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a avut loc ieri marea adunare populară consacrată sărbătoririi zilei de 1 MÂI

Prin intermediul televizoarelor, întreaga țară a participat la impresionantul miting

Maiestății Sale HIROHITO Excelenței Sale Colonelul
împăratul Japoniei

de pesta hotare.

Excelenței Sale
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Președintele Israelului
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Președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Socialiste România

Hrăni tovarăși. 
Slimntl 'oaspeți

Mulțumesc în- modul cel mal călduros Excelentei 
Voastre pentru mesajul de felicitare și bune urări pe 
cnre ml l-ați trimis cu ocazia Zilei naționale n Israe
lului.

în prezența conducerii de partid și de stat, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu,

ACCRA
. >■ ■ '■

DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VÂ?

în prezent însuflețiți de telurile 
cutezătoare ele amplului nroaram de 
fȘiiHre a soclețătil socialiste multi
lateral dezvoltate, elaborat de Con
gresul al X-lea al Partidului Comu-

Comltetul Central al Partidului 
Comunist Român și Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia anunță, cu adincă tristețe, în
cetarea din viață la București. In 
ziua de 27 aprilie a.c.. in urma 
unei lungi șl grele suferințl, u 
dr. Kwame Nkrumah. fost preșe
dinta al Republici! Ghana, perso
nalitate marcantă a vieții politice 
africane, luptător dirz pentru cau
za eliberării naționale a popoare-Partidul Comunist Român, pentru solidaritatea internațională a

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

ZALMAN SHAZAR
Președintele Israelului

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

După încheierea adunării populare, tovarășii 
Nicotae Ceaușescu șl Ion Ghcorghe Maurer s-au 
întreținut cordial cu șefii misiunilor diplomatice, 
cu membrii delegațiilor sindicale și ceilalți oaspeți 
de peste hotare.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Realizarea mărețului obiectiv al ri
dicării României la un Înalt nivel de 
civilizație materială șl spirituală, al 
aproplarll el da țările cele mal a- 
vansate economic, solicită In conti
nuare Intens® șl susținute eforturi, 
ridicarea întregii activități la un ni
vel calitativ mal - înalt. Slntem con
știent! efi avem încă de rezolvat nu
meroase probleme, de Învins greu
tăți ®I neajunsuri, unele din ele Ine
rente unei asemenea opere.. Există 
Insă premisele necesare pentru a ob-

a țărănimii 
clară a politicii 

agriculturii, 
pentru 

Icote, ridl- 
m»te rial șl 
Totodată au 

de.

Poporul român. împreună cu clasa 
muncitoare, cu forțele revoluționare 
șiprogreslstecc'pretutindeni, sărbfl- 
torețte ziua de 1 Mai. Intrată in con
știința omenirii ea zl a solidarității 
internaționale a color ce muncesc, zi 
a frăției in- lupta pentru o viată II- 
beră s! demnă. pentru eliberare so
ciala si independenta națională, pen
tru democrație si socialtsm. pentru 
pace si prietenie Intre popoare.

.Această mare sărbătoare nrileîu- 
lește evocarea glorioaselor lupta so
ciale si naționale purtate de-a lun
gul veacurilor de forțele înaintate ala 
poporului român, a tradițiilor eroice, 
revoluționare alo clasei noastre mun
citoare. alo partidului comunist șl. In 
același timp, trecerea In revistă a 
realizărilor Istorica In făurirea vieții 
noi. socialiste.

Eiiberindu-®e de orice exploatare si 
asuprire, cucerind dreptul do a tl cu 
adevărat liber, independent 8i stăDta 
pe soarta sa. poporul român constru
iește cu surcea orindulroa socialistă. 
Intr-o perioadă Istorică scurtă, Româ
nia ș-a transformai Intr-o țară cu o 
economie In plinii dezvoltare sl mo
dernizare. o dinamică înaltă a oro- 
greailu: sortai, o bogată viată spiri
tuală, Socialismul care a învins pen
tru totdeauna In patria noastră, a- 
duce Înnoiri binefăcătoare In viata 
celor ce munresc,. In toate domenii
le de activitate. In toate colturile 
tarii.

în numele Consiliului de Stat șl al Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste România; exprimăm Ex
celenței Voastre, poporului ghanez șl familiei îndo
liate, sincere condoleanțe șl compasiunea noastră în 
legătură cu încetarea din viață, după o lungă și grea 
suferință, a dr. Kwame Nkrumah, fostul președinte al 
Republicii Ghana, Inițiatorul șl conducătorul luptei po
porului- ghnncz pentru cucerirea șl apărarea indepen
dențe! naționale, militant dirz pentru eliberarea po
poarelor din Africa de sub jugul imperialismului, colo
nialismului șl neocolonlailsmulul pentru pace șl Înțe
legere Internațională

Gheorghe PETRESCU 
președintele Uniunii NaJionole 
c Cooperativelor Agricole 
do Producție

Cu prilejul sărbătorii, naționale a Japoniei, ziua-de 
naștere n Maiestății Voastre, am plăcerea de a adresa, 
In numele. Consiliului de .Stat al Republicii Socialiste 
România șl al meu personal, sincere felicitări șl cele 
mal bune urări de sănătate șl fericire Maiestății 
Voastre, de progres poporului japonez.

Secretar general al Partidului Democrat din Guineea

Cu prilejul realegerii dv. In funcția de secretar ge
nera! al Partidului Democrat din Guineea, îmi este 
deosebit de plăcut să vă transmit. In numele Comite
tului Central al Partidului Comunist Român șl al meu 
personal calde felicitări, urări de succes deplin în în
deplinirea înaltelor responsabilități ce vă revin.

Reafirmăm dorința noastră- de a extinde, In conti
nuare, raporturile de prietenie șl solidaritate dintre 
partidele noastre, dintre cele două țări șl popoare, în 
folosul cauzei unității de acțiune a forțelor antilmpe- 
riailstc, păcii șl securității Internaționale.

n Din zeci de mii de piepturi au răsunat lozinci pentru România socialistă, pentru

justeței sl realismului obiectivelor 
. stabilite de oarbd pentru dezvoltarea 

economică fl «odată. a nolltlcll' de 
construire a anctalIsmuluL în ele stat 

.întruchipate hărnicia, priceperea. nb- 
nâcatla In muncă a intreaulul ponor, 
a tuturor oamenilor' muncii, fără 
deosebire ; de ■naționalitate, care. în 
ștrlnsă unitate. Înfăptuiesc cu Încre
dere Si entuziasm politica oarțidu- 
iul. '

i Pentru toate aceste realizări, cu 
’ prilejul-zilei de 1 Mal. In numele si 
i'din ■ Insfirclnaroa Comitetului ■ Central.

nF- Partidului Comunfc!. Romăn.' Con- - 
. ațllulul de Stat -șl Guvernului Re

publicii Socialiste România.. adresez 
clasei muncitoare, țărănimii Intelec
tualității. tuturor oamenilor muncii — 
români, maghiari, germani 31 de alte 
nâtlonnlltflll — cele mal calde feli
citări șl urări de noi succese in acti
vitatea consacrată progresului sl pros
perității patriei socialisto.

Paul Nlcule.scu-M17.ll, 
Execuîiv, al Prezl- 
al P.C.R., vlcepreșe-

CONSILIUL DE STAT AL REPUBLICII 
SOCIALISTE ROMÂNIA

în aceste zile, țărănimea coopera
tistă, Întregul noșțru popor,. aniver
sează un deceniu da la ■ încheierea 
cooperativizării agriculturii • eveni
ment de excepțională . Însemnătate 
pentru făurirea economiei socialiste 
unitare șl generalizarea relaililbr de 
producție socialiste la scara Întregii 
economii naționale. Actul istoric al 
cooperativizării — operă fundamen
tală a Partidului Comunist Român — 
reprezintă o încunu
nare a vastei activități 
desfășurate pentru a- 
tragerea țărănimii pe 
calea tmel vleti hol, 
pe baza respectării 
neabătute a liberului 
conslmțămlnt, a con
vingerii țărănimii că 

, numai cooperativa a- 
grlcolă reprezintă ca
lea sigură- pentru îm
plinirea năzuințelor 
de progres și bună
stare.

Aplldnd în mod 
creator învățătura 
marxLst-lenlnlstă la 
condițiile specifice 
țării noastre, partidul 
a desfășurat o amplă 
activitate de ridicare 
a nivelului de conștiință 
pentru înțelegerea 
de cooperativizare

■ concomitent cu măsurile 
creșterea producției ogrli 
earea nivelului de trai n 
cultural al țărănimii 
fost promovate formele simple 
cooperare, s-aîr creat Întovărășirile 
agricole prin școala cărora nu tre
cut circa 1,8 milioane familii țără
nești. Prin asocierea liber consImUlă 
o milioanelor de gospodării Indivi
duale In cooperative agricole, țărăni
mea a trecut de la mica proprietate 
— bază economică generatoare de cle
mente exploatatoare — la niațea pro
ducție • modernă. ri-a legat pentru

IGNATIUS K. ACHEAMPONG
Președintele Consiliului Redeșteptării Naționale 

ai Republicii Ghana

lor din Africa, împotriva imperia-' 
llsmulul. colonialismului șl neoco- 
lonlallstnulul, militant de seamă al 
cauze! păcii șl înțelegerii;1 între 
popoare. Initiator și conducător al 
luptei poporului ghanez pentru 
cucerirea șl apărarea independen
ței naționale, pentru dezvolta
rea economică , șl socială de 
sine stătătoare a patriei ‘ sale, 
prieten a! poporului român și al 
României socialiste.

Cu prilejul Zilei naționale n Israelului, adresez 
Excelenței Voastre șl poporului lsraellan cordiale feli
citări șl cele’moi bune urări de bunăstare șl pnee.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

dinte nl Consiliului de Miniștri.
Cuvin tarea a Cost subliniată în repetate rinduri 

cteăpihu’fe: ;

" ''
totdeauna destinul de socialism. Coo
perativizarea a creat premisele dez
voltării mal rapide a agriculturii, in
tegrări! organice a acesteia In an
samblul economiei naționale, măririi 
aportului acestei ramuri la crearea 
venitului national. Ia progresul ge
neral al țării. Totodată. încheierea 
procesului ele cooperativizare a dat 
un conținut nou șl a ridicat pe o 
treaptă superioară alianța dintre cla

sa muncitoare șl țără
nime — forța motrice 
a dezvoltării țării 

tonoastre pe calea con- 
/ • \ v,; sirucțlel sodaUste.

„Cooperativizarea — 
vastă operă socială cu 
caracter revoluționar 
— sublinia tovarășul 
Nicotae Ceaușescu in 
cuvtatarea la Congre
sul alTI-lea al Uniunii 
Naționale a Cooperati
velor Agricole de Pro
ducție — a dus la 
transformarea țărăni
mii intr-o clasă nonă, 
siăplnă pe' mijloacele 
de producție, pe rodul 
muncii sale, partici
pantă activă, alături 
de‘ clasă muncitoare. Ia 

întreaga operă de făurire a noii o- 
rindulri sociale8’.

Cooperativizarea agrlculiuril con
stituie o încununare a luptei de se
cole a țărănimii românești pentru 
progres șl libertate, pentru în
făptuirea Idealurilor de dreptate 
socială, reprezintă, totodată, o con
tribuție originală a partidului

'. '. ! •‘ ■-J.-■1; I ■\ '■/•I :

în tribuna oficială au luat loc tovarăși! : Nlcolae 
Ceaușescu, Ion Ghcorghe Maurer, Manea Mănescu, 
Paul Nlculescu-Mizll, Gheorghe Pană, Gheorglie 
Răduleseu; Virgil Trofln, Iile Verdeț, Maxim Ber- 
ghlanu, Gheorghe Cioară, Florîan Dănttlache, Emil 
Drăgânescu, Janos Fazekns, Petre Lupii, Leonle 
Răutu, Gheorghe Stoică, Ștefan Voltec, losîf Banc, 
Petre Blajovlcl, Cornel Burtică, Mlron Conslantl- 
ncscu, Mihal Dalca, Mlliai Cere, Ion Ioniță, Vasile 
Pălilineț, Ion Pățan, Ion Slănescu, Ștefan Andrei, 
Ion DIncă șl Constantin Pirvuleseu, vechi militant 
al mișcării muncitorești din țara'noaslrfl.

Alături de conducătorii partidului șl statului nos
tru a‘ luat ,!qe dr. Ș. A. Wichremasinghe. președintele 
Partidului "Comunist din 'Ceylon, care face o vizită 
In țara noastră, la invitația C.C. al P.C.R.

în tribunele centrale au fost prezenți. do aseme- 
.nen. membri' al -.Comitetului ’CcntraJ -al .PaxtlduXui; 
Comunist Romlin, al Consiliului de Stat și al guver
nului,'conducători ăi ’instituțiilor centrale $1 al orga
nizațiilor de mesă și obștești, vechi mllltanțj n! miș
cării muncitorești din țara noastră, muncitori trun- 
tașl ln producție, personalități ale vieți! noastre ști
ințifice, culturale și artistice, generali și oflțeri su
periori, ziariști.

a dr. Kwam® itamah

ntflt Romăn. oamenii munci! obțin 
remarcabile 6uece?>e. materializate' 
pas cu p.is In sporirea natrimoniulul 
material șl spiritual al națiunii noas- 
țre socialiste. '

Prevederile primului an nl cinci
nalului au fast' îndeplini te sl depăși
te.. Pe primele 4 luni ale linului in 

•cura se preltmină îndeplinirea Planu
lui la producția Industrială In pro
porție de 102 ta sută, ceea ce repre
zintă o creștere de aproape' 13 la sulă 
fată de aceeași perioadă o anului 
trecut Măsurile luate In direcția me
canizării ' șf chimizării agriculturii;. a 
Îmbunătățirilor funciare.' a dezvol
tării zootehniei au dus . baze traini
ce sporirii aportului acestei Importan
te r.-linuri ta aprovizionarea popu
lației șl i la satisfacerea cerințelor 
mereu mal .mari'ale economiei na
ționale. Agricultura a dat anul tre
cui cea mal mare recoltă de cereale 
din Istoria tărlL O linie continuu as
cendentă' urmează Invătămlntul. sil
ința șl cultura — factori esențiali în 
procesul ‘construcției socialiste.

Pe baza rezultatelor, obținute în 
producția malerlalâ. In creșterea ve
nitului national, nu fost luate Sl slnt 
prevăzute In continuare noi măsuri 
pentru spori rea veniturilor reale ale 
snlarintilor șl țărănimii, matorarea 
salariilor mici ,sl a pensiilor, dezvol
tarea construcțiilor de locuințe, mft- 
rlrca volumului cheltuielilor sorfal- 
culturole ale /statului, nslourindu-co 
astfel" continua ImbunBț&llre-.a condi
țiilor kleș yiătă ale celor ce rnunre.v 
— obiectiv fundamental constan! nl 
Întregii politiei a partidului sl sta
tul ui nostru.

Succesele In înfăptuirea Planului 
reprezintă o confirmare strălucită a

: : ■ t . . • ... ... ■

ce muncesc

dg lalnchsiETEa 
mpmlmzăra 

' agriculturii:
în tribune au luat loc delegațiile .sindicale șt 

alțl oaspeți de peste hotare sosiți in țara noastră 
pentru a sărbători ziua de 1 Mal alâluri de poporul 
român. .

Au luat parte șefi al misiunilor diplomatice acre
ditați în țara noastră și membri ai corpului diplo
matic. . .

Adunarea populară a fost deschisă de tovarășul 
Gheorghe Cioară, membru al Comitetului Executiv 
nl C.C. al P.C.IL, prim-secretar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R.. primarul general al 
Capitalei.

A luat cuvlntiil tovarășul 
membru nl Comitetului 
cilului Permanent al C.C.

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCU

și serbarea populară de pe Stadionul Republicii din Capitală

După dteva zile In care timpul 
părea a fi uitat că ne aflăm ta mie
zul primăverii, soarele țl-a Intrat 
In drepturile sale depline. Ziua de 

\lerl a fost o zl frumoasă de primă- 
t.varâ, In consonanță cu, sentimentele, 

cu starea de spirit a zed do mil de 
oameni al muncii din Capitală, cire 
ou urcat ta tribunele Stadionului Re
publicii pentru a sărbători, laolaltă, 
tradiționala z! a solidarității Interna
ționale a celor ce muncesc.

Venlțl din numeroase întreprinderi 
ale Capitalei, din mari șl - puternice 
unități Industriale, din institute de 
cercetări șl proiectări, din școli și 
facultăți, col peste 33 (X© de partl- 
dpanțl. vfrstnlci și tineri, au adus 
cu ei sentimentul satisfacției încer
cate de toți col ce știu că din mli- 
nlfe șl mințile lor ee. Ivesc marile 
realizări ale acestui timp, că sini 
■ulorll unor Importante Înfăptuiri alo 
ctactoatalul. ale , cutezătorului pro
gram de făurire a României socia
liste multilateral dezvoltate. Asemeni 
întregului popor.'col. prezențl Ieri la 
marea adunare populară erau Insufle-' 
țlțl de convingerea cl.' sporind, reali
zările țării. Întărind șl dozvolitaci pa
tria ®odalta'ă. economia națională, 
aduc o contribuție concreta, impor
tantă, la afirmarea soclalfemului In 
lume. tadep!!nintȘii-șl șl ,pâ această 
cale îndatoririle Internaționaliste. Cu 
asemenea glnduri, cu asemenea sen- 
tlmente au venit locuitorii Caplta- 

"iel să serbeze ziua mundJ. ziua fră
ției și solidarității 
pretutindeni.

în numele Izblnzllor repurtate în 
opera do construcție, In numele În
crederii lor ta'viitor — încredere da
torată politicii marxlsi-lonlnlste. pro
fund patriotice. internațlo&nllste a 
Partidului Comunist Romăn — oa
menii muncii din Capitală șl-au ex- 

, primat. Ieri, Intr-un cadru sărbăto
resc, devotamentul șl adeziunea fnță 
de partid, față" da conducerea sa. în

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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Folosirea eficientă 
a potențialului tehnic

BRAȘOV. (Corespondentul „Sdn- 
tell“. Meolae Mocanu). — Oamenii 
muncii din Industria județului Bra
șov au intimplnat ziua de 1 Mal cu 
rezultate de seamă In îndeplinirea 
sarcinilor celui de-al doilea an al 
actualului cincinal. Prin folosirea 
mal bună a potențialului tehnic șl 
uman, brașovenii și-au Îndeplinit 
sarcinile de producție ce le reveneau 
pe primele 4 Iun! ale anului cu 4 
zl.lr mai devreme. Plnă la sfirșitul 
lunii aprilie so prellminfi obținerea 
unei producții suplimentare In va
loare de circa 220 milioane lei. Vor 
fi produse, peste prevederi, printre 
allele : 233 autocamioane, 25 (MO rul
menți, 700 tone ciment, 1 800 metri 
cubi prefabricate din beton armat, 
21 0OT metri pătrațl țesături. 6 700 000 
lei mobilă și altele. Volumul eco
nomiilor rezultate din reducerea 
cheltuielilor de producție In Indus
trie va fi de 11 milioane lei. Iar cel 
al beneficiilor do 74 milioane lei.

f

1 Mal, ziua solidarității Internați©- dustrfală producția livrată peste plan 
nale a celor ce muncesc, este intim- se regăsește In valori materiale con- 
plnntă. de întregul nostru popor !n- —•- - '
tr-o atanoșferă de puternică eferves-

ml! de materii prime și materiale. 
Intre care : 031 tone metal, L27D mc 
material lemnos, 4 303 tona combus
tibil convențional si altele.

Realizat : 45 la sută 
din angajamentul anual

110. milioane lei in plus 
față de prevederi

CLUJ. (Corespondentul „Sclnteli", 
AL Mureșan). — Industria județu
lui Cluj și-a îndeplinit înainte de 
termen rarelnilo de plan șl anga
jamentele asumate In întrecerea so
cialistă pe primele 4 luni ale anu
lat Plnă la sfirșitul lunii aprilie ea 
va realiza o producție marfă supli
mentară In valoare de aproximativ 
110 milioane leî. concretizată in 
12S8 tone oțel, utilaje tehnologice 
pentru Industria ușoară In valoare 
de 6 milioane lei. peste 16 OM pe
rechi încălțăminte. 3 600 tone ci
ment, 2 393 rac,elemente prefabrl-, 
cate» din baton, 16 (NTO mp furnire, 
mobilier In valoare de peâte 3" mi
lioane lei, produse ale industriei ie- 
leeirolehnico 'în valo-tre de^iUpfesțe " 
3.9 milioane ,lei. medicamente In 
valoăre de 11 milioane ®l altele. 
Pa panoul de onoare al județului fi
gurează colective de prestigiu. 9 din 
ele distinse, recent, eu Diploma "șl. 
Steagul roșu de întreprindere frun
tașă pe tară sau pe ramură, pr n- 
tre care fabrica de piele și Încăl
țăminte „Clujana". Trustul de con- 
r-lructll industriale. Fabrica de por
țelan șl „Industria Slrmli" din Clm- 
pla Turzii.

PLOIEȘTI. (Corespondentul „Sein- < 
teii", C. Căpraru). — în întrecerea ( 
desfășurată In cinstea zile! de 1 , 
Mai, colectivele de muncă din In
dustria prahoveana și-au realizat 
planul producției globale sl marfă 
Pe primele 4 Juni nie anului, cu pa
tru zile mai devreme. Datorită n- 
ceslui avans, plnă la sfirșitul lunii 
aprilie, mundlorll. Inginerii șl teh
nicienii din județul Prahova vor 
produce peste sarcinile planificate 
cărbune, utilaj petrolier, chimic ei 
minier, autobasculante, benzine, u- 
leiuri minerale, produsa petrochi
mice, anvelope A.T.A„ cherestea, 
materiale de construcție, țesături 
din lină șl bumbac, hlrtle șl alte 
multe mărfuri, fn valoare de pesta 
120 milioane lei, reprezentind drea 
45 la sută din angajamentul anual. 
De remarcat că acest Important 
spor de producție s-a realizat. In 
prlndpal, pe seama creșterii pro
ductivității munclL

PITEȘTI. (Corespondentul „Sein- i 
tell“. Gh. Cirsiea). — De pe banda < 
da montaj a Uzinei de autoturisme i 
Pitești a Ieșit Ieri autoturismul ( 
„Dacia" purtlnd numărul 60 000. ( 
Este un succes'de prestigiu cu care 
constructorii de aici Intlmplnă ziua 
dp 1 Mal. în intervalul de ta intra- ' 
rea In funcțiune a uzine', colectivul 1 
de muncă al U.A.P. a reușit să-și i 
ridice nivelul pregătirii profesionale, i 
să acumuleze noi cunoștințe legate ( 
da fabricația autoturismelor-,-romă- , 
neșli. Dovada : aslăzl el realizează 
o limuzina „Dacia" In, numai. 5 ml-ț 
nule. față de 6—7 mlnute“dt pre- ' 
vedea proiectul. 1

Succese deosebite
pe șantierele 
de investiții

BISTRIȚA. (Corespondentul „Scln-

Beneficii suplimentare 
in valoare de 95

SIBIU. (Corespondentul „Sdn- 
lell". N. Brujan). — Partlciplnd cu 
însuflețire la Întrecerea socialistă, 
care se desfășoară In acest an sub 
semnul îmbunătățirii calitative a 
Întregii .activități; economice, oame
nii muncii din Întreprinderile jude
țului Sibiu raportează îndeplinirea 
planului producției industriale pe 
primele 4 luni ale anului/lnalnle de 
vreme. Plnă la sflrșitul lunii aprilie 
ta va obține o producție suplimen
tară In valoare de circa 123 milioa
ne lei. Creșterea continuă a eficien
ței economice In Industria slblană 
so concretizează prin realizarea. In 
primul trimestru al anului, a unor 
beneficii peste plan de 95 milioane 
lei S-au obținut însemnate eeono-

teii", Mlhal Bâzu). - Ieri, S3 apri- ' 
lie. planul de producție pe primele 1 
4 luni șl angajamentele asumate . In 1 
cinstea zilei de 1 Mal de unitățile 1 
economice din Județul Blstrlța-Nă- i 
eăud au fost Îndeplinite. Printre u- , 
nltățlle care au raportat realizarea , 
planului se află : Exploatarea ml- ( 
nleră Ro-dno. Fabrica de hlrtie 
Prundu Blrgăulul. Combinatul pen
tru exploatarea șl Industrializarea 1 
lemnului Bistrița, întreprinderea de 1 
producere, valorificare șl Industria- < 
llzare a legumelor șl fructelor ®1 i 
altele. Plnă ta sfirșitul acestei luni, i 
la producția globală șl producția , 
marfă se va înregistra o depășire. ( 
față de plan» de 7 milioane lei și. 
respectiv. 11 milioane leL Se vor 1 
realiza, peste prevederi. 30 tone 1 
hlrfie, 670 mc cherestea rășlnoase. i 
4OT mc cherestea fag. 100 lone.brln- i 
zețari. 50 tone unt etc. Un succes ( 
deosebit nu obținut constructorii , 
noii zone industriale a orașului Bis- ( 
trițo. care au realizat, plnă la 27 , 
aprilie, 38,7 la sută din planul a- 
nirfd.

crete, utile economici naționale, pen
tru' care există certitudinea desfacerii.

cență creatoare pentru înfăptuirea Pe ansamblul industriei, planul pro- 
program ului de dezvoltare multltate- ducțlel globale a fost Îndeplinit șl
rolă a 5«x: Ic lății soclilLsie elaborat de depășit, ritmul de creștere fiind bu-
Congresul al X-len al partidului. pertor prevederilor. în același efort
Dezvoltlnd Inițiativa, Intenslfidnd general do realizare cu succes a sar-
eforturile jxsntru punerea de- clnilo- de plan se înscrie șl acllvlta-
pllnâ în valoare ■! potențialului tea lucrătorilor de pe șantierele de
productiv, pentru perfecționarea ac- construcțll-montaj, care au realizat 
tlviîfiții economice, oamenii muncii în trimestrul I aproape 20 la sută
au Inserts noi șl remarcabile succese din planul anual de tavosUțlL Cu
în canea de aur a întrecerii, deafă- rezultate importante Intlmplnă ziua
șurală anul acesta înire întreprinde- J ' ---------"  -•
iile fiecărei ramuri, in chemarea u-

prln obiectivele sale majore, întrece
rea socialistă In acest an vizează a- 
dlndrea laturilor calitative alo activi
tății economice, depășirea Indicatori- „_____„____ ...___ ________
lor de eficientă al planului, concen- monitor muncii pentru ridicarea nl- 
trind eforturile colectivelor de în- ...........................................
treprlnderi din toate : ramurile asu
pra valorificării mal Intense a 
marilor . rezerve de care dispun 
în vederea sporirii- mal rapida 
a productivității muncii, reducerii 
substanțiale a cheltuielilor de pro
ducție șl. In primul ririd, n celor ma
teriale. Înnoirii șl ridicării calității 
produselor, creșterii volumului be
neficiilor șl a rentabilității produc
ției.

