 
precizat că în momentul retragerii 
trupelor israeliene forțele armate 
egiptene vor traversa Canalul Suez 
pentru a exercita drepturile naționale 
legitime asupra acestui teritoriu. Pre
ședintele Sadat a menționat, totoda
tă, că o retragere parțială, conformă 
inițiativei egiptene, nu reprezintă un 
acord parțial sau separat, ci numai o 
modalitate de procedură pe calea rea
lizării unui acord global de pace, pe 
baza rezoluției Consiliului de Secu
ritate din noiembrie 1967. Pe de altă

parte, șeful statului egiptean a res
pins categoric demilitarizarea Sinaiu- 
lui și orice discuții asupra prezenței 
israeliene la Sharm El Sheik.

Turneul lui W. Rogers
RYAD 2 (Agerpres). — Secretarul 

de stat al S.U.A., William Rogers, 
si-a Încheiat duminică vizita de 
două zile în Arabia Saudită. în ce 
privește convorbirile avute cu regele 
Faisal, W. Rogers a declarat : „Pă
rerile exprimate de Feisal vor putea 
contribui la găsirea unei soluții juste 
a conflictului din această regiune", 
în aceeași zi, Rogers a sosit in ca
pitala Iordaniei. într-o declarație fă
cută pe aeroport, el a reafirmat „că 
conflictul din Orientul Apropiat poa
te fi rezolvat pe baza rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 noiem
brie 1967“. „O asemenea reglementa
re însă, a spus el, trebuie în mod 
necesar să respecte interesele tuturor 
părților în cauză". Referindu-se la 
problema redeschiderii Canalului de 
Suez, el a declarat : „Orice reglemen
tare provizorie privind Canalul de 
Suez este de dorit ca atare, dar ea 
nu va trebui să se substituie unei 
soluții fundamentale și definitive".

Ședința Prezidiului

Uniunii Comuniștilor 

din Iugoslavia

SANTIAGO DE CHILE 2 — Cores
pondentul Agerpres, Eugen Pop, 
transmite : Poporul chilian a sărbă
torit ziua de 1 Mai într-o atmosferă 
de entuziasm general.

In deschiderea demonstrației oa
menilor muncii chilieni a luat cuvîn
tul președintele Salvador Allende, 
care, în scurta sa alocuțiune, a evo
cat semnificația deosebită pe care o 
are pentru întregul popor chilian pri
mul 1 Mai sărbătorit în condițiile ma
rilor transformări politice, economice 
și sociale inițiate de guvernul unității 
populare.

ITALIA
ROMA 1 — Corespondentul Ager

pres, N. Puicea, transmite : Milioane 
de oameni ai muncii au sărbătorit 
sîmbătă, în întreaga Italie. Ziua in
ternațională a celor ce muncesc. A- 
dunări populare și demonstrații — 
organizate unitar, pentru prima oară 
în ultimii 23 de ani, de către cele 
trei mari centrale sindicale : Con
federația Generală a Muncii 
(C.G.I.L.), Confederația Sindicatelor 
celor ce Muncesc (C.I.S.L.) și Uniu
nea Muncii (U.I.L.) — au avut loc în 
toate orașele și în principalele loca
lități rurale ale țării.

JAPONIA
TOKIO 1 — Corespondentul Ager

pres, FI. Țuiu, transmite : Pe coli
nele Yoyogi, de lingă fostul sat olim
pic. peste 500 000 de locuitori ai ca
pitalei au participat la marele miting 
de 1 Mai al muncitorimii din Tokio, 
sub lozinca „Să apărăm condițiile de 
viață, drepturile și pacea prin uni
tatea muncitorilor“. In această uriașă 
masă de oameni se aflau reprezen
tanții tuturor centralelor sindicale 
nipone.

Rezoluția adoptată în aplauzele 
mulțimii cere muncitorilor să se u- 
nească in acțiunile pentru majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condițiilor 
de viață, împotriva armelor nucleare, 
pentru retrocedarea insulei Okinawa 
fără baze militare străine, pentru 
victoria forțelor progresiste în ale
gerile parțiale parlamentare din 
luna iunie și împotriva creșterii pre
țurilor.