, Care ^nt cele mal Impunătoare re
zultate obținute de la începutul aces
tui an tn competiția pentru îndeplini
rea planului și a angajamentelor'7 De
sigur. este greu să le Înfățișăm aici 
pe, toate. Cert est© Insă că. In 
aceat prag al sărbătorii mujicii, 
pretutindeni, pe întreg cuprinsul 
țării, oamenii muncii — români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — raportează cu min- 
dric. cu sentimentul datoriei împli
nite că, animați de un profund pa- 
triollsm, pătrunși de dragoste șl 
devotament față de gloriosul nostru 
partid, au obținut realizări de seamă 
în îndeplinirea planului șl a angaja
mentelor aferente primelor patru 
luni nle celui de-al doilea an al cin
cinalului Consecvente succeselor de 
plnă acum, colectivele unităților, din 
industria Capitalei nu preliminat rea
lizarea peste plan. In numBl patru 
luni, a unei producții globale de 400 
milioane lei. !ar cele din județele 
Galați — de 170 milioane leL Brașov 
4- de 220 milioane lei. TimișV—’d® : 
130. milioane lei. Neamț — de, 110 mi
lioane leL>pln6; Ieri up numfirtde 24 
de,, județgi.au anunțat . Îndeplinirea 
planului? pe patru lunL Mal revela
toare declt aceste cifre globale apare 
realizarea pianului pe sortimente : de 
ta începutul anului șl plnă la 20 a- 
prllle metalurglștîl au livrat peste 
plan 17 mii tone de oțel șl 15 mii 
tone de fontă, energetlclenii — 0 mi
lioane kWh energie electrică, chi- 
mlșili — imoortnnte cantități de fi
bre sintetice, anvelope, constructori! 
de mașini — un mare număr de motoa
re electrice, strunguri, autocamioane IWU w B...
și rulmenți. Șlrțil exemplelor nr pu- EliIe lor creatoare, pentru a InMm- 
lea continua cu o serie de pro- ■ - —<. - «
duse din Industria ușoară, econo
mia forestieră șl industria materia
lelor de construcție. Fără excepție, 
constatăm că In fiecare ramură in-

DISTINCȚII ACORDATE FRUNTAȘILOR
1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ PE ANUL 1971

Vineri au continuat să albă loc 
In întreaga țară insuflețiloare 
adunări populare consacrate zilei 
de 1 Mai. Ziua solidarității inter
naționale a celor ce muncesc. 
Sutele de mii de partidpanți la 
aceste adunări,- oameni oi mun
cii din fabrici și de pe ogoare, 
din Instituții și unități de Invă- 
țăminl, raportind cu mindrle re
marcabilele realizări cu care In- 
timpină măreața sărbătoare a 
muncii, și-au exprimat holărlrea 
de n-șl spori eforturile pentru 
traducerea in viață a prevederi
lor Congresului al X-lan al parti
dului.

La adunările populare desfă
șurate In orașele reședință de Ju
deț din Alba, Arad. Bistrlța-Nă- 
săud. Ialomița. Hunedoara, Su
ceava. Argeș. Botoșani, Brăila, 
Constanta. Dolj. Galați. Mara
mureș. Tuieea. VHcea șl Vran- 
cea. precum și la Tr. Măgurele 
(județul Teleorman) au luat cu
vin'.ui tovarășii George Homoș- 
tean. Andrei Cervencovlcl. Cri- 
șan Adalbert. Marin Vasîle, 
loachlm Moga, Emil Bobu 
— primi-secretari ai comite
telor județene ole P. C. R. 
si. respectiv, tovarășii Vaiile 
MiișaL Mihail Burlaeu. Radu 
Ciucă. Ion luen. Iile Bă
dica!. Gheorahe Baroga. Gheor- 
ghe Dobra. Alexandru Volcov, 
Nieolae lonescu Vasîle Molse, 
Teodor Roman — secretari nl 
comitetelor județene ale P.C.R. 
La adunările ținute In cen
trele de reședință ale iudețe-

!or Bihor, CarM-Severin, Cluj, 
Olt, Timiș au luat cuvin- 
tul tovarășii Ștefan Szăntd. Ion 
Sfereocia. Remus’ Bucșa. Radu 

priml- 
mu- 
ale 

„ jude
țului Mureș au luai cuvintul 
tovarășii Pavel Chiorean, prlm- 
serretar sl comitetului munici
pal al P.C.R.. șl Jatob Ștefan, 
secretar al comitatului munici
pal. Iar la Brașov. Covasno, 
Harghita. Sălaj și Sibiu au luat 
cuvintul tovarășii Ioan Mărcuș, 
Baternay Tlbor Burjăn Jdzscf, 
loan Morarii, Constantin Bota — 
președinți al consiliilor Județene 
ale sindicatelor.

înlr-o atmosferă Impresionan
tă. parUcipanlil la adunările 
populare au adrasat C.C. al 
P.C.IL. tovarășului Nleolae 
Ceaușcscu, telegrame prin care 
se angajează să intîmplne cu 
no! șl importante realizări Con
ferința Națională a partidului 
din Iulie, și-au manifestat sde- 

ik'zlunea

Barbu. George Mlcota — 
secretari ai comitetelor 
nldpale și orășenești 
P. C, R.. la reședința

a deplina la politica Internă 
Iernă a partidului si ștatu-"șl extc„__ „

Iul nostru, politică de înflorire 
continuă h României socialiste, 
de întărire a relațiilor, de priete
nie cu popoarele tuturor țârilor 
socialiste de solidaritate cu for
țele progresiste din întreaga 
lume.

în încheierea adunărilor popu
lare au avut loc spectacole sus
ținute de formațiile artts'.lce 
fruntașe din ludetele respective

de I Mal șl oamenii muncii din agri- 
__.___ „___ _ cultură. In numeroase județe tacbe- 

nltăților fruntașa. După cum se știe, lndu-se semănatul porumbului.
1-u. - Activitatea de plnă acum desfă-ț

șurată pentru Îndeplinirea planului 
este străbătută ca un fir roșu de 
preocuparea tot mal Intensă a on- 

veluiui calitativ al actlvitațll econo
mice, pentru creșterea eficienței In 
toate domeniile — carncterlsllcă do 
bază a planului pe 1072, ca șl pe în
tregul cincinal Notăm, de pildă, că 
plănui productivității muncii a fost 
îndeplinit șl depășit, că grija colec
tivelor de întreprinderi pentru ridi
carea gradului de rentabilitate ș-a 
concretizat In realizarea și depășirea 
pianului de beneficii, că toata colec
tivele slnt din ‘plin angajate In ridi
carea caracteristicilor tehnice, func
ționale și estetice ale produselor.

Este un tablou dinamic, optimist al 
munci! rodnice a întregului nostru 
popor, angajat cu Toate forțele sale 
creatoare, strins unit In jurul parti
dului, In înfăptuirea cu succes a tu
turor sarcinilor de dezvoltare econo- 
mlco-socinlă a țării pe 1972. început 
sub auspiciile întrecerii entuziaste 
care a cuprins întreaga tară, al dote 
Jea an al cincinalului n înscris, așa
dar, Încă din primele luni, succese 
demne de relevat. Prin faptele lor 
de flecare zi. prin munca lor fără 
preget, oamenii muncii din țara noas
tră dovedesc capacitatea lor de a ob
ține realizări economice cantitativ șl. 
mal alea, calitativ superioare, pe 
măsura sarcinilor trasate de partid 
pentru actuala etapă de dezvoltare a 
economiei naționale. Realizările de 
plnă acum constituie o nouă și eloc
ventă mărturie a vitalității econo
mie! noastre socialiste, a realismu
lui obiectivelor planului pe acest an, 
a faptului că’. dispunem de Tot ■ ce> 
este „necesar, pentru înfăptuirea lor.: 
ele reflectă ‘torta înnoitoare șl- mo,- 
bllizatoare a măsurilor elaborate de 
partid pentru perfecționarea vieții 
economice șl sociale, care au Impri
mat un puternic dinamism in toate 
domeniile de activitate.

Cu conștiința de a ee ști făuritorii 
tuturor realizărilor de plnă acum, 
urmind cu fermitate politica științi
fică șl clarvăzătoare a partidului 
nostru — care arc ca țel fundamen
tal ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc — oamenii muncii 
Ifei vor mobiliza șl mai intens ener- 

plna Conferința Națională a P.C.R. 
din iulie cu noi șl remarcabile 
realizări In toata domeniile.

(Urmare din pag. I)

nostru la tezaurul glndlril marxiat- 
lenlnlste cu privire la teoria șl prac
tica transformării socialiste a satu
lui. Bilanțul rodnic ai unul deceniu 
de la cooperativizare demonstrează 
In mod convingător că marea produc
ție agricolă cooperatistă oferă calea 
cea mal rapidă șl sigură de creș
tere a producției agricole, de intro
ducere a progresului tehnic in 
mediul rural, de îmbinare armonioa
să a aspirației spre bunăstare a țăra
nului eu Interesele generale ale kț- 
tregll colecllvIiățL (5 expresia a a- 
cestei realități este consolidarea pu
ternică1 a cooperativelor agricole, 
dezvoltarea bazei tehnlco-maleriale. 
perfecționarea relațiilor de producție 
șl de muncă, creșterea aportului lor 
la progresul economic al țării, la sa
tisfacerea lot mal deplină a cerințe
lor de produse agroallmentare ele 
populației, ale economiei naționale.

Este suficient: șă amintim că anul 
trecut, primul an al actualului cin
cinal. In comparație cu anul 1652. 
producția globală a cooperativelor a- 
gricole a crescut cu 48 la sută, iar 
averea obștească-cu 48 La sută. In 
aceeași perioadă s-au realizat pro
ducții totale mâl mari cu 33 ta sută 
la cereale. 57 la sută la floarea-soa- 
relul. 07 la sută la sfecla de zahăr. 
£3 la sută la legume. Cooperativele 
agricole au Înălțat zeci de mif de 
construcții gospodărești, au creat fer
me zootehnice care însumează efec
tive de 'animale mai mori cu peste 
600 000 bovine. 680 MO porcine șl a- 
proape un milion de ovine, față de 
anul 1ME2. An de an. cooperativele 
agricole au adus un aport sporit la 
formarea fondului central de produse 
agricole al statului. In medie anuală, 
in cincinalul trecut vlnzărlle efec
tuate de cooperativele agricole laluate de cooperativele agricole la 
fondul de stai au crescut față do pe
rioada 1SS1 —10® cu peste 38 In sută 
la porumb, nesie 40 la sută In floa- 
rea-soarelul și sfeclă de zahăr. 36 la 
sulă la cartofi de toamnă. 75 la sută 
la carne. Iar In lapte de vacă 
șl legume de aoroape două ori. Pe, 
această bază veniturile bănești ale 
țărănimii provenite din cooperativa 
agricolă au -sporii cu 2a la sulă In 
anul trecut față de 1682. Aceste re
zultate se datoresc mundl; harnice a 
țărănimii, sprijinului puternic al sta
tului socialist pentru dezvoltarea ba
zei lehnlco-meterlale a agriculturii, 
dotării acesteia eu tractoare, mașini.

. îngrășăminte chimice, materialo de 
construcție, acordării unui volum; 
sporit de credite de producție 81 de 
investiții.

După csirn este cunoscut coopera
tivizarea nu a rezolvai de la sine 
problemele creșterii si modernizării, 
Drodurtiel agricole dar a creat baza 
socială șl organ/znlbrieă necesară In-, 
ffintulrli ace«lut lei Pentru nrogresul 
tehnic rapid ai agriculturii coopera-

rioada 1S-S1—-I&53 
la porumb, pesie

V.’SAIAGEAN

Liste au fost sl slnt necesare eforturi 
susținuta din partea statului, a țără
nimii pentru crearea unei puternice 
baze tehnlco-materinle si întărirea e- 
conomlcă a fiecărei unități. Numai in
vestind masiv șl judicios, numai așe- 
zlrsd forma cooporatlat-soctallstă pe 
bază tehnică avansată se făurește o 
agricultură modernă. Acțlonind in n- 
cest sens, partidul șl statul nostru au 
alocat, an de un, un volum sporit de 
investiții pentru extinderea mecani
zării •;! chimizării, pentru aplicarea 
unui vast program de Îmbunătățiri 
fundare șl dezvoltarea zootehniei. 
Pentru extinderea șl diversificarea 
mecanizării' lucrărilor agricole, stalul

I
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PE GALEA
a pus la dispoziția cooperativelor ■- 
grlcole peste 80 OM tractoare, 
42 OM semănători. 30 MO combine 
pentru cereale păloase și zeci de mil 
de alte mașini si utilaje modeme. 
Gradul de mecanizare In agricultura 
cooperatista la lucrările de bază 
— arat șl semănat — b ajuns la 
aproape sută la sulă. Iar recoltatul 
cerealelor păloase 81 la sută. Spri
jinul puternic ni statului acordat. coo
perativelor agricole se materializează 
și prin livrarea unor cantități sporite 
de Îngrășăminte chimice care, anul 
trecut au fost de aproape 3.3 ori mnl 
mari față de 10®. In această peri
oadă suprafața amenajată’pentru Iri
gații a crescut de peste 5 ori.

Politica partidului de dezvoltare a 
bazei tehnlco-maloriale a agriculturii 
cooperatiste s-a concretizat sl prin 
acordarea, in condiții deosebit de 
avantajoase, a unul mare volum de 
credite de producție care, numai in 
curbul cincinalului trecut, a însumat 
25 miliarde lei Statul nostru asigură 
desfacerea produselor pe bază de con
tract. la preturi ferme, asigură coo
peratorilor un important sprijin ma
terial prin livrarea de semințe, ma
terial sădltor sl animale de rasă, a- 
cordarea gratuită a asistențe! tehnice 
prin mille de specialiști agricoli care 
partlclnă nemijlocit lă organizarea 
producție! ei a muncii pe baze știin
țifica.

întreprinderea 
de valorificare a cerealelor 

din județul Dolj
La Craiova a avut loc adunarea feativă prilejuită de 

decernarea Steagului roșu șl a Diplomei de unitate 
fruntașă pe ramură In Întrecerea socialistă pe anul 1071 
întreprinderii de vatoriticare a,cerealelor din județul . 
Dolj. La adunare au luat parte tovarășii Mlhal Bur-, 

i cheșln.'secretar ăl Comitetului județean1; Dolj; al l’.C ll.? 
ș. Gheorghe Moldovan, adjunct al ministrului\agrlculturii, - 
1 Industriei alimentare îi apelor, Petre Gcncărău. memr 
- bru In, comitelui executiv, al comitetului uniunii sin-: 
dlcatelor din ramura agricolă. Directorul Întreprinde
rii. inginerul Mlhal Bftiu'ă. a reliefat succesele dobln- 
dite In anul trecut de colectivul, întreprinderi! de 
valorificare a cerealelor Dolj, arătlnd'că preluarea pro
duselor's-a desfășurat Ln bune" condiții, planul fondu
lui de stat fiind realizat In proporție de 163,0 la suță. O 
atenție deoeebltă a fost acordată controlului tehnic do 
calitate, la condiționarea eemlnțelor fondul de desfa- 

; cere la semințe fiind depășit cu 61,83 la sută la Intern, 
"iar la export cu 2,13 la sută. Organizarea temeinică, a 
muncii,'mecanizarea lucrărilor In depozite șl silozuri au 
dus la reducerea cheltuielilor de circulație, reallzln- 
du-.w o ecopomie de 3,701 .milioane leL Sintetizând acil- 

, -vltatea desfășurată In curmi! anului trecut, s-au realizat ; 
beneficii peste sarcinile de plan de 2,763 milioane lei. 
Continulnd succesele de anul trecut, Iri perioada d® 
la începutul anului plnă în prezent receptionarea! a 
fost realizată In proporție de 261 la sută, tar la livrări 
a fost depășită cu 13.® la sută..
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gramă CLC. al P.C.BL, tovarășului Nlcniae Ceaușescu, în . 
care, printre altele, se epurte : „Vă asigurăm, iubite to
varășe secretar general, și pe viitor de profunda noastră 
adeziune față de politica; Internă 51' externă a «latului 
ndîtru, incredințlndu-vă, totodată, că nu vom precupeți 
eforturile pentru Îndeplinirea șl depășirea «arcinitor d® 
plan, a angajamentelor asumate pe acest an șl culti
varea spiritului-de hărnicie, cinste, onoare si demni
tate socialistă, pentru traducerea în viață a mărețelor 
sarcini ce ne revin din mărețul program elaborat de 
Congresul al X-lea al partidului".

Grupul industrial 
de petrochimie Borzești
BACAU (Corespondentul „Sclntell", Gheorghe Baltă).

— Vineri, ta Caaa de cultură a aindiratelor din mu
nicipiul Gheorghe Gbeorghlu-DeJ, a avut loc o entu
ziastă adunare festivă, în cadrul căreia Grupului Indus
trial de petrochimie Borzești, distins recent cu Ordi
nul Muncii clasa I, 1 ■ s-au decernai Steagul ro^u șl 
diploma do întreprindere fruntașă pe țară În întrecerea 
socialistă pe anul 1071. Referindu-ise la semnificațiile 
acestui eveniment, vorbind ta numele miilor de chi- 
mlșll. inginerul Petre Burca, directorul general al 
grupului, a arătat că anul trecut pe puternica platformă 
industrială de pe Valea Trotușulu! s-a obținut o pro
ducție suplimentară în valoare de 75 milioane lei. iî- 
vrindu-6o" beneficiarilor însemnate canUtăți de cauciuc 
sintetic, mase plastice, sodă caustică, anlidăunători etc. 
în același timp, planul ta export, a fost depășit cu 6,6 
milioane lei valuta. Cu realizări prestigioase re pre
zintă chlmlștll șl la sărbătoarea de I ăla! Planul pe 
primele 4 luni a fost îndeplinit înainte de vreme, ob- 
țlnlndu-se o producție suplimentară In valoare do 17 
milioane lei.

Cu acest prilej, chlmlștll din Borzești au fost fe
licitați de către Paul Nagy. secretar al C.C. a! U.G.S.IL, 
Gheorgbe Roșu, prfm-secretar al comitetului Județean 
de partid. Ghoorghc CaramfiL adjunct al ministrului 
Industriei chimice. ■

în aceat cadra solemn, adunarea a adresat o tele
gramă C.C. ol f.C.IL, tovarășului Nleolae Ceaușescu, 
In care se spune, printre altele : „Sărbătoarea decer
nări! steagului Sl a diplomei de fruntași pe tart tn în
trecerea pe anul 1971 oferă întregului colectiv de muncă___ - b---u’ »
al grupului un bun prilej pentru a adresa conducerii Participant!! la adunarea festivă au adresat o tele- 
partidulut, dumneavoastră, mult stimate tovarășe , ...... „
Nicolae Ceausescu, sentimentele noastre de profundă 
recunoștință pentru înalta țjreiulre acordată rezultate
lor obținute In îndeplinirea sl: depășirea oardnllor de 
plan. înaltele distincții acordate constituie un nou 
Imbold pentru activitatea noastră de viitor, asisurin- 
du-vă că Întregul nostru colectiv va munci neobosit, 
mobîllzind toate energiile, neprecupețind nici un efort 
pentru a se situa și de acum înainte in primele rin- 
durl ale luptei pentru înfăptuirea cu succes a sarcini
lor do mare răspundere pe care partidul sl statul nos
tru nl le-a încredințai".

Au mal adresat telegrame COMITETULUI CENTRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
colectivul StA’C \■■ ................ - —» -j . ,
miorilor din Salonl»,, 
țllosi solariațllor'de 1 
dențlată po ramură.

1 (T

tillnnil pentru Mecanizarea Agriculturii Băneasa, județul COMtanțo, și adunarea generală a coope-
Salonla, ludetul Bihor— dlsilnse cu Ordinul Muncii, clasa 1 precum șl adunarea reprezentan- 

s-a decernat diploma de Întreprindere evl-
distinse

1N SISTEMUL DE IRIGAȚII SADOVA - CORABIA
CRAIOVA (Corespondentul „Sein- Dunării se află întins® suprafețe de din Dunăre se face In mod gravlts-

Iar. filarea acesteia ^â, re.-jl- 
dale.-.din țteton,: amplasare»

teii". Nlstbr Țulcu). — Ieri a avut' toc ‘ 
ia DăbuJenl-DolJ darea In folosință a 
primei etape :de> .^DUCT ha dln’slste- ’ 
mul de Irigații pe nisipuri 'Sadova- 
Corabla. La festivitate au luat parte 
tovarășii Constantin Băbălău, mem
bru supleant al Comitetului' Executiv 
al C.C. ni P.C.R.. prim-aecretar al 
Comitatului județean Dolj al P.C.R., 
Constantin Sandu, prlm-secrnlar ai 
Comitetului Județean Olt al P.C.IL, 
Enache Slrbu, adjunct al i ’ " " 
lui agriculturii. Industriei alimen
tare șl apelor, muncitori, tehni
cieni șl ingineri de pe șantier, cerce
tători de la stațiunea -experimentală 
Bechet, precum șl reprezentanți al 
firmei engleze care cooperează la
realizarea acestui obiectiv.

în srlnga Jiului, de la B&chet-Sn- 
dova si plnă la Corabia. In județele 
Dolj șl Olt. pe prima terasă

nlalpuri.'Trt 10701u’vlhceput construe- sȚ|i 1___ _______ _____ ____ ,__________________
țin unul modern sistem de Irigații ne n-n felculcu ajutorul Miel de polle-
o suprafață de 70 500 hectare.*Triga- tilenă. Iar. fJx'an------- ‘ - ■■
ren suprafețelor din această /zonă , zaț — ‘ 
creează condiții deosebite de’dez
voltare sl intensificare a agricultu
rii. Prin fixarea nisipurilor, se vor 
reda circuitului agricol drea 14 OOT 
de hectare- Irigațiile creează posibi
litatea utilizării culturilor duble 
(sola, fasole, porumb boabe, porumb 

ministru- siloz etc) după toate plantele care
se recoltează timpuriu. ..Spre deose
bire de ' alte sisteme de lriaatll — 
ne-a declarat cu prilejul Inaugurării 
primei etape tovarășul Inginer Mlr-

zat .cu dalerdln beton,: amplasarea 
.națiilor de pompare ffl-ă făcut In aer 
liber, redudnd prețul de cost.al In- 
veșțțlel".

Pentru exploatarea sistemului au 
fost pregătiți drea 1 2OT 'de specia
liști șl muncitori din județele Dolj 
el Olt.

începlrid de Ieri, apa din Dunăre 
este pompată de către cele 63 statil 
de .pompare sub presiune pe canale 
.țe ®0 întind pe o lungime de 123 km 
șl prin conducta ramificate pa

Sadova-Corabin. Tn anul viitor, siste
mul de
Intra in 
fală.

cea Pntndopol. directorul Tntreprtn- cele S3 BOT hectare ’ nisipoase Intre 
deril de construcții pentru Irigații 
prin cooperare Sadova-Corabla — 
prczlptă dteva noutăți tehnice, printre 
care amintesc : alimentarea cu apă

Irigații Sadova-Corabla va 
funcțiune cu întreacă supra-

cooperativelor agricolenumjrul tot mo! mare de școli, că- «latului șl a
mine culturale, cinematografe, dls- vizează dezvoltarea puternică a bs-
pensaro medicale, caaa de naștere, zel teimico-motcrialc. Faptul că nu-
creșe si grădinițe de copil etc. Si.sie- mal in curauj acestui cincinal In a-;
matlzarea comunelor $1 satelor țării, gricultură se vor Investi peste IOT
conturarea centrului civic șl dotarea de miliarde de lei din fondurile sta-
edllltar-gospodărească —nstltelr 
progre.se semnificative pentru evolu
ția satului românesc pe calea urba
nizării; a ridicării gradului de civili
zație șl cultură a: țărănimii.

O. mare însemnătate nu măsurile 
întreprinse pentru perfecționarea 
organizări! producției și retribuirii 
muncii. înființarea ta cooperativele 
agricole a fermelor de producție or
ganizate pe principii economice, or
ganizarea stațiunilor pentru meca
nizarea agriculturii pe grupă de 
cooperative șl înființarea în flecare 
cooperativă a unei secții de meca
nizare. Deosebit de stimulativă este 
Introducerea acordului global, formă ....... . . < , « s __ ai*,,
(superioară de organizare șl retrlbul- satului românesc sini rodul politici!
«•■r, e» mnnr»H T“Y» stjai ramtm E» Â»8r!lțFiSnlnrtțn cs '' lî-n wfri fl 11 Bm I ' f'r.mi 1 r»îp#re a munci!. De pe acum se eviden
țiază cu putere faptul că organiza
rea sl retribuirea munci! pe baza 
acordului global a determinat mo-

J

constitute; tulul și ala cooperativelor' agricole 
ha»impune maximă responsabilitate 

pentru gospodărirea acestora, ast
fel incit fiecare mie de Iei. 

.... T. _ ______ _ să fructifice Înzecii, zii contribute
Transformările Înnoitoare in viata la creșierea efectivă a producției șl 
... .T- . .. . . , . .... .. productivității;muncii în rectorul ve

getal și in zootehnie. Cu mol multă 
exigență și responsabilitate trebuie 
să se aplice reglementările legale, 
toate măsurile necesare pentru folo
sirea rațională a pămintuiul. Înlătu
rarea oricărei risipe de teren agri
col, realizarea parametrilor prevă
zut! pe suprafețele amenajate pen-;' 
tru irigații, îmbunătățirea Intr-im'; '' 
timp cil mal ecurt a pajiștilor ru.țu- 
rale care reprezintă o maro bogăție 
a țârii noastre. ;

în actuala fază de dezvoltare n 
agriculturii cooperatiste o excepțio
nală însemnătate are aplicarea mă
surilor privind perfecționarea orga-i 
nlzăril producției șl n muncii, gene
ralizarea sistemului de retribuire In' 
acord global Ih toate oectoarele de 
activitate ale cooperativelor, promo
varea fermă a principiilor de echi
tate In viata cooperativelor agricole;

lnjclepte a Partidului Comunist Ro
mân. care. In fiecare etapă, a acțio
nat cu perseverență pentru soluțio
narea multiplelor probleme ale dez-

1

1 ■ ■ 4

1 I
ț;

voltări! cooperativelor agricole, per
fecționării formelor de organizare șl 
de conducere a acestora.

Recentul Congres ai Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole do 
Producție n exprimat. In numele în
tregi! lărănlmi. adeziunea totală la 
political Internă si extornă a partidu
lui si statului nostru, teotarirea fer
mă de a aplici? ta practică directi
vele Congresului al X-Jea al Partidu
lui Comunist Român, prevederile ac
tualului plan cincinal, indicațiile 
deooeblt de prețioase date d» secre
tarul general al partidului nostru, to
varășul NIcolae Ceausescu, In expu
nerea făcută la congresul țărănimii 
«xMJeratlște.

Experiența acumulată demonstrea
ză că există posibilități pentru valo
rificarea mal rapidă a marilor rezer
ve de care dispune agricultura coo-

ditlcări calitative In folosirea forței 
de muncă, creșterea productivității 
muncii șl a veniturilor cooperato
rilor.

Paralel cit creșterea veniturilor ob
ținute din activitatea desfășurată In 
cooperativele agricole. In ultimii ani 
au fost luate măsuri pentru îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de 
viață alo țărănimii. Un act de mare 
importanță politică și socială 11 con
stituie instituirea .'Islamului unitar 
pe (ară de pensionare a țăranilor 
cooperatori. Tn cel cinci ani caro au 
trecut de la constituirea Cosei de 
pensii șl asigurări sociale a mem- 
brilo’ cooperativelor agricole s-au 
achitat celor 1.3 milioane de coope
ratori pensionați pentru băirinețe 
sau Invaliditate peste 5 miliarde Ia!. 
De o excepțională însemnătate slnt 
măsurile privind Imbunfllățirea con
dițiilor de viață ale cooperatorilor 
stabilite Drin Ho’.ărlrea Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R. din apri
lie 1071 cu privire la gratuitatea ne 
timpul spitalizării, acordarea de a- 
Jutoaro lunare familiilor cu copii, 
piota de concedii femeilor coonera- 
tnnre pentnt naștere,, tratament în . ......... .UM,,UUJ „
stațiuni . balneoclimaterice, ajutoare operativă a problemelor economice" 
pentru incaoacltate temporara de - . . . ... .
muncă sl altele .

Creșterea nivelului de trai al ță
rănimii este renertafă si In cele 

de locuințe corwlrulțe la sate 
In perioada cincinalului trecut. In

i-

perallsW pentru creșterea producției 
agricole. întărirea economică a fie
cărei cooperative agricole. Tn acest 
scop este nevoie ca uniunile coope
ratiste. conducerile cooperativelor să 
acționeze ’ mal prompt pentru orga- ■ 
nlzaroa întregii actlvitătl ne baze 
științifice, rezolvarea mai directă șl

?! financiare, folosirea judicioasă a 
mijloacelor materiale sl bănești:, a 

________   forjei de muncă' Pentru creșterea 
este reflerlafă si In cele randamentului muncii In toate sec- 

, -----...... — —... '—-j toarele
Un mare efort material din partea

alimularea puternică a hămldel ?î 
„Inițiativei cooperatorilor. înlărirea!

răspunderii lor pentru soarta 'Pro-j 
ducțlel. pentru dezvoltarea sl apăra
rea avutului obștesc. Atragerea coo-J 
peratorllor" Ia conducerea șl rezol-J 
vama treburilor obștcșil reprezintă o 
latură esențială de manifestare a 
democrației cooperatiste șl. In ulti
mă instanță, o condiție de cea malj 
mare însemnătate pentru aplicarea 
în viață a hotăririlor adoptate. Creș
terea gradului de modernizare a 
producției, a dotării tehnice a coot 
peratlvclo-,- complexitatea ■ proble- 
melor economice Impun un mal' 
mare efort pentru calificarea coope
ratorilor, pregătirea lor .profesional 
lă corespunzătoare cerințelor, astfel 
Incit In fiecare sector de producție 
să lucreze oameni cu. o bună pregă
tire, capabili să obțină un randament 
superior, să realizeze producții, șl 
venituri cresclnde. pe măsura lnvre- 
tlțîilor și a cheltuielilor efectuate.

Partidul șl ștatul nostru acordă un 
sprijin multilateral pentru dezrvol-, 
tarea mal rapidă a cooperativelor 
agricole", ceea ce constituie un puter
nic Îndemn .pentru întreaga țărăni
me, pentru toți lucrătorii ogoarelor 
de a munci neobosit, cu întreaga 
hărnicie șl pricepere. In scopul valo
rificări! depline a rezervelor de 
creștere continuă a producției agro- 
allmenlfire. fn interesul ridicări! nl- 
veiujul de civilizația a țărănimii, a 
Întregului popor.

jude%25c8%259bgi.au
U.G.S.IL
rogre.se
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frunle cu secretarul general al parti
dului, tovarășul Nlcotae Ceaușescu.

Cu mult Înainte de ora începerii 
adunării populare, miile da partici
pant;! au făcut o vibrantă demonstra
ție a devotamentului lor față do par
tid, a gentimontelor înălțătoare cu 
care întregul nostru popor InUmpl- 
nă ziua de 1 MaL Chemările și lozin
cile care omagiază patria, partidul, 
pe conducătorul său, solidaritatea ln- 
tcrunțlonalistă, relațiile do prietenie 
șl colaborare cu țările soctalisie, cu 
forțele democratice șl anUimperlnlIs- 
to, răsunau din toate colțurile sta
dionului, corprlmînd simțămintele u-1 
nul întreg popor. . ..

„^Stadionul este împodobit sărbă
torește. Tribunele sînt dominate de 
dtrsenul simbolic al acestei sărbători, 
pa care este înscrisă chemarea „PRO
LETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNI- 
Țl-VA T,' de portretele iul Marx, En
gels, Lenîn — întemeietorii învăță
turii ctasel muncitoare — de portre
tele conducătorilor partidului nos-' 
tru._: ~ '

Mțuuțe ii.i ui bwuuuuu-
iu!,'răsună ovații șl urăle pentru par
tid. Sute de lozinci înălțate deasupra 
grup urilor de partlripanți exprimă 

‘ aceleași sentimente : ale dragostei 
față de patrie și partid, ale solidari
tății Internaționaliste ce a ; animat 
dlntotdoauna clasa muncitoare din 
România, poporul nostru. Lozincile 
„Trăiască 1 Mai — ziua solidarității 
Internaționale a celor ce muncesc,, 
ziua frăției muncitorilor de pretutin
deni „Trăiască unitatea țărilor 'so
cialiste, a partidelor comuniste șl 
munciloreșil, a iuiuror forțelor de
mocratice șl antUmperiallste î"» ’„Tră
iască V.C.IL, forța poUtlcă conducă
toare a societății noastre socialiste 
arborate în rotonda stadionului, cu
prind în ele semnificațiile majore, 
sensurile înalte alo aceatsl ‘mari1 
adunări populare. » , .

„.Ora ÎS. Un moment de puter
nic entuziasm, emoționant, l-a con
stituit sosirea la tribuna sărbătorii 
a secretarului general al partidului, 
președintele Consiliului ,, de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceauțasc-u, a ce-- 
lorlalți conducători al partidului șl 
stalului nostru.

Fanfara militară hiloneazâ Im
nul de Slat. Din mil de piepturi ră
sună puternic, bărbătește; Îndelung, 
uralele devenita tradiționale, ros
tite cu căldura Inimilor oriunde 
este prezent, pe meleagurile, ță
rii,- cel mal iubit fiu al popora
lul nostru : „Ceaușescu—;JP.CJl.“,' 
„Ceauțescu și poporal*. j

în acest cadru de entuziasm, de 
largă manifestare populari a bucu
riei de a tiârbăto-1 Ziua muncii In 
condițiile libertății, ale participării 
plenare la viața țxrtltică șl socială, 
la opera de in.Kori.~fi a patriei, s-a 

f desfășurat marea adunare.
Evocarea, ta cuvlntareă 

cu acest prilej, a tradițiilor da lui> 
ta, a ; tradițiilor . internaționalele 
aie'closel noastre muncitoare; ale”' 
partidului comuniit, - lnfăț|8sirea ma
rilor ' Tnfăpldffl’' 'deținute' de * pd-' 
por'Ifi edificarea rioll orindulrl so
ciale' a țării, prezentarea obiective
lor mobilizatoare pe care partidul 
le-a pus în fața în - popor
au fost primite cu adfncâ satisfac
ție de partlcipanțl, îndelung aplau
date. ;

Oamenii munc.ll din Capitală 
aplaudau astfel realizările kw și 
ale Întregului popor, perspectivele 
fictlvitațll creatoare de pe întreg 
cuprinsul țârii. El veniseră la a- 
uetkslA. sărbătoare cu un bLlenț bo
gat ta realizări, cu mtndrla de a ști 
că, ta tabloul Impresionant al -a- 
cestui an, au .adus remarcabile ■ În
făptuiri, rod al hărniciei șl price
perii în muncă, al racordării etorto- 
rllOT creatoare la oxlgcnțclo de căn- 
petență ?! eficacitate Implicate de 
dezvoltarea dinamică . a industriei, 
șUlnței' șl ciiliurii: noastre. v

Cel mal puieraic bastion mtmeito- 
rese al țârii, Capitala, a Inlimpinat 
ziua de l Mal cu’ sentimentul dato
riei împlinite, cu o „carte de vizită* 
l>ogată in fapte șl realizări. O dovseU 
a acesteia o constituie existența ta 
București a 13 întreprinderi șl insti
tute de cercetări șl proiectare decla
rate — pentru rezultatele remarca- 

• bile obținute In Îndeplinirea șl depă- 
' șiroa angajamentelor pe anul 1071,. 

In modernizarea producției șl crește
rea eficienței economice tj- unități 
fruntașa pe țară, cărora le-au fost 
conferite recent înalte ordine • și dis
tincții. între motivele de mîndrie să 
consemnăm încă unul :,lerl, 28 aprilie, 
planul producției globale a fost în
deplinit pe ansamblul economiei Ca
pitalei. Pînă la;sfirșilni lunii se esti
mează .realizarea unei producții su
plimentare în valoare de circa 4G0 
milioane de lei.

Clasa muncitoare, oamenii muncH 
din Capitală Înțeleg să răspundă ast
fel eforturilor ce bc fac pentru dez
voltarea continuă a Industriei noastre 
socialiste, pentru prosperitatea gene
rală a populației. Este răspunsul unor 
conștiințe active, angajate, care. în
țeleg sâ-șl dâruias.râ fără rezerve pu
terea de . muncă șl capacitatea de 
creație Înfăptuirii obiectivelor cinci
nalului. Este răspunsul, prin fapte, la 
chemarea partidului.

Slnt, .în. esență, toate aceste reali
zări expresia înaltei conștiințe a cta- 
sri. noastre muncitoare, a celorlalte 
categorii de oameni al muncii.

Minute In șir. In Incinta stadlonu- 
" . J.JS. . « ... *—„Ștu- paj.

Cuyîntarea tovarășului
Paul Niculescu-^il

(Urmare din pag. I)

rostită'

GlND MUNCITORESC

LA ZIUA MUNCII

Cu prilejul zilei de 1 Mal, poporul 
român adresează un salut frățesc po
poarelor din țările socialiste vecine 
— Uniunea Sovietică. Bulgaria, Iu
goslavia, Ungaria din celelalte țări 
jioctallste europene — Albania. CetM> 
slovacia. "Republica Democrată Ger
mană. Polonia ; nopoarolor din țările 
socialiste ale Asiei — Republica 
Populară Chineză. Republica Popu
lară Democrată. Coreeană, Republica 
Populară Mongolă, șl Republica De-., 
mocnită Vietnam ; poporului primu
lui stat socialist de pe continentul a- 
merlcan — Republica Cuba.

Salutăm cu căldură clasa muncitoa
re, partidele comuniste șl muncito
rești clin întreaga lume, care luptă cu 
abnegație șl eroism pentru democra
ție. libertate și progres social, orga
nizațiile șl mișcările socialiste, de
mocratice și progresiste.'

Transmitem salutul nostru popon- 

lonlnlă, mișcărilor de eliberare na
țională. tuturor popoarelor' angajate 
In lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonlaUsmuIut, 
pentru dobindlrea. apărarea șl conso
lidarea independenței lor, pentru 
progres, securitate si pace În lume.

Cred că exprim sentimentele tutu
ror celor prezenți salutlnd cu căldură 
pe oasiTCțil de peste hotare, venlți 
să sărbătorească împreună cu noi 
ziua de 1 Mal.

Potrivit principiilor coexistenței 
pașnice, In numele cauzei păcii șl 
prieteniei între popoare, România so
cialistă promovează relații de colabo
rare multilaterală cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orindulrea 
lor socială. Politica , noastră ex
ternă se bazează pe convin
gerea că dezvoltarea liberă șl 
progresul fiecărei națiuni, salv
gardarea păcii pe pămlnt slnt 
condiționate In cel mai înalt grad de 
așezarea relațiilor internaționale pe 
temelia principiilor independenței ’ șl 
suveranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului ta treburile 
Interne șl avantajului reciproc, de 
aplicarea neabătută a acestor prin
cipii In orice act de politică inleraa- 
ționnlft.

In acrot spirit, poporul român oe 
afirmă ca o forță activă a luptei Îm
potriva Imperialismului, împotriva 
politicii sale de dictat, agresiune, și 
Înrobire'a popoarelor, 'a oricărei me- • 
nlfcștfirl dp^torță sau amenințare cu ,n 
forța .kt ‘viața Internațională, pentru ■, 
respectarea dreptului fiecărui popor - 
de a-șl hotărî singur soarta. Exprl- 
mindu-ne șl cu acest prilej solidari
tatea eu lupta eroică a poporului 
vietnamez, considerăm câ este Impe
rios necesar să se pună capăt bom
bardamentelor șl oricăror acte da 
război Împotriva Republicii , Demo
crate Vietnam, să fie retrase trupola 
Statelor Unite ale Amerlcil șl als 
sllațllor lor din Indochina, să ce ac
ționeze pentru o soluționare politică 
a conflictului, cu respectarea drep
tului popoarelor vietnamez, laoțian;șl 
cambodgian de a-și rezolva probis- 
“rik 7 . •’■I -~
amastec din afară.

Considerăm, de asemenea, 
sfl se acționeze cu hotârire 
soluționarea conflictului din Orien
tul Apropiat pe cale politică, pe baza

ține noi și tot mal însemnate succese, 
a Înainta ferm spre țelul propua.

Dispunem de o bozii economics pu
ternică, de considerabile rezerve In 
toate sectoarele.

La clema țării, partidul comunist, 
căiăuzlndu-so după principiile gene
rale ale construirii noii orindulrl șl 
lulnd In considerare realitățile speci
fice țării, dă soluții creatoare pro
blemelor pe care le ridică dezvoltarea 
societății noastre, unește toate tor
țele națiunii intr-o uriașă op«ră con
structivii. Cuprinzjnd In rlndurile 
sale pasta două milioane de munci
tori, țărani șl intelectuali — oameni 
devotați trup șl suflet patriei, parU-, 
dului,1 cauzei socialismului —strips 
unit In jurul Comitetului Cen
tral, In frunte cu tovarășull Nicolae Transmitem salutul nostru popon- 
Coaușc.scu, urmat cu nestrămutata relor care s-au eliberat din robia co- 
încrcdere , de .Întregul popor, partidul- 
nostru comunist iși Îndeplinește cu 
cinste rolul său de centru Inspirator 
și organizator al progresului social, 
de forță' conducătoare politică a so
cietății noastre socialiste. Programul 
adoptat do partid, in vederea Îmbu
nătățirii activității ldeo’oglce-educa- 
ilve și promovării eticii șl echității 
socialiste In întreaga viață socială, a 
dat un puternic impuls rezolvării 
unei probleme ho tari ton re a făuririi 
noii orindulrl — formarea de oameni 
înaintați, Înarmați cu o concepție 
științifică despre lume șl cele mal 
noi concluzii nle cunoașterii, cu un 
larg orizont de cultură, capabili să-și 
făurească conștient propria Istorie, 
viitorul luminos.

Adlnclrea democrației socialiste, 
perfecționările aduse In ultimii ani 
structurilor democratice ale societă
ții asigură cadrul pentru participarea 
tot mal largă a celor ce muncesc la 
conducerea producției și a ansamblu
lui vieții sociale, stimulează energia, 
Inițiativa șl capacitatea creatoare a 
maselor. O Importanță deosebită itr 
acțiunea de continuă perfecționare a 
activității parLldului șl statului, de 
îmbunătățire a conducerii Întregii so
cietăți, va avea Conferința Națională 
a partidului, a cărei convocare a fost 
hotârltă de recenta plenară a Comi
tetului Central.

Conducerea partidului si statului 
nostru cheamă clasa muncitoare, ță
rănimea, Inlelectualltatea. pe toți cel 
ce muncesc, organele șl organizațiile 
de partid, activiștii din toate dome- 
nlUe șă Înfăptuiască la tlmo,, șl in.. . 
cele mai bune condiții Bardn.Ue. pla- 
nulul-djșr;stat, aă asigure .țpqrirej.. 
producției industriale și agricole." 
creșterea productivității muncii’, ridi
carea calității fi eficienței produc
ției. Înflorirea InvătamtniuluL știin
ței. artei șl culturii, perfecționarea 
activității sociale — ®â-șl dea Între
gul aport la progresul operei de edi
ficare socialistă In patria noastră.

s

de elevi și eleve, purlind simboluri 
ale unor unelte, lnir-un sugestiv ta
blou ai preocupării școlii de. a Îm
bina învățătura cu practica.

Fiecare moment al spectacolului — 
un simbol, flecare moment — prilej 
de aplauzo. Dar parcă Lntensitaiea 
acestora a crescut clnd, zglobii, au 
umplut stadionul sute de pionieri. 
Citim deviza celui mai tlnăr detașa
ment : „Tot înainte Din rlndurile 
pionierilor se desprind citava grupuri 
caro oferă conducătorilor partidului 
și statului buchete de Hori, simboluri 
ale recunoștinței lor pentru viața fe
ricita ce o trăiesc, pentru împlinirile 
comuniste co-t așteaptă.

Slnt aplaudați, de asemenea, cel 
aproape doufi mii de tineri î ostași 
care i».i demonstrează >■ virtuozitatea 
și desăvirșlta pregătire fizica, intr-o 
ingenioasă ștafetă aplicativă, în care 
obstacolele combinate, probele cer 
măiestrie și curaj.

Un moment emoționant al specta
colului l-a constituit imensa horă, 
cu mil de dansatori — pionieri din 
școlile bueureștene, membri a! for
mațiilor artistice de amatori. In cos
tume populare din toate zonele fol
clorice. Marea arenă e acum un co
vor popular, tar jocurile care se 
succed sini o deschidere către toate 
dansurile populare ale țării. Larga 
desfășurare de ritmuri ne amintește 
ritmurilo minunate ale patriei.

Arena devine, In final, o masă de 
tinerețe alcătuită din toți cel cinci
sprezece mH de interprețl al (acestui 
spectacol:-al, bucuriei. 1"j?' -

„Și prin, biografia noastră trees 
■ Ca'un Ecuator Istoric, viu’1 ■’ A
Tot adevărul' din Congresul zece 
Cilul ol poporului de scăihă flu,' 
El, omul inimilor noastre drag. 
Făcea cuvîntu] magmă si văpaie 
Sub leninistul; creatorul steag 
EI : Ceaușeseu NIcolae“.

Un cald omagiu partidului, secre
tarului său general, un imn de eăr- 
băioare șl de puternică încredere In 
viitor. ,

în încheierea adunării. In Incinta 
stadionului, pornind din zeci de mii 
do piepturi, răsună solemn acordu
rile cintcculul de luptă al clasei 
muncitoare de preluilndenl — IN
TERNAȚIONALA,

Oamenii muncii prezențl la aduna
re, tinerii autori ai inăprealonantolul 
cpeciacoL ovaționează puternic, În
delung pentru nartld. pentru patria 
eoctallstA „1 Mai e sărbătoare pen
tru clasa muncitoare", „Ccaușescu și- 
poporul”, „Ceaușescu — P.C.R." —
slnt vibrante lozinci, care, exprimă 
sentimentele trăite de întreaga na
țiune socialistă.

Tovarășul Nirotaa Ceaușescu'. cei
lalți, conducă lori de partid si de stat 
răspund eu căldură ovațiilor mulți
mii; manifestărilor de adeziune, de 
Încredere In politica marxlat-lerilnls- 
tă. profund patriotică șl Înalt Inter-, 
luițlonșllstă promovata cu fermitate 
de Partidul Comunist Român. e :

Pentru toii partlctoanții la aduna
rea de pe Stadionul Republicii, pen
tru toii cei care au urmărit la tele
vizor desfășurarea- ei. un adevăr 
B-a impus cu putere : poporul Întreg 
este astăzi m;ii .sirius unit ca ori- 
cind. in Jurul Partidului Comunist 
Român, al conducerii sale, in frunte 
eu tovarășul Nicolae Ceaușeseu.

Sentimentul unității Indeșiructlblle 
al unității de voință si Ideal, eenti- 
men'.ul că vom străbate prin muncă 
șl glndlre creatoare un drum de gîo- 

. rioase împliniri, spre binele patriei, 
al destinului ei lumlnpa -r lată o 
mare cucerire a anilor socialiști al 
patriei.' Demonstrată Încă o dală, 'cu 
vigoare si entuziasm, la sărbătorirea 
celui de-al 28-lea 1 Mal pe pămln- 
tol liber al României socialiste.