PORTUGALIA
LISABONA 2 (Agerpres). — în 

ciuda faptului că autoritățile au in
terzis desfășurarea oricăror demon
strații, în Portugalia ziua de 1 Mai 
a prilejuit clasei muncitoare orga
nizarea unor acțiuni de protest. în 
centrul orașului Lisabona au fost 
râspîndite manifeste prin care se 
cere amnistierea deținuților politici 
și se denunța războiul colonial. în 
orașul Porto, de pe ooasta vestică a 
tării, tineri manifestanți s-au adu
nat în piața orașului, scandind lo
zinca „TrăiaScă libertatea !“

I.USAKA 1 (Agerpres). — Ion 
Drînceanu, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Zambia, a fost 
primit, la 30 aprilie, de președintele 
Kenneth Kaunda. în cursul întreve
derii, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, au fost abordate 
probleme privind posibilitățile de 
dezvoltare a relațiilor dintre eele 
două țări.

VIETNAMUL DE SUD

IN CINSTEA ANIVERSA
RII SEMICENTENARULUI 
PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN
Cu prilejul aniversării semicen

tenarului creării Partidului Co
munist Român, consulul Româ
niei la Alexandria, Nicolae 
Ficiu, a organizat, In colaborare 
cu un grup de oameni de cul
tură egipteni, o seară de muti
că românească.

Premiera! Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Ciu 
En-lai, și vicepremierul Consiliului 
de Stat, Li Sien-nien, au avut o con
vorbire cu prințesa Fatemeh Pahlavi, 
sora Șahinșahului Iranului, care se 
află într-o vizită la Pekin, informea
ză agenția China Nouă.

Franța și Polonia sprijină 
ideea destinderii și coexis
tenței pașnice tind spre li_ 
chi darea elementelor „războiului 
rece“ pe continentul european, a de-

Acord comercial intre 
Peru și R.P. Chineză

LIMA 2. — Corespondentul A-
gerpres, V. Oros, transmite : In 
urma tratativelor purtate între au
toritățile peruane și delegația co
mercială a R. P. Chineze, condusă 
de Ciu Huan-min, adjunct al minis
trului comerțului exterior, la Lima a 
fost încheiat un acord comercial 
intre Peru și R. P. Chineză.

Intr-o declarație făcută presei, 
ministrul de externa peruan, Edgar- 
do Mercado Jarrin, a calificat acor
dul drept „un pas important spre 
stabilirea de relații diplomatice* în
tre Peru și R. P. Chineză.

SAIGON 2 (Agerpres). — Centrul 
luptelor dintre patrioții sud-vietna- 
mezi și forțele americano-saigoneze 
s-a deplasat, in ultimele 24 de ore, 
din regiunea Flatourilor înalte in 
imediata apropiere a Saigonului ; 
după cum relatează corespondenții 
de presă din Saigon, ciocniri extrem 
de puternice au avut loc vineri la 
aproximativ 30 de kilometri de oraș. 
Tirul patrioților a fost atît de in
tens, îneît. după opt ore de lupte, a 
fost nevoie ca în sprijinul forțelor 
celui de-al 11-lea regiment american 
de cavalerie blindată să intervină 
urgent aviația tactică, artileria și 
elicopterele.

★
In provinciile Long Khanh, Binh 

Dinh și Quang Tri, forțele patriotice 
au atacat obiective și dispozitive mi

litar* americano-saigoneze și au Ini
țiat o serie de acțiuni de hărțuire * 
trupelor regimului de la Saigon.

Pnom Penh-ul in căutarea 
unui premier

După generalii Lon Noi și Sirik 
Matak, Choup Hell, adept mai puțin 
cunoscut al regimului, a refuzat, la 
rîndul său, „misiunea" de a încropi 
o „nouă echipă" a administrației. A- 
gențiile de presă relatează din 
Pnom Penh că această misiune a 
fost transmisă lui In Tam, coman
dantul primei regiuni militare a re
gimului.

BELGRAD 2 (Agerpres). — Agenția 
Taniug anunță că între 28 și 30 apri
lie, la Brioni s-a desfășurat ședința 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care s-a ocupat de situa
ția politică și economică a țării și a 
examinat relațiile din cadrul U.C.I. 
în cursul dezbaterilor a luat cuvîntul 
președintele Iosip Broz Tito.

în examinarea situației politice din 
țară, se arată în comunicatul dat pu
blicității la încheierea ședinței, Pre
zidiul a pornit de la faptul că, în 
continuitatea revoluției popoarelor 
din Iugoslavia, în lupta pentru con
struirea socialismului, în condiții in
ternaționale grele și in condiții in
terne foarte complicate, U.C.I. a fost 
in fruntea profundelor transformări 
sociale, economice și politice. Apre
ciind realizările cele mai impor
tante ale perioadei care a trecut, co
municatul spune : „încrederea clasei 
muncitoare și prestigiul internațional 
pe care l-a cîștigat Iugoslavia obligă 
U.C.I. să constate nu numai rezul
tatele obținute, dar în același timp 
să înfrunte neajunsurile, eșecurile și 
problemele deschise și să găsească o 
soluție care să ducă la continua în
tărire a comunității popoarelor iugo
slave în dezvoltarea sistemului auto- 
conducerii, la deplina afirmare a 
egalității, frăției și unității popoare
lor Iugoslaviei, precum și la mobili
zarea întregului potențial material 
și uman pentru continua dezvoltare 
economică și socială a Iugoslaviei, 
pentru întărire* capacității de apă
rare a țării șl realizarea concepției 
de apărare a întregului popor".

Analizînd cauzele precise ale ac
tualei situații politice și economice 
— menționează comunicatul — Pre
zidiul a constatat că ele se găsesc în 
nivelul insuficient de dezvoltare a 
relațiilor de autoconducere, afectate 
de tendințe și forțe birocrato-tehno- 
crate, care au dus la reducerea in
fluenței clasei muncitoare asupra 
poziției sale sociale proprii șl asupra 
întregii dezvoltări social-seconomice, 
la perturbări structurale în econo
mie și la aplicarea inconsecventă a 
programului de stabilizare in comu
nitățile social-politice și în organi
zațiile de muncă, la consultări inter- 
republicane insuficiente, la creștere* 
naționalismului și șovinismului. De 
asemenea, a fost scoasă în evidență 
Înrăutățirea situației și relațiilor din 
cadrul U.C. și rămînerea în urmă în 
aplicarea hotărîrilor celui de-al 
IX-lea Congres și ale primei Confe
rințe a U.C.I.

Comunicatul relevă că Prezidiul 
șî-a exprimat unanimitatea ca, ime
diat după încheierea dezbaterilor 
publice, să fie efectuate schimbările 
in Constituție. Amendamentele la 
Constituție reprezintă o afirmare în 
continuare a rolului conducător al 
clasei muncitoare, a deplinei egali
tăți a popoarelor și naționalităților,

* responsabilității republicilor șl 
provinciilor pentru dezvoltarea lor 
proprie și comună. Amendamentele 
afirmă conținutul de clasă al politi
cii U.C.I. și netezesc calea spre sta
bilizarea democratică * relațiilor so
ciale.

în concordanță eu hotărîrile celui 
de-al IX-lea Congres al U.C.I. șl cu 
principiile expuse in amendamentele 
constituționale trebuie realizate înțe
legeri sociale corespunzătoare cu pri
vire la repartiția veniturilor și veni 
turilor personale. Politica economic, 
trebuie să țină cont de deosebirile 
sociale și nivelul de trai al oameni
lor muncii cu salarii scăzute.

Schimbările în sistemul politic șl 
economic reclamă întărirea rolului 
ideologic și politic al U.C.I. In scopul 
unei sesizări mai cuprinzătoare a si
tuației din U.C.I., a rolului și răs
punderii sale în societatea noastră, 
a organizării adecvate și a unității ei 
politioo-ideoloigice. va avea loc con
ferința U.C.I.

Prezidiul, menționează comunica
tul, a constatat că s-au manifestat 
serioase insuccese ideologico-politice 
și fenomene de împotrivire la politi
ca U.C.I., la unele mijloace de in
formare și publicistică. In legătură 
cu aceasta, Prezidiul a însărcinat 
conducerea Uniunii Comuniștilor din 
republici să depună eforturi și să ia 
măsuri care să dea posibilitate co
muniștilor să se opună în mod mal 
hotărit tendințelor care reprezintă 
împotriviri politice și ideologice la 
dezvoltarea socialistă de autocondu
cere progresistă.

Prezidiul — se arată în continua
re — a apreciat că s-a ajuns la o 
intensificare * activității dușmănoa
se externe, care s-a folosit de greu
tățile noastre interne și s-a bazat 
în acțiunea sa pe dușmanii din țară. 
In cadrul acestei activități dușmă
noase antisocialiste a fost organizată 
o acțiune de descalificare a condu
cerii politice a R. S. Croația, în 
scopul de a se provoca instabilitate 
politică, disensiuni intre republici, de 
a slăbi unitatea șl a îngreuna dez
voltarea socialistă * țării.