Reportai realizat da : 
Nicolae DRAGOȘ 
Platon PARDAU 
Vaslle MIHAI 
Constantin PR1ESCU 
loan VLANGA

Fotografii: 311 hai Andreescn

Eleonora. Cojocarti, secretara comi
tetului de partid din fabrică — sim
bol al prețuirii muncii — ne obligă 
să atingem cote și mal înalte. In- 
limpinăm riua de I Mal cu angaja
mentul îndeplinit — realizarea unei 
producții suplimentare In valoare de 
peste 30 milioane lei. In prezent, la 
noi, s-ă pornit o amplă acțiune de 
modernizare a tehnologiilor de fa
bricație, de aplicare a celor mai noi, 
cuceriri Mc tehnicii, de pregătire și . 
perfecționare profesională a cadre
lor. Organizația r.oaslră de- partid 
dinamitează talentul, pasiunea, ca
pacitatea dc muncă a oamenilor, li. 
mobilizează pentru.a întimptna Con
ferința Națională a partidului cu r.oi 
realizări, cu noi contribuții la înfăp
tuirea obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea al P.CJL“.

„Anul acesta este al 42-lea pe 
care-l lucrez in uzină — ne-a de
clarat iov. Ionică Cimbrescu, strun
gar, șeful brigăzii de producție șl 
ediscnțle nr. 17 din Uzina de utilaj 
chimic , „Grlvlța Roșie”. Ca ta toți 
acești ani, glndurUe mele,se Îndreap
tă spre uzină, spre tovarășii cu care 
lucrez. Acum, de l Mal, ne prezen
tăm din nou cu fruntea sus : planul 
ri angajamentele îndeplinite, o pro- 
dăcțle-maffă și globală mplimenla- 
ră, bisumlnd, peste 10 milioane de' 
lei. Bripările de producție și educa
ție din, urina noastră au ereat un 
climat propice realizării exemplare 
a tuturor sarcinilor de producție și, 
implicit, dezvoltării conjtiiniei socia
liste -a . muncitorilor., Grivita, cin
stind trecutul ci glorios, ii innobi-

in fapte,^in Tcalizărj”. ,

t

africane; Conducătorul partidului fi 
«talului nostru a reafirmat, jt cu 
acei! prilej, caracterul profund in
ternaționalist al politicii noastre, spi
ritul «ău militant, sprijinul deplin 
acordat luptei popoarelor pentru do- 
btndirea ji întărirea independentei 
lor naționale, pentru dezvoltarea de 
sine stătătoare. Ne-am bucurat, ca 
cetățeni al României socialiste, sd 
constatăm ți cu prilejul acestei vi
zite, ca și in atfrea alte rlnduri, 
prestigiul de care se bucură partidul 
nostru, spiritul constructiv al politi
cii sale, exemplu viu de solidaritate 
militantă, de promovare a ideilor 
păcii fi progresului in lume*.

Cu aceeași convingere ne-a vorbit 
șl Inginerul Fîlip tonescu de La Uzi
nele „Vulcan” :

„In activitateă pe care o desfă
șor am avut ocazia să cunosc mun
citori din alte țări, ginduriie ce-i 
animă, sentimentele «inccre ec le 
nutresc față de clasa muncitoare din 
România, față de poporul român, in 
ultimii ani s-au intensificat contac
tele noastre eu popoarele care luptă 
pentru libertate, independență fi 
progres. La baza relațiilor statului 
nostru cu toate țările, mari sau mici, 
stau principiile independentei fi su
veranității naționale, neamestecului 
in treburile interne ale altor țări, 
avantajului reciproc. Aceasta este o 
manifestare concretă a internaționa
lismului consecvent, o strălucită ex
presie a dorinței fierbinți a poporu
lui român de pace fi colaborare in
ternațională. Aceste gindiirl ne ani
mă ari la tmârea sărbătoare a mun
citorilor' de prcfuHndenî*'.

im AL INIMILOR

Dacă odinioară, înainte de elibe
rare, oițele erau obiectivele ma
nifestațiilor șl demonstrațiilor mun
citorești prilejuite de zlun de 
1 Mqăj dacă atunci. In frunte cu 
1 ” 
feslau pentru drepL_ _ _ 
potriva exploatării 
mânia socialista, . „„ 
devenit prilejul unor <. 
edificatoare bilanțuri ale
•II tatllnlm In , trtbr-". 

cel prezențl la marea adunare, pe 
comunistul Nicolae Bucurcscu, 
membru do partid din ilegalitate, 
care, In 1033, a luptat pa barica
dele Grlvlțel revoluționare. îți a- 
mintește, cu emoție, de sărbători
rea zilei do 1 Măi In acel ani grei;

„înainte de eliberare am par
ticipat la puține demorixtrafii de 
1 Mai. Din 1029 fi plnă in 1932 
■n-am fost prezsnl la nici una. 
Știam: în fiecare an, că se apropie 
1 Mal pentru că aveam eu citeva 
sile înainte „vizitatori* de la po- 
lițic. Ne arestau șl ne țineau la 
rrefectură 5—S rile, pină după 

Mai. Era o încercare da intimi
dare a clasei muncitoare; a voinjgi 
el de,luptă. Cu tpațe ■aeertea,s.,Ito-,i„ 
varăjii noștri, cara scăpau de, sub. e. .*
urniărirea-.‘PoIlțici; :OrBanizcu; pufcțrr ' ledzji- cu - un prezent șimaL „ bogat ■

’ ' " ■ ‘ ■■ in, fapte,,,in realizărj^.T(,j^k-vj'sșj ‘j£ =
în tribune, alături de ceilalți oa

meni al muncllț tlnăra generație 
s-a remarcat printr-o prezență en
tuziastă, optimiștii. Tovarășul Ma
rin Volnea, secretar al comitetului 
municipal al U.T.C., ne spune : 
„Primăvara lui '72 ar putea fi in- 
scrM in istoria organizației noas
tre, a Uniunii Tineretului Comu
nist, ca -primăvară a muncii-. 
Muncitori, ingineri, cercetători, 
elevi, studenți, cei peste 250 CdO a'e 
uiccișli ai Capitalei au dăruit -zi
lei muncii- bogate realizări. Avi 
începui o frumoasă primăvară a 
muncii pa două fronturi, in urine 
fl .-pe șantierele patriotice*.

...Adudnd In marea sărbătoare 
bucuria rezultatelor muririi libere, 
animați de înălțătoare senUmenta 
patriotice, oapienii muncii ș!-au 
exprimat totodată puternicele sen-

_ ___ _ _ w timenle.de solidaritate intemațio- „ . ____ ... 
muririi au venit ieri la^ sărbătoarea hăhsîă, hotărlrea’câ, in spiritul po- ?! •Ihătoto^/ Pe drumul marii 
lor. -Dellat.Uzlna-^S August*,-cârela k . marxfat-lenlnlsta . a partldu^ .raintî.’ , Cuvintele «e revarsă
în pragul zilei de 1 Mali s-au acor- luli sprijine prin toate mijloa- megafoane și un cor de două n 
dat „Ordinul Muncii* clasa I. Stea- cele .lupta dreaptă a clasei munci- . oameni le răspunde cu ncor<
gul roșu șl Diploma de întreprinde- toare‘de. pretutindeni, a popoarelor, . celebrului, - Clasicului șl, în fl
re .fruntașă pe -țarii,. nu venit suta Împotriva exploatării, oolonialls- , an, proaspătului „1 Mai de ,C
do muncitori; Ingineri șl tehnicieni. mulul' șl neocoldnlallxniuîili. pen-
Pe piepturile multora dintre el tru Independență, pentru existență
strălucesc, ordine și medalii, steluțe de. sine stătătoare. ,
do fruntaș In producție. Discutăm cu 
Irig. Adalbert Rularea, director ge- 
neral adjunct al uzinei : „Folounc la adunarea P 
prilejul — conslderind o îndatorire r "' "—- 
de onoa-e pentru mine — de a rele
va contribuția directă, de inestima
bilă valoare a tovdrăfului Nicplae. juiptojuiiiaiu a puporuuu-uo^vru, 1:10- 
Ceaușeseu, care, prin indicațiile 'data târirea de a întări și dezvolta rola-' 
tn rcpetgiele.vixiie de lucru jn fuzi- . .. i
nă, ne-a afutai .la elaborarea măsu
rilor de dezvoltare și perfecționare 
a întregii noastre activități, flxpri- 
mind cea mai fierbinte recunoștință 
conducătorului iubit a! partidului fi 
statului pentru grija fi sprijinul ă-,.
cordat, avem in permanență jenti- 
menluT reiponsabilltății pentru obli
gațiile sporite ce ne revin după pri- 
mirea Ipaltclor dUțincfii*. ,
; Aram, in prag de 1 Mal. ®1 colec

tivul Fabricii de confecții șl trico- 
.taJe-Bucureștl a trăit momente emo
ționante : decorarea întreprinderii 
cu „Ordinul Muncii* clasa a H-a. 
decernarea Steagului roșu șl a,Di
plomei de întreprindere fruntașă în 
întrecerea socialistă po ramură pe 
anul 10711 
t „AcMie distincții — ne spunea

J, MtALU.j . GULU JlJLÎ AJiUliiHz "«.ti

comuniștii, oamenii muncii mnnl-
' îplul la tnuncâ. im-

il, astăzi, In - Ro- 
ziua de 1 Mai a 

optimiste ?i 
nțurl ale hărniciei.
, tribune, printre

ei Ăc t duptă. Cu toa?e -acest ea^ s to*.»- 
' ' ' ’ “

nice (îemomtraitî, . foloicauj- ■șiua ^ 
de 1 Mai ca o zi de luptă. îmi a- 
mlntese acum, clnd sărbătorim h> 
condițiile victoriei depline a idei
lor noastre comuniste, un altfel de 
1 Mai, una din serbările rimpcncjti 
de altădată. Eră in 1930. Mă aflam 
la Tr. Severin. Ne adunasem, in 
grădina Crihala, aproape 2(10'9 da 
muncitori de la șantierul naval, din 
port, de la âteUcrele C.F.R., La în-: 
ccput - pajnied, serbarea cimpeneas- 
câ s-a transformat inir-o manifes
tare de împotriviră față de nedrep
tatea regimului exploatator. A tn- 
larvenit poliția cu binecunoscutele 

ciș tipar" atonei 
eram mai mul'i si 

HUI UAUfț |» JUIUL JHiriJUUMH, al 
idei! de eliberare de sub jugul.ex- 
ptocMrii capitaliste".

In numele‘acestor glorioase tea— 
dlțli, al noii vieți po care, o 
trăim, al perspectivelor el. oamenii;

de 1 Mai ca ozi.de luptă. Îmi 
mlnrese acum, clnd sărbătorim

ei metode. Dar am
tncă o victorie :■ c.__
mai uniți in jurul partidului, al

pitmlării capitaUsie“. ,
în numele acestor glorioase tea—

, , ■■
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S-a desprins .aceasta din aplau
zele îndelungi cu care part ic: pan ții 
la adunarea populară da pe Siadio- 
nul Republicii au subliniat, 
cuvtntaren rostita, acele” pasaji 
care se exprima solidaritatea 1:

din 
.. . , , ---------- . .. ie In
care se exprima solhtiritalea inter-, 
xiayonallșta u poporului nostru, ‘ ho-' 

borarea șî unitatea șcu țărileso- 
cialiBto,, cii partidele, comuniste șî' 
munciturcșll, cu toate forțele care 
lupta pealru progres și socialism. 

„Adunarea ta care participăm cu 
lojii, cu. marc bucurie — ne-a de- 

icltorol Teodor Slolan, pe 
Ititllnll îp mijlocul inva
de muncă de la-Uzina de

clarat muncitorul Teodi 
care. 1-nrn J' "

■ râșllor să! de___ ______, _ -__
mașini electrice — reprezintă fried 
un prilej prin care • muncitorii din 
Capitală, și ca ei toți oamenii mun
cii de pe cuprinsul palriei, ifi ’ ex
primă solidaritatea cu clara munci
toare din întreaga lume. Ne slrit incd 
vii In memorie visita recentă a se
cretarului general al partidului In 
opt țări ale Africii, modul in care 
a fdsl , Inlimpinat, căldura. șl marea 
bucurie a populației acestor jărl, a 
tinerei close muncitocre din statele

.„Un Impresionant omagiu adus 
muncii, la sărbătoarea el ; un oma
giu al bucuriei șl frumuseții, al ti
nereții năvalnice și fanteziei inspi
rate — astfel ar putea fi definit 
grandiosul spectacol cultarol-sporUv 
cu care s-a încheiat adunarea popu
lară de pe Stadionul Republicii. 
Marele stadion a devenit un spațiu 
al .culorilor exuberante,' șl semnalul 
dat de cel două sute de trompetist!, 

, vestind începerea spectacolului În
chinat zile! de 1. Mal, a umplut văz
duhul plnă departe. „Sus, muncitori marll ; -ggt 

.....   i--.dln. 
megafoane și un cor de două mii de 
------ ...........................................acordurile 

l, în fiecare 
ssj. - ‘ .Clprlaa

'Porumbescu.
Cel 15 (MW de autori al acestui spec

tacol ol Vigorii și'frumuseții — " 
. nerl; din fabrici șl uzine,, din brigă
zile uteclste de muncă patriotică, ti
neri .ostași ol forțelor noastre ar
mate. sportivi, elevi și pionieri — nu 
meritat pe deplin răsplata Îndelun
gatelor aplauze cu care au fost !n- 
tlmplhațl. Momentele cnre se succed 
în arena vastă aii constituit tot ail- 
tea imagini ale viselor împlinite, ale 
năaitațelo'r și bucuriei In care ae 
regăsește un Întreg popor.

Cintccele patriotice, omagiind is
toria glorios^ a țârii, partidul co
muniștilor,; inițialele partidului șl 
patriei, cuvîniul „Pace*, numele săr
bătorii muncii — ssaise cu mii de 
trupuri tinere ; vasta desfășurare de 
energii, îți exerciții speciaculease șl 
dansuri pline dc grație șl ritm — au 
conferit spectacolului o remarcabilă 
valoare emoțională.

wNol, tinerelul țării, avem mln- 
dria / C4 am slujit în fiece moment / 
Această țară scumpă, România*. Un 
tablou al tinereții, slmbollzind so
lemnul angajament al tinerel gene- 

■ rații în fața partidului.
Freamăt de sunete, freamăt de cu

lori. In arenă au. pășit sute și sute
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Tovarăși,-

Politica de construire a socialism!-' 
lui tșl găsește o continuare firească 
in ampla activitate desfășurată de 
partidul și statul nostru pe plan ex
tern. Pornind de la Înalta responsa- „„
billtale pentru soarta păcii pe care o . meîc așa“cum <tore^,'7fir’ă' 
are fiecare țară, mare sau mică. 
România eocialklă și partidul nostru 
comunist so afirmă ca factori activi 
in viața internațională, dezvoltă legă
turi de sțrlnsă solidaritate ru toate 
forțele politice și sociale care luptă 
pentru libertate,, progres șl pace, tși 
aduc contribuția la soluționarea pro
blemelor vitale cu care sa confruntă 
omenirea,

Această politică șl-a găsit o strălu
cită expresie in recenta, vizită a to
varășului Nicolae Ceaușeacu In uneia 
țări ale Africii, manifestare fără pre
cedent a solidarității cu țările care au 
Bcuturat jugul colonial, cu mișcările 
de eliberare națională — vizită apre
ciată de Comitetul Central, de partid 
©1‘ de întregul popor cu o contribuție 
de'seamă la dezvoltarea relațiilor de 
Prietenie cu popoarele africane, ia 
cauza generală a luptei antlimperia- 
Uste. pentru socialism și pace.

Așa cum se știe, partidul șl statul 
nostru dau o deosebită atenție dez
voltării alianței și colaborării fră
țești cu toate țările socialiste, solida
rității cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, Partidul nostru este 
hot&riț să acționeze șl In viitor pen
tru depășirea actualelor divergențe 
din mișcarea comunistă Internaționa
lă. pentru refacerea și întărirea uni
tății țărilor socialiste și a partidelor 
comuniste șl muncitorești, condiție 
fundamentală a creșterii forței socia
lismului și a influenței Iul asupra 
dezvoltării mondiale contemporane.
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mi apropiat pe cale p-oinica, pe nazu; 
rezoluției Consiliului de Securitate,
asigurlndu-se retragerea trupelor» 
Israelului din teritoriile arabe ocupa
te, integritatea șl suveranitatea He-, 
cărui Hiat, reglementarea problemei 
poporului palestlnean jHiirivit drep
turilor și aspirațiilor sale naționale.

Acordlnd un loc central acțiunilor 
menita ®ă ducă la constituirea lunii 
sistem de relații In Europa cane nă 
permită fiecărei națiuni dezvoltarea 
în condiții de deplină egalitate șl 
securi tata, ne pronunță m pentru m - 
ganlzarea dl mal curind a unei con
ferințe coTBacrete colaborării șl secu-' 
riiății europene. Sintcm Interesați In 
ratificarea tratatelor Uniunii Sovleț-i 
ce șl Poloniei cu Republica Federală 
a Germaniei, deoarece aceasta ar con-, 
tribul la Îmbunătățirea climatului po-j' 

■lltic pe continentul nostru, ar ușura' 
pregătirile pentru conferința general- 
europeanl,

Partidul Comunist Român, România 
socialtată vor milita și de acum Îna
inte cu toată botârirea pentru Instau
rarea pc continentul nostru și In In-1’ 
treaga lume a unul climat trainic de 
securitate și colaborare Intre popoare, 
pentru Întărirea forțelor mondiale ale 
Godalismulul, a tuturor forțelor caro 
luptă pentru libertate, independență, 
pace șl progres fiodaL

Dragi tovarăși,

Orindulrea socialistă, politica in. 
ternă șl externă a partidului deschid , 
țării perspective strălucite ! Stă la 
puterea noastră Aă înfăptuim progra
mul de dezvoltare multilaterală a 
patrtel ! Slntem convinși că poporul 
nostru, prin munca și activitatea sa. 
sub conducerea partidului comunist, 
va face ca România să fie toi mai 
puternică, mai prosperă, mai Înflori
toare, să lnalntozo mal departe p-e 
drumul progresului și civilizației eo- 
ciallsLc, al bunăstării și fericirii I

Trăiască 1 Mal — Ziua solidarității 
Internaționale a tuturor celor ce 
muncesc !

Trăiască poporul român 
sîrucăor ol socialismului!

Sub conducerea partidului, înainta 
spre noi victorii In făurirea societă
ții socialiste mullliateral dezvoltate 
In patria noastră scumpă — Republica 
Socialistă România !

Trătaacă unitatea țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și mundtoreștl 
internaționale, a tuturor forțelor de
mocratice șl antilmperlallsta I. ț

Trăiască pacea In lumea întreagă 1

con'

«a #
1
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Sosirea unor delegații Ia sărbătorirea
zilei de 1 Mai în țara noastră

de echipament industrial pentru

petrol, chimie, mase plastice
i?F

șf cauciuc
(Agerpres)

Vizitele delegației Comisiei de afaceri
externe a Medjilisului din Turcia

Delegația orașului Tokio

Austria, Anglin,

11,33), Galați

(P

pentru 
Locala.

Au 
unele 
teresEconomia șl

51 Andrei

Complexul expozlțlonal din Piața 
Setatei! cunoaște dta nou, ta aceste 
zile, febra manifestărilor economice 
Internaționale. Aid. ta 3 mal, se va

Cu prilejul vizitei ta 
primului ministru

(Agerpres)

Au participat Petre Btalovld si 
Mlreea Mallța, miniștri, vaslle Gll- 
ga. adjunct ai ministrului afacerilor 
externe, șl alte persoane oficiale.

țărL posibilitățile lor ele lărgire in 
Interesul colaborării șl păcii In lume, 

fost abordate, de asemenea, 
probleme Internaționale de In
com un.

deschide Expoziția internațională de 
echipament Industrial pentru petrol, 
chimie, masa plastice 
ma dtatr-o suită de i

nulul.
partidului ș! poporului din Republica Socialista România sincere șl 
profunde condoleanțe din partea partidului, guvernului șl poporului 
Republicii Zambia, precum șl a mea personal.

KENNETH DAVID KAUNDA
Președintele Republicii Zambia
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Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste . Româ- 
nta. Ion Gheorghe Maurer, a primit 
vineri ta amiază pe Franz Josef 
R5ie:. primul ministru al Landului 
Saar, dta R. F. a Germaniei, care se 
află ta tara noastră ta invitația 
Comitetului de Stat pentru Econo
mia șl Administrația Locală. Oasne- 
tele a fost Insolit de Albert Fitzer. 
director In Bundestag.

La Întrevedere, desfășurată !nlr-o 
atmosferă cordială ou luat nari® 
Petre Blalovtcl. președintele Comite
tului de Stat 
Administrația

Păcuraru, prlm-vlceprescdinte ai 
C.S.E.A.L.

A fost de față Erwin Wickert, 
ambasadorul R. F. a Germaniei la 
București.

Cu acest prilej, oaspetele a expri
mat mulțumiri pentru prilelul ofe
rit de a vizita România, pentru ospi
talitatea cu care n fost primit In 
continuare, a avut un schimb de 
opinii, ta care s-a subliniat evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre cele două

țara noastră 
al Landului 

Saar. Franz Josef Rfidor, ambasado
rul R.F. a Germaniei ta București, 
Erwin Wickert, a oferit vineri o re
cepție.

Delegația Comisiei de afaceri ex
terne a Medjilisului din Turda, care 
ea afiă ta tara noastră la Invitația 
Comisiei pentru politică externă a 
Marii Adunări Naționale, a făcut 
vineri o vizită In județul Brașov.

In cursul dimineții, parlamentarii 
turci au fost oaspeții constructorilor 
de tractoare.

In aceeași dimineață, membrii de
legației. însoțiți do prof. univ. Ston- 
ciu Stolon, membru al Comisie! pen
tru politică externă a Marii Adu
nări Naționale, au mal vizitat In-

SCÂNTEIA slmbăfâ 29 aprilie 1972

Excelenței Sale
Domnul NICOLAE CEAUȘESCCJ

Prcfeclintele Conciliului de Slat al Republicii Socialiste Romdniâ
- ■■■ | . ■ : J

BUCUREȘTI

Am aflat cu consternare șl adlncfi durere despre moartea, dupâ o 
Îndelungata boalâ, a tataiul Excelenței Voastre.

în acest moment de durere, transmit Excelenței Voastre, guvernului,
Dnmukl Inn C? 1 «n 1 i ea g-K •' 13 Atv«*> A r» I rt rdnnnrn '' erS

DE LA 3 MAI, ÎN BUCUREȘTI

Expoziția internațională

deprinderea agricolă de stat Prej
me-, noile cartiere de locuințe din 
municipiul Brașov, monumente de 
artă șl Istorice dta localitate.

Vizita s-a încheiat cu un popas 
ta stațiunea turistică Internațională 
Poiana Brașov.

In onoarea membrilor delegației 
Comisiei de afaceri externe a Med
jilisului,'primarul municipiului Bra
șov, Constantin Clrțlnă, a oferit un 
dejun.

(Agerpres)

a părăsit Capitala
Delegația orașului Tokio, condusă 

de Ryoklchl Minobe, guvernatorul 
orașului, care ne-a vizitat țara la in
vitația Consiliului popular al muni
cipiului București, a pârâslt vineri 
dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
membrii delegației au fost salutați de

Gheorghe Cioară, primarul general 
al Capitalei. Dumitru Jolța, prim- 
vlcopreședinte al consiliului popu
lar municipal, gi de alți membri al 
comitetului executiv el consiliului.

Au foat prezențl membri al Am
basadei Japoneza ta București.

(Agerpres)

■tal pentru petr . 
ce șl cauciuc, pri- 

__ __ „ _____ .„ astfel de manifes
tări expozițlonale Internaționale ce 
vor fl găzduite de capitala țării noas
tre In acest an.

Sute de specialiști români șl stră
ini 'lucrează la organizarea standuri
lor șl pavilioanelor. Din forfota fe
brilă a pregătirilor, contururile exac
te ale expoziție! au început să se pro
filez®. Locul containerelor șl lăzilor 
uriașe sosite dta Vlena. Londra, Fra
ga. Milano sau Budapesta, este luat 
treptat de exponatele propriu-zlsc. 
Macaralele șl vehiculele de mare to
naj sa retrag, Intrudt și-au terminat 
misiunea. Exponatele slnt pe locurile 
lor. Acum este rlndul vopsitorilor șl 
graficienilor care tac ultimele retu
șuri.