La ședință au fost constatate șl lip- 
«urile în activitatea unor servicii de 
securitate, lipsuri care trebuie, prin 
activitatea organelor competente, să 
fie Înlăturate în cel mai scurt timp.

Prezidiul atrage atenția asupra fap
tului că, in conformitate cu modifi
cările constituționale, trebuie califi
cate in continuare și întărite serviciile 
de securitate și trebuie realizat un 
control mai eficace asupra activității 
lor.

Prezidiul cheamă conducerile re
publicane și provinciale să exami
neze în mod critic de pe această 
poziție activitatea șl practica lor de 
pină acum — se subliniază în Înche
ierea Comunicatului.

Aniversarea „Republicii de la Labin“

Cuvintarea președintelui I. B. Tito

HAVANA

încheierea primului Congres național 
al educației și culturii

HAVANA 2, — Corespondentul A- 
gerpres, Victor Stamate, transmite : 
La Teatrul sindicatelor din Havana 
a avut loc închiderea festivă a pri
mului Congres național al educației 
și culturii. în prezidiu se aflau con
ducători de partid și de stat, în frun
te cu Fidel Castro. Congresul, a de
clarat primul ministru cubanez, sin- 
tetizind experiența din ultimii ani, 
a elaborat programul educației 
pentru actuala etapă a revoluției, a 
pus în evidență numărul mare de 
cadre didactice care s-au format în

anii revoluției, a prefigurat nivelurile 
ce vor fi atinse în viitorii ani în 
raport cu exigențele științei și teh
nicii modeme. Măsurile adoptata 
de congres, a spus primul mi
nistru, vor deschide o nouă eta
pă în domeniul educației, vor con
tribui la ridicarea rolului educa
torilor, a înțelegerii de către popor 
că educația este o condiție elemen
tară de viață, că în viitor ea tre
buie să constituie o datorie, o sar
cină a tuturor.

In centrul minier Labin a avut 
loc simbătă principala manifestare 
din Iugoslavia consacrată zilei de 
1 Mai, care a marcat, totodată, a 50-a 
aniversare a „Republicii de la Labin" 
și a răscoalei țărănești de la Proș- 
tina, momente de seamă în istoria 
mișcării muncitorești iugoslave.

La mitingul organizat la Labin a 
rostit o amplă cuvintare președinte
le Iosip Broz Tito. La recenta șe
dință lărgită a Prezidiului U.C.I., 
a arătat vorbitorul, am discutat 
despre situația din țara noastră, 
care — trebuie s-o spun în mod au
tocritic — nu este bună. Ne-am 
referit în mod critic la tot ceea ce 
nu merge și am căzut de acord a- 
supra modului în care trebuie înlă
turate contradicțiile ce s-au acumu
lat. Am vorbit deschis despre lip
surile și greșelile noastre și am ho- 
tărît ferm să le înlăturăm. Am fost 
cu toții de acord că Uniunea Co
muniștilor este acea forță importan
tă care poate să înlăture, împreună 
cu Uniunea Socialistă, greutățile, 
oricît ar fi ele de mari. Uniunea 
Comuniștilor trebuie să fie, în spe
cial astăzi, cînd urmează să se a- 
dopte amendamentele Ia Constitu
ție, exponentul relațiilor juste între 
republici, precum și între republici 
și federație. Imensa majoritate a 
masei oamenilor muncii de la noi, 
a cetățenilor noștri, a arătat Iosip

Broz Tițo. a acceptat cu brațele larg 
deschise amendamentele care vor 
trebui prezentate în fața Skupștinei 
și adoptate în cel mai scurt timp. 
Vom acționa apoi mai departe, a 
subliniat vorbitorul, rolul principal 
revenind aici muncitorilor, clasei 
muncitoare iugoslave. Cei care do
reau destrămarea comunității noa
stre, a spus în continuare președin
tele U.C.I., s-au înșelat in proo tci- 
rile lor și de data aceasta, așa ..ara 
s-au înșelat întotdeauna pînă acum. 
Vom face totul, a spus el, pentru 
consolidarea comunității noastre și 
a unității ei. Sîntem o țară socia
listă democratică, a spus președin
tele iugoslav. Am ridicat democra
ția la un nivel înalt și am pus-o pe 
temelii puternice. Dar pentru duș
manii sistemului nostru socialist, 
pentru dușmanii a tot ceea ce do
rim să realizăm nu poate exista de
mocrație. După ședința Prezidiului, 
după discuțiile și concluziile una
nim acceptate, a subliniat Iosip Broz 
Tito, ne simțim mult mai puternici. 
Și cînd vă văd și pe dv. aici, cînd 
văd sprijinul pe care îl acordați a- 
plicării acestei hotărîri, atunci ne 
simțim încă și mai puternici. In în- 
tîlnirile cu poporul, cu muncitorii, 
cu oamenii de la bază, a arătat pre
ședintele, văd pretutindeni o stare 
de spirit justă.