Care slnt dimensiunile actualei ex
poziții ? Suprafața : 14 mii metri pă- 
trați, din care In pavilioane 10 mlL 
Pe SCOT de mp vw expune între
prinderi specializate din țara noastră, 
din cadrul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Mlnlsteru-, 
lui Industriei Chimice șl Mtalsteru-' 
Iul Industriei Ușoare, acestora alătu- 
rindu-li-se șl o serie de întreprinderi 
do comerț exterior, cu activitate in 
domeniu] chimiei, petrolului, maselor 
plastice și cauciucului. Un număr de 
ISO de flrtne din Austria, Anglia,
R. S Cehoslovacă. Danemarca, Elve
ția, Franța. R.F. a Germaniei. Italie, 
Olanda, Polonia. Suedia, Ungaria,
S. U.A. vor prezenta la București

Plecarea unor delegații ia festivitățile
n o -a n • n , n ..1*1

de 1 Mai de peste hotareI
Răspu nzi nd Invitațiilor adresate de 

centrale sindicale d!n țări prietene.
gnrin. R.S. Cehoslovacă, Republica 
Culm. R.D. Germană, R.P. Polonă,cvii’.ratv usu t.uuu, tv.iv. wviiiwluij . tv-r. i

delegații ale Uniuni! Generale a Sin-' R.P. Mongolă. R.P. Ungară, Uniunea 
dlcatelor dta România au plecat peste' Sovietică, precum șl ta Algeria, Re- 
hotare pentru a participa la manlfes- publica Arabă Egipt. Irak și Repu-

' prilejuite de sărbătorirea zilei bllca Democratică Populară a Yeme-
Mn! In : R.P. Albania, R.P. Bul- ■ ■ ■-

țările 
de 1

> a AslA-sear4 dansăm In familie : 
ț PATRIA - 10; ILJ0; ÎS;
’ 19,1®, CAPITOL - S; 11,M

șl Uniunea Sovietică. Au sosit, de 
asemenea, delegații din Anglia. Chile, 
Cipru, Republica Popularii Congo. 
Republica Arabă Egipt, Finlanda, 
Franța, R.F. a Germaniei, Guineea, 
Iordania. Irak. Liban, Maroc, Tuni
sia. Uruguay. Republica Democratică 
Populară a Yemenului.

(Agerpres)

La Invitația Consiliului Centrai al
Uniunii Generale a Sindicatelor din . _ .
România, au sosit In țara noastră, cu Cipru, Republica Pi
prilejul sărbătoririi zilei de l Mal, “ ........................ “
delegații sindicale din partea Fede
rației Sindicale Mondiale, Confede
rației Internaționale a Sindicatelor 
Arabe (C.I.S.A.). precum șl din R.P. 
Bulgarin, R.P. Polonă, R.P. Ungară

17,«; 
_ _______ 13.0;

18; îajD: 31, AURORA - B; 11.10; 
ti M: IS.13: 18: 30,13.
o Poloneza do OghlnsKl s VICTO
RIA - 9.M; ll;30; 13,»: 15: 1S.W; 
S5.43.
0 Cercurile dragostei t LUMINA 
— 9; 11; 13,13; 15.13; 1B: »JQ.
• FeUx șl OUila i SCALA — B.M; 
13; 1S,M; S3, gri VITA - 9: iî,m: 
18; ÎS.K). MIORIȚA - e; ts.«s: 10;

'i■■ \â'*' '£• S' *<-'•
In perioada 20 aprilie —' S'mal vor (ă — 20,02) 

circula suplimentar următoarele tre
nuri (ta paranteză se menționează 
felul trenului a — accelerat, p — 
personal, precum șl ora plecării de la 
capătul de linie) :

tn ziua de 29 aprilie. Din București- 
Nord șpre : Timișoara fa — 22.50). 
Craiova (a — 13.OT). Slblu-Deva (a — 
15,21). Oradea (a - 23.13). Iași (a - 
9.05), Constanța (a " 
(a — 15,50). Suceava (a — 23.43). Cra
iova (p - 6.43). Pitești (p - 15.30), 
Boșiori (p — 15.47). Fetești (p — 
31,02), Predeal (p — 15.15 șl p — 
15.33), Urzlcenl (p — 10.10). Buzău
— 9,15), Adjud (p — 14.19)

Spre București de la : Timișoara
— 13.05). Craiova (a — 17.30). Deva
— 11,30). Oradea ta - 16.44). Iași
— 13,51). Constanța (a — 13,60), 
latl (a - 15,45 și a — 20.00). Su

(a
(a 

. (a 
. Ga

in cea va

r a'"1'- S
i >. 'l'/' .’(.r-

. Craiova (p — 12,10), PI- Adjud (p — 21.40), Brașov (p —1 
20.30). Roșiori (p - 21,39), 17.00).

In aceeași z! vor mai circula supli
mentar trenurile Arad-Oradea (a 
— 30.30). șj Oradea-A rad (a — 23.60).

In ziua de I mai va circula supli
mentar trenul Fetcșil-Bucureștl Nord 
(p - 5.25).

In ziua de 2 mal vor circula — după 
același program do plecare — trenu
rile care circulă suplimentar in ziua 
de 39 aprilie — mal puțin brehurBo 
Roșiorl-Bucureștl (p — 21.38). Fe- 
tești-Bucureșii (p — 5,25) șl Bucu
rești-Predeal (p — 15.33).

La principalele trenuri rapide șl ac
celerate pe direcțiile București-Su- 
ceava. Baia Mare. Sibiu. Deva, Arad, 
Cluj. Ins!, Galați, Constanța. Craiova, 
Timișoara, Mangalia. Satu-More vor 
fi atașate, ta perioada 3) aprilie — 2 
mal, vagoane eupllmentare.

(ă -5
teșii (p - 29.39). I , .......................
Fetești (p — 3.25). Predeal (p — 
20,10), llrzlccni (p — 19,00), Bazin (p 
— 15.34). Adjud (p — 21.40), Brașov 
(p - 17.03)

Vor mai circula suplimentar trenuri 
Intre Arad-Oradea (a — 20.30). Ora
dea-Arad (a — 23.50). Cralova-Hune- 
tloara (a — 11.12) șl Hnnedoara-Crato- 
va (a — 20.47)

tn ziua de 30 aprilie din Bucureștl- 
Nord spre stațiile : Slblu-Deva (a — 
15,21). Constanța (a — 11.35). Craiova 
(p — 6,43). Fetești (p — 23.02). Buzău 
(p — 0.15). Adjud (p — 14.10). Brașov 
(p - 8.W.

Spre București de la : Deva (a — 
11,30). Constanța (a — 13.OT). Craiova 
(p - 12,10). Pitești (p - 20.30). Fe
tești (p - 5,23). Buzău (p - 15.34).

cele mal noi
Instalațiilor și
montelor cu ____  ____ __
plexilnte șl automatizare, cu per-

realizări ta domeniul 
utilajelor,. al echlpa- 
maro grad de com-

plexilnte și automatizare, cu per
formanțe dintre cele mal rldleatc.

Acest veritabil centru industrial ta 
miniatură va constitui Locul ta care 
os vor confrunta Inteligența, pricepe
rea, talentul șl hărnicia creatoare - a 
prolectanțllor, muncitorilor șl Ingine
rilor din 14 țări specializate ta pro
ducerea echipamentului pentru petrol, 
chimie, masa plastice șl cauciuc, do
meniu care Influențează puternic rit
mul progresului tehnic. Chimia, ru- 
ferindu-ne la țara'noastră, este cea 
mai dinamică ramură a , economiei, 
avlnd un ritm anual de creștere de 
16,2 — 17,5 ta sută in actualul cinci
nal.

Interesul larg cu care țările șl fir
mele expozante au răspuns invitației 
de a participa la dctuala manifestare 
economică internațională vine ®5 
confirme prestigiul de care se bucură 
Industria noastră, produsele de bună 
calitate livrate. Expoziția va aven și 
un caracter do lucru, această mani-, 
testare economică internațională pri
lejuind un amplu schimb de expe
riență șl de valori materiale. ■

Tara noastră, ca principal expo
zant. va avea variate posibilități de 
a satisface exigențele cumpărătorilor 
străini, fnccptad cu coloanele ele 
sinteză pentru fabricarea ursei și 
coloanele de fracționare, termlnlnd 
cu schimbătoarele de căldură din 
oțel Inoxidabil șl compensatorii lenti
culari, vizitatorii vor putea tace cu
noștință cu paleta largă de utilaje 
pentru Industria chimică realizate 
din materiale speciale — oțeluri 
înalt aliata, aluminiu, potiesteri ar
mați cu fibre de sticlă ?.a. Va ti 
prezentat, sub cele mai variate for
me, potențialul de export al indus
trie! noastre chimice : Instalații com
plexe, utilaje, asistență tehnică, en
gineering, produse chimice și petro-' 

■ Hore, mărfuri davenlte acum de Lra- 
dliie ta of oria de export a industriei; 
românești' Țlnlnd seama de atracția 

£ cTftscîndfi ce ,o exercită piața ro:hâ- 
’ neoscă pentru firmele din străinăta

te. de preștlglul ce șl l-au rișllgat 
tehnica șl știința noastră, prin pro
dusele oferite, expoziția va permite 
crearea unui riimat de competiție in 
csre achiziționarea de mărfuri, «li
cențe și tehnologii, ca șl alegerea 
partenerilor pentru cooperarea eco
nomică și tchnico-știlnțlfică se 
efectua in bune condiții.

în cadrul expoziției vor fi 
ganlzate conferința tehnice, zlie 
țlonale ale țărilor participante, 
profesionale,, Toate aceste marii- 
testări întregesc tabloul expoziției 
ce se va deschide tn curlnd, căreia 
specialiștii, allt români, dt șl stră
ini, 11 prevăd un deosebit succea.

Ințj. Dan CONSTANTIN

LISTA DE C1STEURI C.E.C. M AUTOTURISME
TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL 1/1972

NumAruI 
libretului 
clștlgălor

Nr. Numărul Nr. Numărul Nr. 
crt.libretului libretului.carta cișiisător crt, • riȘlUrător

NumAruI 
libretului 
elstlgător

Clte un autoturism 
DACIA-1 300 In valoare 

do 70 000 tal

701— 271—794 
70-2—1—7590 
"02—1—33708
702— 235— IOT
733— 1—7070 
733—177—1440
703— 131—28 
732—214—150 
732—1—21752
732— 239—105 
7U7-211-473 
709—1—38172 
709—1—55179
709— 215—435 
724—tal—12027 
708—1—4788
710— 1—720 
722—130—182 
710-113-7650 
715—1—18355 
715—1—51049
715- 1-71614
718- 1-4449 
754—203-W2 
710—1—14379 
710—1—38123
716- 203—4048 
748—1—330
717- 1-13676 
717-1-34162
713— 102—7510 
751-1-2B60 
730—1—3104
719— 201— 2842 
719—203— 8600 
727—1—9881 
727—1—23823 
703-203-915 
741—212-28D9 
7M-2OT-383 
730—1—12497 
750-211-6899
734— 1-14838
714— 1—2834 
736—202—8J25 
738—1—103.37
735— 1—42454
733- 212-13031 
759—215—101 
741-207-578 
745—2—7911

723—157—693 
743—1—35157 
743—1—51731 
743-209—0772 
747—1—6038 
735—1—2180 
752-1—16704 
752—201—3751 
704—1—4315 
739-1-7301
723- 211—617 
731-100-13732 
731-111-0343 
761-203—26538
761— 208—32308 
768—1—12-163 
782-1-8337 
702—201—3212
762— 210—12059
731— 103—3215.1
763— 139—2723
764— 203—5819 
750—1—163-14 
759—1—0744 
759-1-95303 
Ț39_l_l 12159
759— 205—4003 
739-103-19109
700- 1-31534
760— 200—8165 
760-298—5233 
760—202—6927 
702-501-160
701- 1-3177
701— 142—301
702— 1-3SB12 
702— 210—350
702— 815—307 
735—1—23418
703- 1-18749
706— 314—1389
732— 1—17OT2" 
732—1-35648
707— 1—2508 
709-1-33732 
709-1-52997
709- 211-710 
7'24—104 —7659
724— 422—1
708— 215—558 
738—1—1068
710- 113-3825 
715-1-3807 
715—1—49932 
715—1—69138 
715—257—2069

734-1-13331
718— 1—1467 

.716—1—33530
716— 82S—55
719- 514—144
717— 1—1930 
717—1—31670 
713—102—4353
738— 203—163 
724—223—IOT 
719-1—13345
719- 203—5018
717— 650—41 
727—1—273S5 
759-214-1 
741—201—14079 
756—1—5736
718— 521—229 
750—211—7083
734— 1—12354
740— 1—10329
735— 202—4369 
730—1—9700 
730—1—39063
730- 212—MM
758- 201—1700
741- 1—14401 
745—2—3078 
723—103-5LH9 
743-1-31583 
743-1—49333 
743—209—3925 
747—1—4079 
755-201-1915
752— 1—6101 
732—1—31323
753— 1—6038
739- 1—4490
720- 515-02 
731—103—20748
731- 111—4739 
781-205-2-1855 

701—208—29958 
762-207-13329 
709—201-0328 
762-1-29270
762— 210—9100 
734—103—295503
763- 1—15200 
704—1-10250
738- 102—4W
759- 1-63833
739- 1—92042 - 
730-1-109385 
759—1—122.319

733—103—1M73 
730— 1—20210 
780—1—43320 
760—207—10223 
780-201—104117 
703—1—13240

Cita un autoturism 
MOSKVICI-408 

ta valoare de 59 500 lei

722—413—1033 
752—1—WJ 
711—283—43
749— 1-B28D 
713—1—50310 
740—1—4768 
728—388—101
750— 1—42409 
750—1—23840 
710—1—23353

Cite un autoturism 
DAC1A-1 100 in valoare 

de 55 000 Lei

764—203—4600
701— 200—155 
719—212—1052
702— 1—17002 
702—1—37344
702— 552—120 
733—1—14422
703— 1—7601 
703—609—2408 
700-102-509 
732—1-27358 
705—1—4854 
TOT—1-10003 
700— 1—433M 
700-1-58547
709— 217—4920 
724—104—17206 
703—1—10162
710— 1—0327 
722-592—133 
710—119—4703 
713-1-31671 
715—1—59374 
715—1—75012

Numărul 
libretului 
eistfcător

718— 205—229 
711—102—54^
716— 1—22122
710— 1—39238
742— 1—5278
743— 1—7376
717— 1—21030 
717—1—37120
713— 194—33OT
740— 1—4677 
731—372—143
719— 291—essa
711— 204—201 
727—1—16372 
727—10—116 
731—210—198
741— 2G0—11 
754—207—235 
750—1—20212 
700—3)1—1539 
734—207—447
714— 201—485
730— 208—4090 
736—1—27021 
736— 1—481-49
738— 212—103®
704— 523—3823 
753—210—SOT 
745—2—11393 
743—1—12033 
743—1—40457 
743—1—54075 
745—20—27 
747—1—11370 
723—1—5720 
752—1—2-4SM 
752—208—264
705— 117—147 
700—214—170
731— 103—15391 
731—103—21769 
781—295—3039 
761-203-15978
761— 291—57OT 
708—1—29121 
702—1—18&49
762— 201—14097 
734—103—11073 
734—103—35520
763— 202—2852 
76-1—2®3—49M 
759-1-35533 
789—1—77520
739— 1—100239 
759-l-H5®62 
759—205—®6S9
759— 207—4687
760- 1-3712S 
760—208—14710 
730—209—3434 
750—202—1253!)

LISTA DE C1ȘTIGURI IN EXCURSII
LA DEPUNERILE PE LIBRETELE DE ECONOMII PENTRU TURISM 

TRAGEREA LA SORȚI PE TRIMESTRUL 1/197!

Nr. 
crt

Specificarea 
eîsttgurno! tn excursii

Nr. libretului 
efetlgălor

VALOAREA CI3TIGULUI 
(tn lei)

partial* toiaia

- f I — E.rcurii't organizate

1 — Excursie 1» Pa ris 460-1-998 10 OTO-
2 9=« 432-1-278 10 COO
3 438-102-24 10 OTO
4 462-207-54 10 090

" 6 432-223-13 10 060
6 - 434-1M-9M ÎOOIOO 80 OOT

7 — Excursie ta Italia 438-103-5B1 9500
0 460-1-663 0 000
9 430-1-9 9 SOT ■ g

10 4OT-217-118 9 500
11 441-201-152 9 SOT
12 432-1-573 9 500
13 ■ 401-203-848 9 500 66 500

. 14 ■ 5 — Excursie tn U.R.S.S. 460-1-37 6 060 .
15 436-1-573 BOOT •
10 ’ 11 ■ • 462-210-218 0 000
17 441-1-39 0OOT
18 426-902-4 BOOT
10 421-111-0 0 OOT
20 w 431-103-593 60OT
21 431-111-210 6 000
iaa 460-207-03 BOOT
23
24 «>

416-1-35
433-1-334

6 000
8 000 MOOT

II — Excursii individuale

S3 — Excursie Individuali 463-1-267 BOOT
36 435-213-1 6 000
27 ■w 429-1-14 6 000
23 408-215-30 SOOT .
30 411-102-41 8 000
30 .. 413-102-83 8 OOT
31 427-1-442 8 OOT
32 ■M .. li ' 403-619-31 8 000
33 445-2-23 0OOT
34 427-104-11 BOOT
3S « ■ ■ J •. J 431-103-122 a oto
33 : ‘ --rr 461-205-431 BOOT
37 486-1-350 0OOT
33 „i 434-103-3)3 a oto ■
30 ■ ‘.J' 450-1-21 SCOT
40 459-1-2477 6 000
41 490-1-801 6 009
42 4ffii-l-361 0OOT
43 403-1-233 BOOT
44 • - ■ 7:;' 409-1-773 8009
43 ‘ •- A- «TA 410-113-28 SCOT
40 fe ' ,r ' ,V ,,L.< ‘-j» 416-2R2-8 6 OOT
47 430-208-12 8000 ’

. 48.
40

441-201-114 
435-1-40

t 0 000
BOOT

M 443-207-23 BOOT
61 432-202-15 6 000
52 431-100-94 6 000
53 431-208-437 6 000
54 462-1-181 6 000
55 463-1-249 SOOT
56 450-1-1138 8 000
57 481-202-30 BOOT
53 4OT-2M-474 BOOT
59 1 ' .. 4ffi0-l-92 8 000 210 OOT

TOTAL 59 CÎSTIGURI ÎN VALOARE DE LEI : 402 SOT

Clftlgătoril excursiilor organizate, 
precum sl cei care ta locul excursii
lor Individuale ctatlgate doresc 
excursii organizate, au obligația «ă 
se prezinte ta cel mult 30' zile de la 
data tragerii la sorți ta filialele

C.E.C. pentru Îndeplinirea formalită
ților necesare efectuării excursiei

Tn cazul neprezentAril ta termen 
sau al neefectuăril excursiei, âtlt 
pentru excursiile organizate dt și 
pentru cele Individuale dgtlgurile 
plătesc ta numerar

N amiral 
libretului 
cîțtlsător

Numărul 
libretului 
dșUgător

NumArnl 
libretului 
eîștlsător

tata un autoiurtem 
SKODA 100 S 

la vatoar® da 53.000 1

264 
Zoo
268
267 
asd
269
2i0
371 
2<2
Zi3 .
274
215
2Î6
377
278
2’19
2OT
281
283
283
234 i
205
2&J
287
288
289
290
291
292
293
294
295 
295'
297
233
299
300
301
302
303
304
305
393
307
3®9
309
310
311
312
313
314
315

i

716-1-33893 
728—201—3421
701— 210—316 
71B—212—1283
702— 1—17781
702- 1—37471 
713—1—486 
735—1—14610
704— 1—8OT7
703— W0—2ÎS4 
706—102—1277
732— 1—27524
705— 1—4183 
709—1—12017 
709—1—43539 
709—1—58’523
709— 217—OT38 
724—104—17381
703— 1—10233
710— 1—8471 
722—5«2—607
710- 119—4812 
715—1—32170 
715—1—5^04
715— 1—75003
718— 205—2385
711— 102—5858
716— 1—22235
716— 1—39309 
742—1—5381
748— 1—7787
717— 1—31293 
717—1—37194
713— 194—3590
749— 1—4813 
731—283—39
719— 201—995)5 
711—284—3S4 
727—1—10724 
727—281—380 
701—110—274 
758—210—73 
754—270—128
750— 1—28387 
705—291—1730 
734—207—734
714— 201—588
733— 203—4217 

,738—1—28019 
733—1—40239 
733—212—16473
704— 527—80

357
359
359
330
381
382
383
3S4 
sas
338
387

758— 210—2393 
745—2—11475 
743—1—12455 
713—1—40353 
743—1—51748 
745—269—6
747—1—11452 
723—1—5839
702— 1—24437
752— 218—99 
705—123—82 
709—615—102 
731—103—10099
731— 108—21064 
701—203—8476 
701—208—16312 
701—201—5909 
700—1—20207 
762—1—16094 
71B—201—14238 
734—103—1233-1

. 734—103—35705
703— 202—3011 
764—208—5®ffl
759— 1—35923
753— 1—77713 
753—1—100300 
759—1—115748 
739—203—0769
759— KT7—4783
760— 1—37237 
760—203-14834 
760—209—3522
700— 202—12854
701— 203—2S87 
719-212-2341
702— 1—19933
702— 1—38553 
713—1—3323 
733—1—16312
703— 1—10235 
703—609—5234 
700—102—3279
732— 1—25207 
705—1—6552 
709—1—15927 
709—1—45164 
700—1—59334
709- 217-0119 
T24—1O4—18313 
708-1-11535
710— 1—10080
733— 1—1302 
710—120—2882 
715—1—33299 
715—1—0137,1 
715—1—76070
710— 818—205
711— 102—7203

710— 1—24217
716— 1—40182
742— 1—6423
748— 1—93X1
717— 1—^894 
717—201—768 
724—1—4420
749— 1—6105 
715—122—10
719— 201—19070
711— 2KJ—768 
727—1—18474
727— 235—1605 
741—201—1964
744— 1—23)12 
759—201—2^0 
730—1—22168
700— 201-3035 
734—271—74 
746—1—1940 
7M—251—S93 
730—1—30072 
730—1—47178
730— 279—1342 
741—1—3521 
710—731—14
745— 205—1471
743— 1—15003 
743—1—41009 
743—1—53820
712— 1—2853 
712—205—15M
728— 203—457 
752—1-20400 
752—232—232
720— 1—1502 
720—512—54
731— 103—18340 
731—103—23842
701— 285—11639 
731-208-19399 
762—Î07—683

' 768—1—21825
762— 1—212®
702— 201—15807 
734—103—16068
763— 1—1753
764— 1—83 
764—206—8451 
759—1—40591 
759—1—7W2 
759—1—101828 
T59—1—11G7OT 
764—202—3276
759— 307-0^9
760- 1—30881
750— 205—16113 
700—209—4580 
760—202—13788

Ctatlgătorilor care nu se prezintă 
filialele C.E.C. ta termen de 30 

zile de la data tragerii li ec vor 
plăti riști guri ic In numerar tvaloa.

au mal datlKat sautragerii
au cumpărat autoturisme, dgti.ro-

rea autoturismul 
trlbuțla de 5 COD . .

Titularilor libretelor do economii
care In cursul unul an premergător rUe li se achită ta numerar

19.».
0 Ultimul domiciliu cunoscut t 
LUCEAFĂRUL - RÎ3: 11: 13,M; 
19; 18,33; 31, BUCUREȘTI — 9,33: 
ii: I3J5: ie: (W: sl
a Program de desene animale 
pentru copil : DOINA — 19.
a Floarea-soarelul s DOINA 
11,33; 13.13; 16; 16.13; 25,33.
a Preria i FESTIVAL - 9; 11, 
13,33; ÎS; 18.35: M.13. FAVORIT 
9.13: 11,35: 13.13; 10: 18,13; îa 
FEROVIAR - S: 11.15: LJ.M; 
18,30: 30.13.
a Lampa Iul Alailln — 9—18.35 tn 
continuare ; Program de Dime 
documentare — 30.15 : TIMPURI 

i NOL
— Marea dragoste t CENTRAL —

35; 13,15; 16; 18.13: 39,35, 
IIOR - 9.15: 11.33: 13.13;

_ 13.35. MODERN - 9:
li.13; 13.35: 16; i«.i5: ta.M.
a Puterea șl Adevărul a FEREN
TARI —i — -
15,33:19. . ,
a Evadare din Planeta maimuțe
lor t MELODIA - 9; 11.13: 13,30: 
15; 18,35: 33.15 GLORIA - 9: 11.15: 
13,33: 16: 18,13: S3.K.
a Profesorul Pabre — 10. Mlehey, 
Pluto, Donald - 13; 11, Frații 
Marx tn Vest - IS; 10. Robert 
Kocll - 23.32 : CINEMATECA ;
(sala Union).
o Pentru că e® Iubesc : CIU
LEȘTI - 16.15! 18: 23.15. ARTA 
15,33: 18: 25JO.
a Pădurea pierduta : PACEA 
15,13: 18: 39.13. MUNCA —
)0: să, - ' ■
o Steaua Sudului a OXC7A — 
11.15: 13.33: 1«: 18,15: 3X313, LIRA
— 15J2: 18; 39.15. FLOREASCA - 
15ja: ia: ss.ss.
o Sacco țl Vanzetti a DRUMUL 
SĂRII - 15.33: (18: SW.
a Atunci l-am condamnat p« toll 
ta moarto a CR1NGAȘI - 1504; 18: 
25.13.
a Fericit cel care, ca Ulițe... a 
BUCEGI - 15,C; 18; K.15.
a Plrosmanl a COSMOS — 
ii: 23.
0 Micul scMdător : UNIREA 
13,33; 1®; 39,15. V1TAN - 15 
17.45; 39, RAHOVA -ț 15.30; II 
II. 15.
a Jungla Xanoo I LAROMET 
15.39: 17.39: 19

13ja:-18: 19.33.
a B.D. Ia munte șl ta mare t 
PROGRESUL - 13.33: 18: 40,15.
o Adio, domnule Chips a VOLGA
— 0.13: 13; 18; 10.33.
0 Love Story a VIITORUL — 
15.13: it: ra.16.
s Tata de duminică 1 FLACĂRA
— io: 18: ra.
a Locotenent nullltt a MOȘILOR
— 13,30; 17.13: 59.