agențiile de presă transmit:
——————HI.......... M

clarat, la încheierea vizitei pe care * 
făcut-o în Polonia, Jean de Lipkow- 
ski, secretar de stat în Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței. Tot
odată, ambele țări se pronunță pen
tru organizarea unei conferințe de 
securitate și colaborare în Europa și, 
pentru înlăturarea tuturor piedicilor 
care intîrzie convocarea acesteia. A- 
ceastă conferință, a spus Jean de Lip- 
kowski, trebuie să inițieze un dialog 
permanent între Est și Vest.

Simpozionul științific or
ganizat la Atena sub aus
piciile Uniunii balcanice a 
matematicienilor a încheiat 
lucrările. Oameni de știință din Gre
cia, România, Turcia, Iugoslavia și 
Bulgaria, precum și din alte citeva 
țări, au prezentat referate asupra lu
crărilor lor originale din ultimii ani. 
Matematicienii români acad. Gh.

Mihoc și prof. Gh. Ciucu «u expus 
o lucrare din domeniul teoriei rela
tivității, iar acad. N. Teodorescu * 
prezentat o lucrare din domeniul e- 
cuațiilor cu derivate parțiale. Comi
tetul Executiv al Uniunii balcanica 
a matematicienilor a hotărit ca sim
pozioane asemănătoare să aibă loe 
anual, în mod succesiv, în capitalei» 
țărilor balcanice.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, 
Piotr Jaroszewicz, l-a primit pe se
natorul american Fred Harris, infor
mează agenția P.A.P. înainte de ple
carea din Varșovia, Fred Harris ■ 
declarat intr-un interviu acoidat pre
sei că, după cum a putut constata in 
cursul convorbirilor avute în capitala 
poloneză, dezvoltarea legăturilor co
merciale americano-polone este în
greunată de restricțiile care decurg 
din legislația S.U.A. Consider, a spus 
el, că ar trebui să slăbim aceste res

tricții și voi acționa în această di
recție după întoarcerea mea la 
Washington.

Intre Turcia și R. P. Chi
neză a avut loc UJ1 Pl’irn contact 
în vederea stabilirii relațiilor diplo
matice, a confirmat într-o declarație, 
făcută la Ankara corespondenților 
presei străine, primul ministru al 
Turciei, Nihat Erim. Premierii turc 
a precizat că discuțiile au avut loc 
la Paris între ambasadorii celor două 
țări.

Economia țărilor vest-eu- 
rOpenO a înregistrat în 1970 cel 
mai ridicat nivel al inflației din ul
timii 20 de ani, este una din conclu
ziile raportului Comisiei economice 
* O.N.U. pentru Europa. Pt intre fac
torii principali care stau la baza a- 
eestui fenomen negativ, raportul ci
tează majorarea prețurilor.

Lucrările celei de-a 26-a 
sesiuni a Comisiei econo
mice O.N.U. pentru Europa 
8-au încheiat la Geneva. în ședința 
finală a fost aprobată darea de seamă 
a comisiei și au fost adoptate o se
rie de rezoluții și hotărîri.

După deschiderea oficiali • 
Tirgului internațional de la Ca
sablanca cu tema „Industriali
zarea și promovarea schimbu
rilor", oficiul comercial cu care 
România participă la actuala 
ediție a fost vizitat de premie
rul marocan, Ahmed Larakt, 
însoțit de ministrul comerțului 
și al industriei și de guverna
torul prefecturii Casablanca. 
Persoanele oficiale marocane au 
fost intimpinate de. ambasado
rul României la Rabat, Vasile 
Mircea.

Ministrul comerțului al
S.U.A., Maurice Stans, car» în
treprinde un turneu prin Europa, * 
sosit la Viena, unde va avea convor
biri cu membri ai guvernului aus
triac asupra perspectivelor dezvoltării 
comerțului dintre cele două țări.
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