V. a Marea t 
\ 9,13; 11,34;
i tEXCELSIOI 
) 15; 18.13;

1SJ3; 19. POPULAR -

teatre
stat „George 

eui romln).: 
Concert simfonic. Dirijor '• Mircea 

"Crtswscu- — !j®! - ■ •' >j' -
o BadlotcJovlziunea ■ română (Stu
dioul din Bir Nblerilor) ,s rBeciuif, 
cu lucrări de J. S. Bach, susțl 
de organlslul Ferdinand Kill 
(R. S. Cehoslovacă) — 25.
a Opera română ; Don Curios

■ Teatrul de operetă : Plutașul 
do pe Bistrița - ta.sa.
o Teatrul National „L L. Cara- 
giale* (Mia Comedia) : Cui 1-e 
frică de Virginia Woolf 7 — io ; 
(raia Studio) : Să nu-(l fad pră
vălia cu scară — z®.

' a Teatru) do Comedie : Nlcnic 
— ML
• Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
tandra* (oala din M. Schitu Mă- 
gurcanu) : Recital susținui de or
chestra „Sfiim" — K< (sala din 
str. Alex. Sahla) : Domnișoara de 
Bdlc-Isle — M.
e Teatral Mic i . Prețul• Teatral Mic ; Prețul — WJO 
S'Teatrul „C I. Nottara* (oaia 

agheru) : Șl en ’ am fost tn Ar
cadia — (14,30; (sala Studio) : Vi
novatul — S3
a Teatral Ciulești : Geamandura 
- 19.40.
• Teatrul „Țăndărică* (sala 
Calea Victoriei) : Eicfântclul 
rios — 13,
o Teatrul evreiesc de stat : 
rașeum 13 — ULM.
0 Teatrul „Ion Creangă* : Elec
tra - 1S.M.
• Teatral de revistă sl comedie. 
„Ion Vaallescu* : Fetele Didlnel — 
19,3®.
e Teatral satlrtc-muzlcal „C. Ti- 
naaa* (sala Savoy) : lilrnblrlcâ — 
19.S0; (la Sala Palatului) : Șl fe
meile Joacă fotbal — lgja.

• Circul București : Inler-drcui 
— 14M

o Ansamblul arllsUc „Rapsodia 
româna* : La Izvoare de frumu
sețe - 19J».

triplu sena, 
de Linii — „Sca-

llniba germani.
România.

9,05 Telex.
e.ea Biblioteca pentru top. 
9,0 De vorbă cu gospodinele.
S.M Tcleenclclopedla.

18,M Circulația In
11,33 Profil p« 613 

ra*.
!2,IO Telejurnal.
16.30 Emisiune tn
17.M Fotbal : Ungaria
10.M 1031 de ceri.
30.05 Telejurnal.
33.15 Teleenclclopcdla.
11,18 Invadatorii.
B,M Un taxi cu— melodii Emisiu

ne de Mlhal Roman, ta dis
tribuție : Melania Clrje, Cori
na Chlrlac. Dorina LazĂr, Ma
rfa Mlțrache, Dan Damian.

52,50 2TO kilometri pe oră.
M.S3 Telejurnal.
33.3® Romanțe cu Angela Moldo

van, Marțea Mumeanu, Flo
rentina Saunary, SLmlon Pop 
«1 Dumitru Pană.

PROGRAMUL ti

18.M Ctnteco șl jocuri populare In 
interpretarea ansamblului 
„Struna* al Case! de cultura 
„Nicolae Bâlceseu*.

1S.S0 Reportaj bucureștean.
,S8 Orchestra de cameră .JtollștU 

din Uâge*. Conducerea muzi
cală ! Lo’-a Bobescu.

.16 Agenda
17.S9 Film artistic : Alerg dupâ o 

umbri falsă. Cu : Anne 
Baxter sl Richard Todd.
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PHENIAN 23. — Trimisul speria! 

Agerpres. I. Gfilățeanu, transpalle : 
Ls 37 aprilie a avut loc o întrevede
re Intre tovarășii Klm Ir Sen. secre
tarul general al C.C. oi Partidului 

.Munci! din Coreea, președintele 
Cabinetului de Miniștri, și Emil 
Bodnnraș, membra al Comitatului E- 
xecuUv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. a! P.C.R.. vicepreședinta al Con- 
șiUuiui de Stat, conducătorul delega-
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Cu prilejul zile! naționale a Olan

dei, Pleter Veecken Pulman-Crnmer, 
ambasadorul acestei țâri In România, 
a oter.lt, vineri seara, o recepție In 
Galoanele ambasadei.

Încetarea din viată
Kwame Nkrumah
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ției guvernamentale militare române, 
care n participat la fasilvitațilc or
ganizate cu prilejul cetei de-a 40-a 
aniversări a Armatei Populare Co- 
reane.

La Intllnlre au participat Kim Ir. 
membru al Comitetului Politic, se
cretar ai C.C. ai Partidului Mur.c!!. 
prim-vicepreședlnte ol Cabinetului 
de Miniștri, șl Hfi Dam. ministrul 
afacerilor externe.

to.W “*•' S . a . ' ‘ x
A fost prezent, de asemenea. Au

rei MflJnășiin. ambasadorul Republi
cii Socialiste România In It.P.O. Co
reeană.

Convorbirea care a avut loc cu 
arest prilej s-a deafășuraî Intr-o at
mosferă cordială, prietenească.

Tn aceeași zi. tovarășul Klm Ir Sen 
a oferit un dejun In cinstea delegației 
române.

Au participat Cornellu MAnescu, 
ministrul afacerilor externe, Mircea 
Mnlița, ministrul educației și învfiță- 
mintuiul, deputați în Marea Adunare 
Națională, membri ai conducerii 
unor Instituții centrale, oameni de 
știință și culturii, ziariști.

Au fost prezențl șefi al unor mi
siuni diplomatico acreditați la Bucu
rești și membri al co-p.dui diplo
matic.

$

Dr. Kwame Nkrumah, eminent om 
politic african, participant activ !a 
lupta de eliberare națională lmpi>- 
triva regimurilor de exploatare cplb- 
nlală s-a născut’ In 21 septembrie 
1939. in ținutul Nzlma din Ghana.
După terminarea cursurilor In Coif
ului pedagogic guvernamental din 
Accra Iți continuă studiile In U- 
nlversitatea Lincoln din Statele Uni-

cadrul căruia militează piuă in 1917. 
Da la această data !.șl desfășoară ac
tivitatea In rlnduHle Partidului Con
venția Unită a Coastei de Aur.

tn Iunie 1919 părăsește. împreună

Cu prilejul vizite! delegației guver
namentale militare române, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș. la Aca

demia MUitarfi Generală „Klm Ir 
ÎSeri" (Un Manghlonde a avut loc un 
“ miting.

în prezidiu au luat loc membrii 
delegației romfine. precum șl Pate Sen 
Cer. membra al Comitetului Politic 
al Partidului Muncii din Coreea, ol 
doilea vicepreședinte a! Cabinetului 
de Miniștri, generalul LI Tu Clan, 
getul Academiei Militare Generale, ei 
alte cadre de conducere ale Acade
miei.

Sala de festivități era împodobită 
cu drapelele de atat ale celor două 
țări.

în cadru] mitingului, generalul O 
Kl Su, directorul adjunct al Acade
miei, șl tovarășul Emil Bodnarsș au 
rostit cuvintărl.

După ce a tnjbllnlaî că înființarea 
armate! populare revoluționare co
reene n constituit un mare eveniment 
în Istoria patrie!, generalul O KI Su 
a apun : Vizita în țara noastră a de
legației guvernamentale militare ro
mfine va aduce o contribuție de sea
mă la întărirea ne mal departe a re
lațiilor de prietenie sl colaborare, 
precum sl a soHdorltăllI Intre guver
nele. popoarele sl armatele celor 
doîifi tari

După eliberarea de sub lugul fas
cist ca urmare a Insurecție! armate 
de la 23 Au guși 1914. a spus vorbi
torul. poporul romfln șl tortele srie 
armate, manlfesttad un uriaș entu
ziasm politic ri Inițiativă creatoare, 
au transformat. Intr-un răstimp scurt. 
Romfinin intr-o tară socialistă dez
voltată.

Astăzi, poporul român-s! forțele 
eals armata, sub conducerea Parti
dului Comunist Român. în frunte cu 
tovnrfisu] Nlcolae Ceausescu. Tnsu- 
șlndu-ri din toata inima sarrinlî® 
programatice trasate ■ de cel d&-aJ 
X-lea Congres al partidului cu nrî- 

.. vlre la construirea sortetătU^KKda-. 
liste multilateral dezvoltate. ■ duc o 
luptă energică pentru îndeplinirea ru1 
succes a noului olan cincinal ș! ob
ținerea de realizări însemnate.

Poporul nostru, ofițeri! șl ostașii 
armatei nonulare. a sous tn conti
nuare vorbitorul, se bucură aincer de 
succesele obținute de ponorul frate 
român sl îl felicita călduros. Expri
măm. de asemenea, solidaritatea 
noastră fermă cu lupta dreaptă a 
ponorului român, a ofițerilor si osta
șilor tortelor sale armate de a 
opune Imperialismului, contra a a- 
păra cu tărie Independenta sl su
veranitatea patriei wile ca stat eo- 
clalist suveran, precum si cuceririle

revoluționare, pentru apărarea păcii 
Sl securității ta Europa si In lume.

Tn continuare ol a spus că. sub 
conducerea tateleantă a tovarășului 
Klm Ir Sen. poporul coreean. înfăp
tuind In toate domeniile politica da 
suveranitate. Independență sl de au-- 
loapărare. a transformat tara din- 
tr-un stat agrar înapoiat intr-un 
slat socialist Industrial eare dlsâune 
de o industrie modernă el de o e- 
conothle rurală dezvoltata. Situația 
politică actuală a tării — a «dus el — 
creează condiții extrem de favorabi
le luptei poporului nentru unificarea 
independentă sl pașnică a oatriel.

Referlndu-se la propunerile orl- 
vlnd negocierile politice dintre nord 
șl sud In vederea încheierii unui tra
tat de pace între cele două ofirtl. 
prezentate do tovarășul Klm Ir Sen. 
vorbitorul a spus că aceste nroounen 
se bucură de un •:nrt‘in «I o apro
bare activă din partea întregului po
por coreean, cit si din partea no- 
poarelor Iubitoare de pace din în
treaga lume.

.Exprimăm recunoștința noastră 
ndîncă guvernului, poporului, ofițe
rilor sl ostașilor tortelor armate din 
România pentru sprijinul sl încu
rajarea lor activă fată de lupta noas- 
irT» luată în vederea doblndlrll vic
toriei depline a wctallsmuiul sl uni
ficarea Independentă si pașnică a 
patriei, a spua generalul O K! Su. 
Pentru poporul nostru sl armata șa 
populară ește o mare bueurie că au 
în poporul romăn sl tortele «ale ar
mate un prieten anroptat"

Vorbitorul a relevat efi după vi
zita ta Coreea a delegației de partid 
si guvernamentale a Romfiniei, con
dusă de tovarășul Nlcolae Ccaușescu, 
relațiile de prietenie ?i colaborare 
dintre popoarele și armatele celor 
două țfirl se dezvoltă continuu, atin- 
glnd noi trepte.

întlmplnat cu puternice aplauze, a 
luat cuvlntul tovarășul Emil Bod- 
naraș. care s 1“?— 
ritări tuturor militarilor

teansnîs sincere’ fell- 
citări tuturor militarilor armate! 
populare coreene dip parțca .Conți- 
felului Central al Partidului Coma-

Sen. Acesta a fost începutul marii 
bătălii pentru izgonirea cotropitorilor 
străini.

în cele cite va zile de dnd no a- 
flftm pe pămlntuJ ospitalier al țarii 
dv. — a continuat vorbitorul — om 
putut lua cunoștință cu deosebita sa
tisfacție de unele dintre marile reali
zări ale poporului frate coreean .pa 
drumul socialismului, sub Încercata 
conducere a Partidului Muncii, in 
frunte cu tovarășul Klm Ir Sen. Toa
te acestea slnt o mărturia strălucita 
a capacității creatoare n minunatului 
vostru popor, care ișl construiește li
ber șl independent patria. bazJndu-so, 
in primul rlnd. pe propriile sale forța

Oamenii munril din România so
cialista urmfirese eu viu interes si 
se bucură din arllncnl Inimii de iz- 
blnzlle pe care frații lor coreeni ie 
obțin In construcția socialistă, de 
succesele doblndîte In întărirea con
tinuă a armatei populare coreene, 
moștenitoare si continuatoare a unor 
vechi si glorioase tradiții revoluțio
nare.

în continuare, vorbitorul a-a refe
rit la succesele obținute de poporul 
român In construirea socialismului 
în prezent oamenii muncii din 
România îndeplinesc eu însuflețire 
programul adootat de Congresul aJ 
X-lea el partidului de făurire n so
cietății socialiste miiliUnteral dezvol
tate.

Ne bucură mult faptul că priete
nia romăno-eoreeană se dezvoltă 
continuu, a spus In continuare tova
rășul Emil Etadnaras. Un moment de 
însemnătate Istorică In edlnclreo 
relațiilor frătestl dintre popoarele 
noastre l-a constituit vizita tăcuta 
anul trecui In Coreea de către dele
gația de partid șl guvernamentală 
română, condusă de tovarășul Nlcolae 
Ceausescu. Ea a reafirmat dorința 
comună de a amplifica colaborarea 
pe toate planurile Intre țările sl po
poarele noastre.

Poporul român, solidar cu asplra- 
•i>n_ poporului coreean.

♦
Ieri. Cornel'u Mfinescu. ministrul 

afacerilor externe, a primit In ati- 
dler.ta ps V. K. Ahula. în lecălurfi 
cu apropiata deounere a «crlțorilor 

' sale de acreditare In calitate de 
ambasador extraordinar șl plenipo
tențiar al Indiei ta Republica Soeta- 
ilstfi Romflnln.

*
Tn aceeași zl. Cornellu Mfi- 

nescu. ministrul afacerilor ex
terne, a primit ta audiență pe Juan 
Carlos Marcelino Beltramlno. ta 
legătură cu apropiata depunere a 
scrisorilor sale de acreditare în cali
tate de ambasador extraordinar șl 
plenipotențiar ai Republicii Argen
tina în Republica Socialistă Ro
mânia.

*
O delegație n gărzilor patriotice, 

conduM de tovarășul Paul Marinescu, 
șeful statului major central, va tace 
o vizită ta Republica Populară 
Chineză.

La aeroportul Otopenl. delegația a 
fost condusă de tovarfișul Gheorghe 
Varile. adjunct de se* de secție Ia 
CC, al P.C.R.. de «eneral-malor 
Nlcolae Crișan. șeful de stat maior 
al gărzilor patriotice din Capitală, 
da cadre ale statului maior central.

La aeroport au fost prezențl Cian 
Hni.-tun. ambasadorul Republicii 
Populare Chineze la București, șl 
Lin Clen. atașat militar, aero și no
vo! al Republicii Populara Chineze 
la București.

H Jj Ls H- S' £ i' (Agerprcs)

telului Central al Vnrtldulul CoSta-’ We Iurte ale ponorului coreean.: 
nlsl Român, a Consiliului de’Stat ?I șprlllnă ne denlln lwțăriren .nonoTu-: 
a guvernului, din partea poporalul 
român șl a forțelor sale armate.

Profund atașat cauzal libertății șl 
Independenței popoarelor, poporul 
român a acordat șl acordă o înaltă 
prețuire luptei eroice pe care patrio- 
țll coreeni, 1S frunte cu, comuniștii, 
au purtat-o cu abnegație decenii de-a 
rinduT împotriva cotropirii tarii lor 
de către imperial Ismiai japonez. în 
aceasta aprigă lupta, un moment 
țărilor I-b constituit crearea, cu 
tru decenii In urmă, a primelor 
tașamente de partizani, sub condu
cerea încercata a tovarășului Kirn Ir

Iul coreean de reunlfieare pașnică e 
patriei sale »e baza programului in 
bot puncte, adoptat de Adunarea 
Populară Supremă a R.P.D. Coreene. 
Ne declarăm hotfirit centru retrage
rea trupelor americane din Coreea 
de sud. pentru respectarea dreptului „— ------- , _ -j
rezolva de sine stătător problema 
unificării șl a dezvoltării tării sale.

La sflraltui mitingului. deleanfia 
română a Inmtaat conducerii Acade
mie! un drapel de luptă si macheta 
Monumentului ostașilor români ridi
cat la Care!

sacru al ponorului coreean de a-sl

i
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VERNISAJUL 
UNOR EXPOZIȚII

Sub auspiciile Consiliului Culturi! 
și Educației Socialiste, la Muzeul de 
Istorie a partidului comunist, a miș
cării revoluționare și democratice din 
România, s-a deschis vineri expozi
ția ..Pictori șl sculptori populari con
temporani".

★
Vineri dimineața, la Muzeul mili

tar central, a avut Ioc deschiderea ex
poziției de fotografii „A 40-a aniver
sare a creAri i Armatei Revoluționare 
Populare Coreene".

Au luai parte general-colonel Va- 
Blle Ionel, adjunct al ministrului 
forțelor armate. Ion Dodu-BSlnn. 
vicepreședinte ol Consiliului Cul
turii șl Educației Socialiste. Mlhnea 
Gheorghiu, prim-vlceprețedlnic al 
I.R.R.C.Sțți generali și ofițeri supe
riori din garnizoana București, oa
meni ni muncii, pionieri.

Au fost prezent! Kang Jfing Sfip,, 
ambasadorul R.P.D. Coreene ia 
Bțțcus&îtU șl^meinbri.dKtambft^el., 

Colonelul Son' GblAn Ziin, atașatul 
militar, nero șl naval al 
reene. a vorbit despre semnificația 
evenimentului aniversat

♦
La Biblioteca Academiei a fost des

chisă vineri expoziția „Gravuri fran
ceze modeme I8S0—1020. achiziții re
cente" organizata do Cabinetul de 
stampa. a ■ ’

(Agerpres)

Ziin. atașatul H
1 R.P.D. C o- I

te. iw care n nbsolvil-o in 
104Î9, fiind licențiat in ștlințeie 
umaniste, cu specialitatea eww 
nomîe șl scx’ioiojrle. După ab
solvirea universității devine 
asistent In catedra de filozofie 
șl nregate.ste teza de doctorat 
in filozofie la Universitatea 
Pennsylvania.

Tn timpul șederii to S.U.A., 
dr. Kwame Nkrumah muncește 
în dlferlîe întreprinderi și ca 
marinar pe diferite vase pen
tru a-șf cls’dfia existența, de
vine membru n! Congresului 
Organizațiilor Industriale, una 
dintre cele mol active organi
zații sindicale.

în perioada studiilor la Uni
versitatea Pennsylvania a par
ticipat ia înființarea une! sec
ții dte studii africane sl la or
ganizarea Asociației Studenți
lor Africani din S.U.A. sl Ca
nada. fiind eles Ia nrîmul con
gres președinte al asodațl'el, 
funcție pe eare o deține o!nȘ 
la plecarea In Marea Britanic. 
Ideen unității africane, pe care 
o promovează fflrfi rezervă, a 
devenit orinelolul recunoscut 
al Asociației Studenților Afri
cani.

în Statele Unite stabilește 
legături, cu diferite partide și 
orgonlzaUl politice progresiste, 
inclusiv cu reprezentanți al 
partidului comunist. Studiază 
operele Iul Hegel. Marx. En
gels. Lenln, care au avut c , _ 
ternlcă influență asupra Ideilor șl 
activităților revoluționare ulterioare 
desfășurate do dr. Nkrumah. îm
preuna eu a! ți sțudențl africani edi
tează ta Statele Unite ..African în- 
terpreter", in paginile căreia mili
tează pentru unitatea popoarelor a- 
frlcane ta lupta împotriva domina
ției coloniale.

Tn perioada Iunie 1955 — septem
brie 1917. dr. Kwame Nkrumah se 
stabilește la Londra, unde in 19ta

în iunie 1&49 părăsește. împreună 
cu alU militând, ncc.ît partid și fon
dează Partidul Popular al Convenției 
— care revendică acordarea Imedia
tă a Independenței Coastei de Aur —, 
conduce toate acțiunile desfășurata

împotriva dominație! coloniale. Dr. 
Kwame Nkrumah participă la crearea 
a diferite organizații sindicale, con
duce greve.

Pentru întreaga sa activitate poli
tică și ca urmare a luptei 
secvențe pentru cucerirea 
dențel naționale. In anul 
arestat șl închis. Dunfi ... _ 
repurtat In alegerile din 1931 de că
tre Partidul Popular al Convenției, 
dr. Kwame Nkrumah. lider al aces- 

----------- — ----- tul partid, este dus In libertate, de- 
partlclpfi activ la pregătirile, celui vine prim-minlslru In 1032 si con-
de-al V-Iea Congres pan-a Mean, in duce spre independenta Coasta ,de

sale con- 
Indeoan-

1050 aste 
succesul

Aur. care, in martie 1937 devine Re
publica Ghana.

Dr. Kwame Nkrumah este iniția
torul conferințelor de la Accra din 
18SJ8 șl 1950 ale reprezentanților sta
telor africane Independente, deve
nind unul dintre principalii nromo- 
torl al reailzfirl! unității africane.

Dr. Kwame Nkrumah a fost ales 
președinte al Ghanel în anul 1S60.

Pe linie de partid, ei a deți
nut funcția de secretar gene
ral al Partidului Convenția 
Poporalul.

Dr. Kwame Nkrumah a în
deplinit funcția de președinta 
al Republicii Ghana plnfi la 24 
februarie 164®, clnd a fost în
lăturat în urma unei lovituri 
militare de stat La scurt timp, 
președintele Republici! Gui
neea. Soboli Toure. l-a numit 
copreședinte al acestei țări.

tn anul 1931 i s-a conferit 
dr. Kwame .Nkrumah titlul de 
Laureat al Premiului Lenin.

în august 1931, președintele 
Republicii Ghana, dr. Kwame 

’ NEmimah, prieten al poporu
lui român ți al Romfiniei so
cialiste. a făcut o vizită ofl- 
ctaiă în fera noastră. Cu aeest 
prilej, dr. Kwame. Nlmimah. 
subliniind însemnătatea luptei 
unite a tuturor popoarelor de 
pe continentul african împo
triva Imperialismului șl colo
nialismului. a declarat: „Ni
meni nu va putea împiedica 
lupta de eliberare națională a 
popoarelor nceaiul continent, 
deoarece Istoria nu poate fi ți
nuta ta loc In mersul el îna
inte".

Tn cursul vieții sate. dr. 
Kwame Nkrumah a slujit cu 
devotament interesele și aspi

rațiile poporului ghnnez, a ini
țiat și a condus lupta aces
tuia pentru libertate, independentă 
națională, pentru progres economic 
și socinL El s-a afirmat ea luutător 
activ sl împotriva colonialismului, 
neocolonlallsmului și imperialismu
lui, a adus o contribuție de seamă la 
mișcarea de eliberare și emancipare 
a popoarelor africane, s-a Impus ca 
o personalitate marcantă a vieții po
litice de pg continentul african, ca 
militant de seamă pentru pace, co
laborare și înțelegere Internațională.

■’ ' ' • 1 ’ , J

Dr. Kwame Nkrumah, fost 
ședințe al Republicii Ghana, n fost 
Internat, pentru tratament medical. 
Intr-o clinică din București, sufe
rind de o maladie gravă. IncurabilA 
!nt--o stare evolutivă foarte 
sală-

în perioada Îndelungată a Inler-
_________

BULETIN MEDICAL
pre-

avan-

nării, bolnavul a fost supus unor 
repetate consultări medicale, efectua
te de un colectiv larg de med Id 
specialiști, șl I s-au aplicat trata
mente corcsp’.inzăinare.

Cu toate eforturile depuse de co
lectivul de medici, dr.
Nkrumah a Incelat din viață

Kwame 
la

• ’1'

București, In ziua de 27 aprilie a.e., 
ora 8,45. n

1
Acad. prof. dr. Th. Burgheie, 
ministrul sănătății, prof. dr. Ana 
Aslan, dr. C, David, dr. AI. Tri---

'ihtsF

tloreanu, dr. V. Dragon, dr. I’. 
Dinu, dr. N. Georgescu, dr. M. 
Cirstea

------------------- i
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Un jeomuniCat al guveri
f s , '.g . - i, *. ...................... ..  '

ACCRA 38 (Agerpros). — Guvernul 
ghunez a dat publicității un comuni
cat care prevede ca toate steagurile 
sfi fie eoborlte In bemfi In memoria 
primului președinte ai Ghanel. Kwa
me Nkrumah. informează agențiile 
Reuter șl France Preraa. Arătlnd că 
deși ta urma loviturii militare din 
10S5 dr. Nkrumah a fost nevoit Să

ghânez
r>C--= rț -- •- - -■ -

k.’ .1 I’.' '-1__ -vesti-
SUIe colonialismului și rasismului", 

iuvemul regreta moartea fostului 
președinte al Ghanel și transmite 
condoleanțe sincere familiei sale, con
ducătorilor șl populației din NkrofuJ, 
orașul său natal, din sud-vestul Gha
na! — menționează In Încheiere co
muni ea tul

- ri

nentului șl eă lichideze toate vâsli-trăiască In exU, comunicatul relevă că 
„tocul său in Istorie a fost asigurat 
ca principal arhitect al Independenței 
Ghanel. care a grăbit procesul miș
cării de eliberare din Africa. Mal 
: tu dl. fostul președinte, Nkrumah a 
urinat o politică africană dinamică, 
deMlnată să realizeze unitatea conU-

r;»
șl Cimnulune Moldovenesc
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NUMERELE EXTRASE 
ta tragerea din 28 aprilie 10'2

IJIncște pe Pattison 
finală. Turneul ae

Federația Internaționala de tenis 
(F.T.L.T.) și gruparea jucStorllot pro
fesioniști (W.C.T.) au ajuns la un a-

EXTRAGEREA A H-a :
13 34 47 83

Fond de cistiaurl i 088 587 lei.

Plata ringurilor va începe ta Ca
pitală de la 6 mai plnfi Ia 12 iunie : 
In tară de la 10 mal piuă la 10 Iunie 
1672 Inclusiv.
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Azi» la ora 1S9 pe Nepsztadion dm Budapesta

’ i
BUDAPESTA (Prin telex). — As- 

Sla ora 17 (18 ora Bucureșllulul), 
trai W Smith (Anglia) va fluiera 

începerea primei dintre cele două in- 
tlinlri ale reprezentativelor de fotbal 
ale României și Ungariei din sfertu
rile de finală ale Campionatului eu- 

" mare anvergu- 
plan mondial

ropean, competiție de mare anvergu
ră și de prestigiu pe plan mondial 
Firesc, partida rtlrnește aic!. în Un
garia. un enorm Interes ta rindurlle 
tuturor celor ce se ocupă de fotbal și 
care Iubesc acest spori Deși televi
ziunea ungară va transmite meciul In 
întregime, stadionul, după cum au 
mal anunțat oficialitățile, va fi p!!h, 
toate cela 60 000 de bilete fiind vin- 
dute (dar cererea a fost da trei or! 
mal mare 1)

Presa ungară acordă un larg spațiu 
acestei tntllnlrl. Slnt publicate rela
tări despre echipa română, despre 
primul antrenament al acesteia pe 
Nepsztadion. convorbiri și declarații 
ale Jucâtorllor. ale antrenorilor sl ale 
președintelui Federație! române do 
fotbal, tov. Mircea Angelescu. Decla
rațiile Jucătorilor maghiari rtrit reți
nute. Semnificativa ml se pare de
clarația iul Pnncslcs : „Meciul este 
greu pentru ambele echipa Dar pen
tru noi este foarte Importam *5 în
vingem. La București va fl mult mal 
greu să facem acest lucru. Dorim să 
Învingem, șl vom face toiul să dsli- 
gftm acest med..."

In salutul adresat delegației ro
mâne de fotbal, de către dr Ter- 
pltko Andrăt președintele Federației 
ungare de fotbal, șl nublleat in pro
gramul InUlnlrlI. editat specia] eu a- 
cest prilej ta 16 pagini, bogat Ilus
trat. raiul publicat In limbile unga
ra șl română, m arată, printre al
tele : ■' ' ' '

„Meciurile noastre actuale din ca
drul sferturilor de finală ale Campio
natului european înseamnă o reîn
noire a relațiilor dintre fotbaliști! 
unguri șl român! — fapt primit eu 
bucurie de iubitorii sportului cu ba
lonul .rotund atlt din Ungaria, eît și 
din România. In Istoria fotbalului din 
cele două tari pot fi evidențiate dife
rite etape de dezvoltare, dar. stu
diind ral din aproape, putem trage 
o concluzie acncral-valabilă. șl anu

CORESPONDENȚA
DE LA TRIMISUL NOSTRU

me aceea câ avem de învățat unii de 
ta ceilalți

SaluUnd cu bucurie delegația ro
mână — conducători, jucător! și nu
meroșii susținători venlțl cu el — ex
primăm. totodată, convingerea noas
tră că Intilnlrea de astăzi, rit și cele 
ca vor urma, se vor desfășura, bine
înțeles. In spiritul sportlvităUt. în at
mosfera cea mo! prietenească"

Jucătorii români așteaptă cu în
credere medul. Toți Jucătorii sini a- 
nlmati de dorința de a face un med 
de calitate, de n obține un rezultat cit 
mal bun. im măsura u!,.ln:oj®r,,cora-

lerl in fără : Vremea a fost 
In general Instabilă In jumăta
tea de nord, unde cerul 3-a 
menținut mai mult noros si au

dești. Giurgiu ,ș! Dllao. Local, 
la munte, s-a produs ceată si 
chiciură. In București t Cerul a 
fost variabil, mal mult poros in 
cursul dupfi-amlezli. Vlnt. ta 
general slab. Temperatura ma
ximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru 30 a- 
prilie, 1 șl 2 mul. In țară : Vre
me In cura de încălzire. Cerul 
vn fi variabil. Tnnorări mal 
pronunțate se vor semnala în

de scurtă durată. Tn rest aver
se izolate. Vlnt potrivit Mini
mele vor fi cuprinse între 3 si 
13 grade. Inr maximele vor os
cila intre 15 si 25 grade. :n

va fi variabil, Tnnorărl mal 
căzut averse Ideale, Ploile iu nordul tarii unde "vot cădea oloi 
fost mal frecvente In Podișul " 
Transilvanie! șl Crlsana. In 
zor.u de munte a nins. In Mun
ții Apuseni s-a semnalat grin
dină, tn sud. cerul a fost va
riabil. mai mult i .. ’ '
amiază și izolat, tn zona sm- 
cnrpatlefi a Munteniei a plouat 
Vtatul » suflat slab, oină la po
trivit. Temperatura serului la 
ora 14 osrita Intre 6 grade la 
Huedin orașul Dr. Petru Groza
..... .................______________ -
15 grade la Beehet. București. 
Tr. Măgurele. Alexandrin. Bu~

rroros duofl- zona de munte, la altitudine de 
m”" "'h_ peste 1 7C0 m. lanovltă yl nin

soare. Pe alocuri ®e va semna
la ceată dimineața. In Bucu
rești : Vreme in curs de încăl
zire. Cerul va fi schimbător, fa
vorabil averea! de oloaie dună- 
amlaza. Vlnt potrivit Tempera
tura în creștere.

portari șl a nivelului actual al fotba
lului românesc.

Mal multe mii de suporteri romani. 
Iubitori al fotbalului sortțl dej; 
Budapesta, vor încuraja, deslgut 
căldură pe lueătorli romfint-

Cele două echipe vor aven,
mare probabilitate, următoarea com
ponenta ■

ROMANIA : Rădueann. Sătmi- 
reanu, Lupescu, Dinu, Deleanu. Du
mitru. Nunwelllcr, Luccscu. Dem- 
browskl. Domide. lorilfincscii. (Re
zerve : Adamachc. Neagu. lonescn).

UNGARIA : Gcczi. Panrsics, l a- 
blan. Ilalint, Țepi. Kocsls. Sflra. Fa- 
zekas. Branlko'vlta. Dnual II. Zambo. 
(Rezerve : Rotherniel. Kovacs. Bcae).

Ion DUMITRI»

OLANDA

IZBÎNZI ALE OMULUI

ITINERARUL TOKAIDO
printre simbolurile peisajului nipon

• i

CORESPONDENTA DIN TOKIO

ACTUALITATEA LA TENIS
cord de principiu potrivit căruia 
tenîsinenii profesioniști vor putea 
participa pe viitor la marile turnee 
organizate sub egida F.I.L.T., precum 
și la întrecerile din cadrul „Cupei 
Davis'- Dar jucătorii profesioniști nu 
vor putea participa la „Cupa Davte" 
dorit dacă vor renunța la primele de 
angajare, accept! nd să toace pentru 
formațiile țărilor lor fără avantaje 
materiale. Acest acord va putea intra 
Insă In vigoare numai după reuniunea 
anuală a F.I.L.T.. programata In iu
lie la HeialnWl unde Congresul foru
lui suprem al tenisului va trebui să 
ratifice hotfiririle luate ta Londra.

în cojisednță. țucAtpri ca Laver. 
Newcombe. RosewaJL Ashe. Okker. 
Richey nu vor putea participa la tur
neul de la Roland Garrcss șl ta cam
pionatele de la Wimbledon din acest 
an, Există touișl pnslbllltalea ca aus
tralianul John-Newcombe să-și poată 
apăra Uliul la Wimbledon in cazul 
dnd impresarul grupului W C.T , La
mar Hunt, va acreala ca osul nurtra- 
ltan scă absenteze de la turneul oro- 
gramat In aceeași perioadă ta Sl, 
toata.

© Turneul de Iu Roma
Campionatele Internaționale de te

nis ale Italiei au programat primele 
partide din optimile de finală ale 
probei de dubiu bărbați. Cuplul ro
mân Iile Năstesc. Ion Tiriac u învins 
cu S—1. 0—0 perechea Dl Domenico, 
Castlgllano (Italia) iar cehoslovacii 
Pala ș! Hrebcc au întrecut cu 4—S. 
7—S. 0—4 cuplul Glmeno. Orantes 
(Spania).

In proba de simplu bărbați s-au 
jucat ultimele patru partide din opti
mile de finală : Kodes-Glsbert 8—4, 
4—6. S—3 : Moore-Barthes 4—6. 7—0. 
6—3 ; Bertolueci-Gulyas 7—5, 3—4 :
Rouycr-Di Maitco 3—1. 6—0. Astăzi. 
Iile Nărtase II :n‘.!lneșta 
în sferturile do 
încheie marți-

© Important acord 
F.I.L.T. — W.C.T $

*

LUPTA
Apa II însoțește pe olandezi 

pretutindeni. Nordul șl Vestul 
Olandei sini scăldata de Marea 
Nordului. în regiunea nord-vas- 
tlcă înaintează In uscat fostul 
golf maritim Zuiderzee. Iar par
tea de sud a târli este acoperită 
de del’a foarte ramificată a două 
mari fluvii : Rinul șl Meusn. 
Mai bine de o cincime din su
prafața Olandei se află sub 
nivelul mării. Te poți Inteeba. 
astfel șl acum, ta fel ca PI In Iu 
cel Bătrin. dacă ..această țarfi 
aparține pămtafulul sau mării". 
Marea a asaltat fBrft Încetare 
digurile de protecție înălțate pe 
zeci de kilometri. le-n smuta 
aderea. n Inundat așezările ome
nești s-a tasîfi’plhlt mereu și 
mereu artiprn oâminlnlul Dar 
mereu șl mereu oamenii nu 
relunf bătălia, nu smuls nsel 
pfimlnturile au respins asaltu
rile mării, au zăgăzuit revărsă
rile fluviilor Datorită tend'd *11' 11 
neistovite o acestor oameni, dă
ruirii lor totale, furia mării etfe 
toi mai mul! ImbltazHfi ea de
venind din dușman feroce un 
aliat nîe cărui avântate și cer 
euSiîvnte

Din această înfruntare dură și

CU NATURA
Inegala Intre om și natură s-a 
nliscut Olanda, s-a Kuril Ima
ginea contemporana a acestei 
țări. Nici morile de vînt. nici 
lalelele șl nici celebrii sabot! 
n-au dispărui din peisajul olan
dez. Dar ceea ce o definește. In 
primul rintl. sini realizările po
norului său Portul Rotterdam. 
Întins pe mH de hectare, este, cel 
mai mare din lume. La Pernl®. 
lingă Rotterdam, se afli cea mal 
mare rafinărie de petrol din 
Europa Olanda are cea mai 
densă rețea din lume de căi 
fluviale șl feroviare.

Cineva spunea că Olanda se 
Înfățișează ca o poarta deschisă 
spre lume Este un adevăr pe 
care il pot! înțelege ollmbln- 
du-te pe cheiurile RoMordamu- 
lul. ataturindu-te miilor d» tu
riști care se perindă prin fata 
nemuritoarelor tablouri ale Iul 
Rembrandt. MculHndu-l pe o- 
lantîezll simpli vorbind despre 
dorința lor de Prietenie cu eele- 
latle «onoare, despre aîaramen- 
tul lor fată de o lume In care 
afi domnească pacea ?i înțele-

Ultranwdema cale ferată — noul 
Tokaldo — a fost prelungită acum o 
lună, apre sud de Osaka, cu Încă 
101 de kilometri. „Săgețile" alb- 
albaâtrc. cărora japonezii le spun 
llikkari. cunoscute ca colo mai ra
pide trenuri din lume, parcurg in 
prezent distanta Tokio — Osaka — 
Okayama, dr paste S70 kilometri. In 
patrii ore șl zece minute. Croit pa
ralel cu vechiul drum Tolraldo. pe 
care multe sute do ani. pînă la 
«flrsitul secolului trecut, au călăto
rit samuraii călări, nou) Tokaldo 
este un almbol al Japoniei modeme, 
străbătlnd regiunea cea mai popu
lata și mal dezvoltata din nunei de 
vedere economic a tarii.

Chiar dacă țlll că această tară cate 
artizl. după produsul național glo
bal. a treia nutere economică a lu
mii. fiind pe orlmui Ioc in ce pri
vește producția de nave, motori- 

• clete. aparate do radio cu tranzis
tor!. televizoare, mlcroscoape elec- 
troiilee. plnă nu o vezi, așa cum se 
prezintă ,ea !n 'această regiune, nu-țl 
poți Imagina adevărata Japonie In- 
duslrlallțată De la fereastra trenu
lui Hlkkari am privit adeseori pei
sajul caracteristic al formelor de 
otel ș! baton isilănțuite pe sute de 
kilometri. De-a lungul golfului To
kio. „Săgețile" alb-aîbastre se 
strecoară printre blocurile moderne 
sl zgîrile-norlî capitalei, printre 
furnalele sl sutele de etmirl de fa
brică ale orașului industrial Kawa
saki. inima celei mal puternice re
giuni Industriale a tarii — Keihln.

Părăsind pentru o clipă peisajul 
Industrial pentru a admira măreția 
virfulul înzăpezit al muntelui Fuji, 
Simbol .tradițional nipon, sinonim cu 
Japonia însăși privirile cfllfitorului 
slnt din nou furate de însemnele 
industriale ale regiunii Chubu. Sin- 
tem In apropierea orașului Naeovn. 
considerat un model de dezvoltare 
economică De la portlle uzinelor de

automobile de aci pornesc spre ar
hipelag șl spre toate continentele 
lumii renumitele „Toyota*.

Dar noul Toknldo nu străbate nu
mai cea mal populată zonă a Japo
niei. In care este concentrată apro
ximativ 63 la sută din populația (fi
rii. ci șl pitoreasca cimple Yamato. 
O scurtă oprire la Kyoto, orașul ce 
păstrează cele mal valoroase monu
mente de artă și cultură japoneză 
— și intrăm ta a doua mare regiune 
industrială a tarii — Ranshln — cu 
centrul la Osaka șl Kobe, oțe- 
lărle vestită si port ce rlvolizeazfi 
cu Yokohama

La Osaka, activitatea de moder
nizare este prezenta peste tot. către 
dealurile Senri. In apropierea cărora 
a fost ridicata ..Expo-70a. șl la poa
lele munților Rokko. pavăză dinapre 
vest a centurel urbane Kobe. Po
posim la Innoehîma. Pe unul din 
șantierele firmei ..Hitachi Zosen" 
au fost construite un număr de nave 
pentru tara noastrfi Este doar unul 
din numeroasele exemple ale lega
tarilor de colaborare extalonte intre 
România șl Japonia, legături care 
cunosc un cura mereu aieendent.

La Fukuvama. nu departe de ea-' 
pfitul sudic al noului Toknldo. a fort 
construit recent unul dintre cele 
mai moderne complexe siderurgice 
din lume. Constructorii Japonezi’au 
trasaț în oglinda mării Interioare 
Seto dimensiunile exacte ale com
plexului cerute do prolectanUI Iul 
șl apoi au construit, prin turnarea 
de rocă, un platou pe caro se ridică 
acum un nou centru siderurgic. 
Fukuyama este, ca șl noul Tokaldo. 
un alt simbol al prefacerilor șl rit
mului rapid de dezvoltare al „țării 
soarelui răsare", rezultai ai efortu
rilor susținute șl IngenlozItAțJi unui 
popor harnic. Înzestrat

Florea TUIU

R. B
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BONN 23 (Agerprc.5). — După res
pingerea ln BuădoBlag n moțiunii de 
neîncrcdore prezentată de ojwziț'a 
U.C.D./U.C.S. împotriva • guvernului, 
cercuri largi ale opiniei publice din 
It. F. a Germaniei și-au exprimat saț 
tisfocțla și sprijinul pentru cancela
rul Brandt. Joi noaptea, mii de ti
neri din Donn au organizai o retra
gere cu torțe de la clădirea parla
mentului la reședința oficială a can
celarului Brandt. Manifestații de sim
patie, Infonnoază agențiile de-presă; 
au avut loe In toate loralitațlle din 
R.F. a Germaniei. Mii de telegrame 
au sosit pe adresa cancelarului Willy 
Brandl, in care cetățenii Ișl expri
mă sprijinul șl simpatia față de po
litica dusă de guvernul Brandi.

De asemenea, primii miniștri ai 
Danemarcei. Suediei sî Norvegiei ou 
adresat mesaje de. felicitare concala- 
rulul veș'.-gernum. , - ■'

-
O P. C. German a dat publicității 

o declarație In care arata că eșecul 
tentativei cercurilor reacționare din 
R. F. n Germaniei de a: împiedica ra-, 
tlflcaroa tratatelor semnale la Mos
cova ;;i la Varșovia constituie ws 
succes ai tuturor forțelor democratice 
care doresc pacea și destinderea. P.C 
german cheamă opinia publică din

‘- < v ,,:;;ș' ,'^r -’/r-' £.4«' ■O <;

t<

2 660 de, muncitori de la Uzinele si
derurgice dlu Oberhausen (ÎLF.G.i 
au manifestat, purtiud lozinca : '„So
lidaritate cu politica de pace a lot 
Willy Brand.“. pentru ratificarea tra

istelor cu U.R.S.S. și Polonia

w

EIERÎA
ij'

R.F.G. sâ desfășoare pe o scară și 
mal largă lupta pentru Intrarea in 
vigoare a Iratatctor.

*
Vlr.osl a avut'foc Ifr Bundestag,' In 

cadrul celei de-a doua lecturi, votiil 
pe marginea proiectului de buget 
prezentat de guvern. Dună numă
rarea buletinelor. s-a comunicat că 
proiectul de buuct a fost sprillnlt de 
247 de deputat! al grupului parla
mentar mii..'...............
voturi fiind ’ contemns! din partea 
opoziției. Co 
noua votare.

utaț! al grupului Darls- 
‘orkar. același niifiiâf -d@

urmare, .va avea toe o

■’ * •
dezbalerHor din Bun-■to.In cadrul

desiag. cancelarul Willy Brand: S-a 
referii la eventualilataa organizări! 
unor 'hol alegeri levtalatlve. ssibll- 
nllnd că pentru aceasta ar trebui 
fă:existe o Înțelegere Intre toata 
tracțiunile oolldca.?

U. N. C. T. A. D.

GENEVA. La Palatal Națiunilor 
din Geneva an luat sflrșit vineri seara 
lucrările sesiunii- Comisiei Economice 
a ' O.N.U. pentru Europa. Uonilșla ’ a 
adoptat, în unanimitate, rezoluția 
privind cooperarea științifică șl teh
nică — Inițiata de România 51 la 
care s-au alăturat, in calitate de co
autori, 15 state, o rezoluție privind 
examinarea problemelor economice 
de Interes comun, pe termen lung — 
inițiata de România si I’ranta. avind 
coautoare alte patru țări. In ultima 
ședință au fost adoptate o seric de 
aJic documente, printre care Si re
zoluția privind dezvoltarea cooperă
rii industriale, prezentata de Româ
nia. Iugoslavia si Austria. La încheie
rea sesiunii, trimisul nostru special, 
Gh. Cercelescii, s-a adresat secreta
rului executiv al Comisiei Economice 
a O.N.U. pentru Europa," JANEZ 
STANOVNIK, cu rugămintea de a-șl 
expune părerea asupra perspectivelor 
deschise de această sesiune :

Sesiunea actuală a Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru ‘Eu
ropa, aniverMnd un sfert do veac 
de activitate, a marcat un mo
ment important In istoria comi
siei — a declarat domnia sa. 
Ea a recomandat noî direcții 
spre care trebuie să ne îndrep
tăm eforturile, ln speciali in do
meniul cooperări! ind'Aatrtalc. , 
Comisia a adus, de aimmonua, ,0 
serie do îmbunătățiri ăisicrnului 
său do lutru, menite să: facl!!- 
lezo Îndeplinirea sarcinilor^ șale 
prioritare.

După părerea noastră, pe baza; 
celor stablUte,: ccânlstal 11 roVino 
un ral important in promovarea , 
raporturilor pe plan economic ln; 
scara întregului continent- Daca' 
rotai iile intre țările din estul și 
vastul coollncntiilul iv.i a-ar 
dezvolta paralel cu .teteașltlcar 
rea legăturilor, regionale, aceasta 
ar duce la o polarizare econo
mică toi mal mare. Or, tendința 
economică epro polarizare s-ar 
afla. Incontestabil, ln conflict cu 
dorința declarată de destindere. 
In neest spirit, comtala — singu
rul cadru general european de 
inlllnlre șl negociere între sta
tale continentului noalru. indife
rent de sistemul lor social — 
este • chemată să-șl Îndrepte e- 
forturlle spre sferele prioritare, 
caro au fost datinile In cur.ml 
dezbaterilor din ultimii ani : co
merț, tehnologie, programare pe 
termen lung, mediu înconjură
tor. în felul acesta, comisia ar 
putea să-și, lnlaiM.l!lce activita
tea șl, In direcția dezyollfiril unei 
Infrastructuri economice pa an
samblul coal'lnenluțul.

îh încheiere, roferindu-se la 
contribuția României la actuala 
sesiuno. Jnnez Slonovnlk a sub
liniat : Participarea delegației 
româno te activitatea cointaiei a 
fost întotdeauna extrem ’de im
portantă. Tocmai do aceea nu a 
constituit penlra nimeni o sur
priză faplul că șl de această dală 
România a avut (in șir de ini
țiative 6l propuneri constructive. 
Contribuția României a fost dod-ț 
schit de Importanta In domeniul 
cpojserărlj șUiny'Iee și tehnice, 
al dezvoltării continue a comer
țului. ca șl In acela al proble
melor economice generale. Poli
tica externă a Romănld este 
aceea care li permite să-și aducă 
o contribuție aUt de însemnata 
la activitatea Comisiei Economi
ce ■ O.N.U. pentru Europa.

- ------ ■■■ -
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• SITUAȚIA TRUPELOR SAIGONEZE DIN ACEAS* 
TA ZONA ESTE CRITICĂ ® CANONADA FORȚE
LOR PATRIOTICE SE AUDE PÎNĂ LA SAIGON
• S.U.A. AU DUBLAT ÎN CURSUL LUNII APRILIE 
FORȚELE AERIENE Șl NAVALE ÎN ASIA DE

SUD-EST
Unitățile Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud au 

reușit să infrîngă rezistența trupelor nrncrieano-salgonvze concentrate 
în jurul capitalei provinciei Kontnni, din regiunea Platourilor înalte, și 
an înconjurat cu tancuri și blindate orașul Kontam. în pofida întăriri
lor trimise de comandamentul' salgoncz de la Plcilsu, situația trupelor 

goneze încearcă cu disperare sâ găsească o cale de a scțpa din inecr-

în Jurul capitalei provinciei Kontam, din regiunea Plalotirllor înalte, șl 
au inconjiiral <tu tancuri șl blindate orașul Kontam. în pofida întăriri
lor trimise de comandamentul" salgrmez de la Plelku, situația trupelor 
reglmului-mârioneta din această zonă rămlne nrlilcă. Mari efeciive sal- 

cuire.

Un puternic atac a fost lansat de 
patriot! împotriva trupelor america- 
no-saîgoneze in partea de sud a pro
vinciei Tay Ninli,, la circa .75 km 
nord-vpxs do SnîEon. Canonada for
țelor patriotice se aude pină Ia Sai- 
ffon — transmite ostonțla Franco 
Presșo. O poziție ocupata de un 
batalion ol celei do-a 23-a di
vizii de Intautarie saigoueză. Intre 
orașele Hicu Tnien și Tay, Ntah, nu 
departe de-șosoatla tnr. 22. a fost'țin
ta., unul Interni, tir de '.artilerie a! for
țelor patriotice, care au atacat apoi 
pozlțilie salgoneze.

In provincia Ba Duong, forțele pa
triotice au supus unui puternic dr de 
artilerie pozițiile trapelor sasgoneze 
aflate ta C9 km nord-vejst de Saigon.

In provincia Quang Tri, tortele pa
triotice au cucerit baza salEoneză din 
capitala dlstriciuata Dong Ha. In ten
tativa de a salva trapele «taigoneze 
din zona orașului Quang.Trî.■ vasele 
Rolei a șaptea șl- ovintta americană 
ou lansat circa lOWO proiectile de 
artilerie în zojxa respectiv.!. Forțele 
patriotic» au dobortt ln regiunile 
Owing Tri șl Kontam 8 avioane ame
ricane. ‘

Statale Unita șl-au dublat ln cursul 
acestei iun! forțele aeriene și navale 
in Asia de sud-est, Intr-o Încercare 
de a face față ofensivei forțelor pa
triotice din Vietnamul de sud, trans
mite agenția Associated,'Prces.

5I.A.E. AL R.D. VIETNAM a dat 
publicitaiiî- o declarație in rara con
damnă bombardameniole.efectuale la, 
27 aprilie de. sute de avioane ale for-' 

Ștalbc aeriene americano și de flota 
a 7-a a S.U.A. nsupra provindilor 
Titanii Hoa și Quang Blnli. cerind 
guvernului S.U.A. să puaă capăt a- 
costor acte de război- care au ca vic
time In primul rlnd populația civilă.

moscova Convorbiri
sovieto- egiptene

MOSCOVA 28 (Agerpres) - La 23 
aprilie, la Moscova au Început con
vorbirile Intre *L. I. Brejhcv. secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., Alexei 
Kosighln, membru al Biroului Poli
tic tu C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. țl 
Anwar Sadai, președintele Republicii 
Araba Egipt. Au fost discutate prb- 
bleme ale dezvolitirli șl adtadrll :n 
continuare a colaborării sovloto-egip- 
tene, precum șl probleme Internațio
nale actuale de interes reciproc. S-a 
acordai o atenție deosebita mmllzArii 
situație! din Orlenlu) Apropiat.

CONGRESUL PARTIDULUI SOCIALIST 
POPULAR DIN DANEMARCA

Mesajul P.C.R. transmis de tovarășulMiu Dobrescu

COPENHAGA 23 (Agerprea). — lat 
Palatul Chrtattansixirg clin Copciiita- 
ga au început vineri luerârtle Con
gresului Partidului Socialist Popular 
din Danemar ca. , ■

. Partidul Comunist Român este re
prezentat la congres ■ de . tovarășul 
Aflu Dobrescu. membru supleant . al 
Comitatului Executiv al C.C. al 
P.C1.R. . ... . - "te

Lulnd cuvlniul ln prima zi ar lucră
rilor, tovarășul Miu Dobrescu â adre
sat partlclpanțitor, tuturor membrilor 
Partidului Socialist Popular din Da
nemarca, -un', cald salut ;?i. im&nosa] uu
de prietenie din partea Partidului Co- - La temelia tuturor relațiilor oale 
munfet Român, a întregului -nostro lhtematlonale. Romăhta așează prin- 
popor. personal din partea gecrbtaro- ' 
iul general al partidului, tovarășul 
Nicolaa Ceauțe&cu,. Membrii jjâftklil;- 
lul nostru, oamonîl muticii din Repu
blica Socialista România urmăresc cu 
viu Interes activitatea desfâșuralâ da 
Partidul Sodallxt Popular din ■ Dana- 
marca peniru afirmarea ln viață ă 
libertăților democratice alo oamenilor 
muncii, pentru dezvoltarea Irxlepen- 
<Imită șl suverană a țării, pentru În
făptuirea unul , climat de psea ș! de 
cola'oornre intre pojioara.

Vorbitorul a relevai apoi legătu
rile prietenești Statornicite' Intre 
Partidul Comunist Român șl1 Parti
dul Socialist Popula- din Danemarca, 
caracterizata prin stimă și respect re- 
clprac. Contactele ®! IntUnlrite prle- 
tenaști ce au avut loc in cursul anu
lui 1870 și recent. In ianuarie 1872, 
între conducerile celor două narjlde 
au constituit o expreste a iterlrilel de 
a dezvolta si diversifica pa mai de
parte relațiile dintre - Partidul Comu
nist Romăn șl Partidul So.-Jif.ld 
Popular. In Interesul comun al cau
ze! sqdallsmulul. ,'păcU «1 colaborării 
Internaționale. ' ’

Totodată, a fost «ublintată, evolu
ția pozitivă, a relațiilor polltico-diolo- 
niatlce . si na alte planuri, ale (Rorrta-

*’ 7 £

n!el îl Danemarcei, pentru înfăptui
rea unul efide.nl «talcm de «securita
te In Europa, care eă ducă ta destin
dere, la îmbunătățirea raporturilor de 
colaborare dintre state, ta lichida
rea forței șl amenințării cu forța, 
ca mijlo; de soluționare a probleme
lor litigioase. '

In continuare, .vorbltoral B-a refe
ri ț.Ja munca șl riMfllzărllo poporului 
român pentru traducerea In. viață a 
prevederilor noului1 ptan cincinal, ela
borat de cei de-al X-lea Congres al 
partidului, ta politica externă nro- 
movată de partidul și statul nostru.

Internaționale. Romăhta ațeâză - prin
cipiile respectării independentei si 
suveranității naționale, egali tatii !n 
drepturi, neamestecului In treburile 
interne și avantajului reciproc.

Problema do cea mal mnrc Impor
tanță a momentului actual — a ară
tat vorbitorul — este Inițierea de 
contacta multilaterale Intre toate sta
tele' interesate In vederea pregăarll 
conferinței pentru securitate țuror. 
peană. Incit aceasta să poată avea 
loc dt mal curlnd.

In Încheiere, vorbitorul a urat suc
ces deplin In desfășurarea lucrărilor 
congresului șl In realizarea obiecti
velor propuse, nbl' .și Însemnate vic
torii In activitatea neobo.dtă pentru 
Înfăptuirea. Idealurilor nobile ale so
cialismului, democrației șl păcii.

*
Joi după-omlnză, tovarășul Miu 

Doîj-imcu 8-a lntllnlt cu președintele 
Partidului Socialist Popular din Da
nemarca; Onitinn Slgurd. Ln lntllnlre 
au participat. Gert Petersen, Jens 
Mdlgaard șl Kurt Brauer, membri ai 
Comitetului Executiv al partidului, 
precum și deputății H. Phlllppsen și 
P. Dlch. A fost, de asemenea, pre
zent Ghebrghe Ploeșteanu. ambasa
dorul României in Danemarca.
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Protocol româno-unjar

P.C. F. despre rezultatele

r

PROIECTE DE REZOLUȚII 
PREZENTATE DE „GRUPUL 

CELOR 77"
SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager

ii rupul celor 77“ a 'prezen- 
__ o scrie de 
proiecte de rezoluție în principalele 
probleme aflate in dezbaterea aces
tui organism.

Unul din proiectele de rezoluție, 
retorilor la consecințele econom:ce 
ale dezarmării, cere ca resursele: fi
nanciare, ce'ar urnia să fie eliberate 
prin realizarea progresivă a dezar-

preș). —• „Grupul celor 71 
tat plcaaiei U.N.C.T.A.D.

SUBDEZVOLTATE
'io' i*. '- 'j '-'lîțV F *“

mării generale să fie folosite pentru 
sporirea ajutorului destinat dezvoltă
rii economice și sociale a țărilor sub
dezvoltate.

Uh. alt proiect de rezoluție cere 
retragerea Israelului din teritoriile, a- 
rabe ocupate pentru a permite re
deschiderea CanaJulnl de Snez șl n- 
sigurarca hincțlonării lui in condiții 
normale, pașnice.

„Grupul celor 77“ a propus, de a- 
remenea, o lista cuprfnzind o serie 
de țări pentru care tw preconizează 
un stprijîn mai Bubiștanțlal in vederea 
depășirii stadiului ior actual- de sub
dezvoltare.

PARIS 23. — Corespondentul 
tru P. Diticonescu transmită : 
nil, .,L'Humonilă“ de vineri - publică 
Declarația .Biroului Politic al Parti
dului Comun tal Francez, 'Intitulata : 
„După referendum — Uniune popu
lară pentru ocMmbărl indispensa
bile".

Fără Îndoială —. re relevă ln de
clarație — o campanic comună pen
tru ..NU“ a partidului comunist și 
partidului nodaltat ar fi agravat eșe
cul guvernului șl ai- fi apropiat per
spectiva schimbărilor necesare. Re
zultatele referendnmnlul an confir
mat, iritr-o manieră strălucită, jus
tețea poziției partidului nostro. Dar 
clarnțtn apreciază că rezultatele refe
rendumului creează condiții nml fa
vorabile pentru lupte sociale Șl poli
tice.

I

în. domeniul conslrucțiilor
BUDAPESTA 28. — Cori^wrtden- 

tul nostru AL Plntea transmite : La 
Budapesta a avut loc semnarea unui 
protocol privind colaborarea șl coope
rarea directa ln domeniul construc
țiilor pe anii 1072—1973 Intre Mi- 
ntaterui Construcțiilor Industriale din 
România și Ministerul Construcțiilor 
șl -Dezvoltării -Orașelor din -Ungaria, 
Prolocplui.' care prevede acțiuni- co
mune de colaborare șl cooperare.teh- 
nlco-șllLnțîflcâ intre cele două mi
nistere și unitățile lor subordonate, 
schimburi reciproce de specialiști, 
teme de cercetare șl studii care, ur
mează a fi rezolvate In comun, 
schimburi de materiale documentare, 
studii și informați! tehnlco-șțllațl- 
flce 'a fost semnal de Rădueanu 
Cioroiu, adjunct al ministrului con
strucțiilor induslriaie din România, 
șl Mihâiy l’adahyL adjunct al rhlnls- 
îrniui construct Iilor și dezvolUrli 
orașelor din Ungaria

X

• M
Ambasadorul României 

ÎH U.R.S.S., Gheorghe Itad-us. ■ 

fost primit, lă 23 aprilie, de către D.S. 
Poleanski. membru ai Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., prlm-vlce- 
președinte al Consiliului do Miniștri. 
Cu acest prilej a avut loc o convor
bire, care fi-a dexfășurat lnlr-o, at
mosferă caldă, prietenească.

■\
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Plenar» C.C. cl P.S.U.G.
Hermann Axea, membru a! Biroului 

-Poiilic. secretar al GC. ăl P.S.U.G., 
a; vorbit despre „Problema ale eecu- 
riiațli europene0. Planara a aprobat 
ln. unanlmitale hotărirca comună a

I' \ N "i’.'.r |,’,Ț« i i’VM

C.C. al P.S.U.G,, a Conducerii Cen- 
■trale a Uniunii Sindicatelor Libere
Germane și; a Consiliului do Mi
niștri asupra măsurilor <le politică 

• socială' In cadrul sarctalSor principale 
trasata de cel de-al VlII-lea Congres 
ln cursul actualului plan cincinal.

Ședința C.C. al P.C. din 
Chile a luat in discuție raportul 
Comisiei politice cu privire la situa
ția politica din țară .ți activitatea 
partidului. 1 '

Convorbiri Cin En-lai —

diplomatice chino - japoneze
• DECLARAȚIA LUI TAKEO 

M1K1
TOKIO 23 (Agorpres). — La îna

poierea din vizita in R- P. Chineză, 
Talteo MJkl, membru al Cameral 
Roprezcntanțll.or din partea Partidu
lui liberal democrat din Japonia, fost 
ministru al afacerilor externe, a re
levat, !ntr-o conferință de presă, ne
cesitatea anulării tratatului eu cian- 
kalșIștU ca o premisă a restabilirii re
lațiilor diplomatice cu China. El a 
afirmat că va depune eforturi ln ve
derea cestablitrli relațiilor diploma
tice Japono-chlneze. Agenția Kyodo 
releva că Takeo Mlkl consideră 
drept esențială pentru normalizarea 
relațiilor japnno-chlneze recunoaște
rea realității că guvernul Republi
cii Populare Chineze reprezintă în-' 
treaga Chină, iar Taivanul este o 
parte Integrantă a teritoriului R. P. 
Chineze.

Ministerul 
Iluziilor 

Spulberat©
Huriile sini de multe feiuri 

(optice, acujhce,! sentimentale) 
apar |n diferite ppslurl (pierdu
te, regăsite, sputberate) de sex 
masculin (ca < OlandMul-sburd- 
lor) «du Jeminin ’ (ca Fata-Mor- 
ganaj.‘ Blnelnțflics cd pot fi iit- 
aiv:duale adu colective.

Una din cele mai formidabile 
Hurii colective a fost dcscâluild 
recent da Ministerul de Afaceri 
Externa al Forțugaliet. Cara mi
nuter a și‘'■intrat- intr-d pblemi- 
câ acută cu O.N.U. Pentru că 
OJi.U., respectiv subcomitetul 
de decolonizare a numit" o mi
siune do trei care ta viziteze 
teritoriile cUoarata din Gidneca- 
BUsau. Ceea ce reipectiuii 
membri au și făcut, cu destulV' 
penpeiii. Unul am membrii cb^. 
misiei, lunisiar.ui M. Belkfilfa, 
a declarat cd aviația portugheza, 
a intraprins bombardamente 
masiva pe ruta expediției spre 
a o împiedica sA-ji îndeplineas
că misiunea. In zadar, căci în- 
tr-o aeclarația făcută la Cona
kry, în Ghana, președintele res
pectivei mlaluni O.N.U., Sevilla 
Borja, a subliniat : „cela 130 de 
orc petrecute in zonale elibera
te ne-au condus la concluzia cd 
staiu-quo-ul actual din Guineea 
„portugheză" nu mai poate fi 
menținut".

La care MînUteral de Externe 
portughez a produs senzaționala 
revelație : iluzie, ilusie, de trei 
ori iluzie — pentru, flecare din 
cei trei membri ai misiunii, La 
OJ1.U. a fost remis un docu
ment ai ministerului care afir
ma că respectiva comisie s-a în
șelat cumplit, că n-ar fi pătruns 
ln Guineea-Bissau, cd membrii 
el ar fi fost păcăliți de chirii 
localnici care i-ăr fi plimbat 
prin zone de frontieră, fâclndu-l 
să creadă că se află pe teritoriul 
Bissau.

Discuțiile cu localnicii ? Hu
rie ! Bombardamentele aviației 
portugheze ?. Dublă flurie .’ în
lăturarea siatu-quo-ului colo- 
nlalist ? Triplă iluzie I

...Șl incd Mitiiilerul de Hurii 
Externe imrlughcx e modest. 
N-a suflat o vorbă despre sol- 
daft'i iroriughezl din corpul ex- 
pedilionar care suferă de iluzia 
rd slnt asediați în casărml de 
forțele patriotice ori despre vd- 
poarele-iluxie . care readuc in 
Portugalia militari cărora li se 
parc cd sini nițel răniți sau pu
țin morțl. Nici despre căracle- 
rul iluzoriu al întregii politici 
de perpetuare prin forță a do
minației coloniale. 1

Afa-s citeo-datâ iluziile : pier
dute șl spulberate

|ț
’21’

IU MEMORIA FONDATORULUI ;
P. C. ITALIAN, ANTONIO GRAMSCI j

■ ( 
și a fiilor'lui'Antonio Gramsd, ( 
De.Uo și Giuliano. A luai cuvin- < 
tul Umberto Cardia, membru al ( 
^'zlarul^ ^tinhă" a publicat uh ’ 

. raipHrhenf db patrii pagini cu 
ardco'e semnate de mllltanțî ' 
comuniști care. au luptat alâ- < 
turi de Gr.un-.cl împotriva dlc- t 
taiiirii; fasciste. De osemencșâ,‘' < 
s.fiplâmlnalul „R,inagcita“ pu„ 
bi.ică 10 scrieri inedita ale iul" . 
Gramsd. Președintele P.C.L, 
Luigi Longo, a adresat vădu-

4 9.

Le Duc Tho. 1/3 Duc Th0-
bru ol Biroului Politic al C.C; al 
Partidului celor ce Muncesc dln;Vlet- 
nirai, consilier specialal, delegației 
R.D. Vietnam la cotifcrința cvadri- 
partita, a farul, ta drum spre Paris, 
o escală la Pekin. Cu acest prilej, el 

   0,... .... . șl a. avut o înlreveder* 
ț , . . , . .. . l • ■ “ Pr«I1!erul Clu. En-lal.{ sub seninul tnțelegeni și bunei vecmeteți J congresul Frontului Popa- 

util schimb de infer- propunerea de a fi re- ' Ier Patriotic din Ungaria 
inatll îi experiență re-, luate Intllntrile intre 
ferîtor la evoluția tu-' agențiile de voiaj allt 
rismulul în rdrtfe lor 
șl au trecut in revistâ 
acțiunile . de cooperare1 
balcanică ln acest do
meniu. în baza rcco- 
mandârilpr întrunirilor 
precedente.

I.a propunerea dele
gației române, s-a con- . .
venit să r.e realize:a zultatul lucrărilor el. 
un film turistic batea- conferința 
nic. S-a convenit, de balconied, I

; Cooperarea balcanică
i in domeniul turismului—

i
ț ________________________________________

a fost primit șl a. avut o Întrevedere

o

propunerea ac a re- . 
luate IhlUnlrile Intre \

pentru perfecționarea 
unor acțiurA concrete 
de dezvoltare a coope
rării, cit îi pentru 
depistarea si elabo
rarea de noi. programe 
turistice pe plan bal
canic.
i Prin mnținutul șl re-

« fxi Atena s-a Inche- 
J iat a V-a Conferință 
1 furUilcd balcanică ce
! a reunii delegații din
ț Grecia. Roindnla, lu-
t porlavla. Bulgaria îl
’ Turda. Delegația ro-
l unind a fost condusă
' de ,Ion C'ozma, mlnis-
) Irul turismului.
ț Dcs/dfurindu-se a- 
l nuci tncepînd dîn TOUT,
l conferințele de acest
\ pen s-au docedlt un
1 util instrument dc pro- ....... .„ „ .. ................
. movare & colaborării asemenea, să fie Infoc- c<li
! turistice între țările mit un ghid turistic al bd

din ____ ...2 ..... L'_.'-------ÎL. .2

grafică. Dutri cum naniratd o Iniilnirc a Hat posibilitățile largi
este țtiut. întrunirea lUeralUor; ale c&ror de colaborare pe plan

de anul trecut, eiesfii- scrieri ar putea con- regional !n domeniul
l șuratd la București, a trlliui Ia popularlrcrea turismului, dorința de
, prilejuit semnarea u- atroețiiîor turistice ale a se folosi dîn alin a-

1 ... ■ ... .. .. ... . . ceste posibilUâtl în
scopul unei mai bune 
cunoașteri reciproce a

luris'.icd 
_________ , în cadrul 
căreia delegația româ- 

,...... ...... „__________ _ ’• a acut o Todnicd
lin zona noastră geo- Balcanilor șl ta tic or- contribuție, a evlden- 

■ r„._ « _____ _ _____nnrlhllll.lrlln l„rr^
i este știut. întrunirea literalilor; ale căror de colaborareplan
1, de. anul trecui, desfâ- scrieri ar putea con- repir
l îurctd la București, a tribul Ia popularizarea turh
y. 'semnarea’'U-/ /ai#
1 nui acord {riierjyurer- iMlor rBalcani,
i namental privind coo- .Conferința a recoman-.
).-perarea Tedprocă e/i dai sd fie întreprinse
t namnni.nl privind
’ perarea reciprocă ... — — .............. ............... . .. .. .. .,
i domeniul turismului. croșetare In porlurlta popoarelor. a feillptl-
1 primul acord balcanic țărilor balcanice si a lor civilizațiilor lor. cl

) f j aciuarea rranspor-tu--
i In cadrul confarin- riio7 furfîHce între a-

feti rho im Ai tmn fiftieth . <tA™i A .

din perioada postbe- examinat o rerle de promovării țntejegerll 
probleme cu privire la 
fccBilarea transporfu-

(ai de la Atena dele- ceste târî. A fost, de 
galii au procedat la un asemenea. adoptată

fi bunei vecinătăți,

AI. CIMPEANU ț
îAtena

și-a Încheiat! lucrările. Ca președinte 
a! Consiliului Național al Frontului a 
fost realeg. Gyula Kallal. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.

La Belgrad nu 5tlrșlt lu’ 
crflrlic Conferinței a IV,-* a Uniunii 
Comuniștilor din Serbia

Cu 35 de ar.l In' unnfi. la 27 a- 
prslte 1637; «-a «stins din viață, ta 
Roma, fondatorul P.C. Italian, 
Antonio Gramsci, rftpiw de a.-!l 
lung! da- Închisoare și’ <!o .'.ortufl 
fteico și morale ta care a fost 
supus de către'" zbirii fnsclșU.' 
ComunlțUl, democrații șl antifas
ciștii italieni nu ținut să htib- 
Ilnîeze prin’ manîiaatarl solemne - 
acest moment, l’rlndpalele’.i mâ
ni testări consacrate memorie!' 
lui Gramsci s'-hu desfășura! In 
Sardinia — la CaflUaxL In Contd,- 
llul- regional al regiunii, la AJeșî 
orașul natal ai lui Antonso 
Gramicl. și ta Ghllarza,.. uncie 
Gramsci șl-.a, petrecut adolescen
ța șl unde. In casa tamlllel sa.le, 
se păstrează «crieri, documente 
ș! obiecte logata de, vtața sa; <lo 
revolui!o:uțr, <Jo opera ’sa dp E-, 
tozof și girjdltor politic. Ale! a 
tivul loc o adu nare.'In pre
zenta conducătorilor orgaiilzațll- 
lor din Sardinia al P.C.L; a nu
meroși delegați ni. tuturor parti
delor democrate Italiene,, precum

J 'ziarul „Unftă“ a publicat uh ' 
■ , Eupllnteni db pairii pagini eu 
te'; -L _fcl m i 1.1 «• r» i * iț(

comuniști care, nu luptat alâ- 1 
turi "de Gramsci împotriva die- i 
taiurii; fasciste. De asemenea, ' i 
Kăptarolnalul „jUnașcita“ pu-

Gramsd.

vpl'lul' Gramsti, Juîta Schucht, 
o serisdaro din partea întregu
lui partid.’

Tbiodata. le cimitirul din 
■ Roma, in caro se află mormlhtul 

iul Anl.->:i!o Gramsci, au fost de
pusa coroane do fiori din partea 
C.C. al. P.Q.I., precum șl a Co
misiei centrale de control a C.C. 
al P.C.Î., a Federației Tineretu
lui Comunist Italian.

N. PUICI-A
Roma.

al portocalilor 
și măslinilor

Pe „Yeti", omul zăpezilor, II 
cunoaște toata lumea, chiar 
dacă de văsuț nu l-a prea vă
zut nimeni. Dar un „om al că- 
pesilor" Intr-o țară de măslini 
și portocali — ca Spania’?.;,. j„ 

Cam să nu. Prin satele de la 
poalele majipului Sierra _del- 
Aguiia circula o legendă despre 
o astjel de ființă . fantastică — 
legendă care s-a confirmat re
cent,-cu exactitate. Făptura strâ-J 
nie a fost prinsă lingă orășelul 
Villena, in regiunea Alicante. 
Este vorba de un om complet 
sălbatic: nu știe să vorbească, 
se hrănește cu ierburi și rădi-, 
cinl, doarme în ermg" 
cilor. Măsoară doar lr 
insd o\ musculatură 
nai de ăesvollată.

Etnologii care l-au 
consideră , că are o virstă de 
peite 50 de ani șl aprcciasd cd 
este vorba de un copil pSrăiit 
de mic îh mun|i, care a supra
viețuit. sălbâtlclndu-se.

A fost' încredințat spre ree
ducare mlnâstlrll de călugărițe 
.din Villena. Primul contact cu 
clvilUafia a fost cam nefast 
invdtat să fumeze.

Sărmanul, nu știe ce-i rer 
servă următoarele contacte cu 
civilizația, clnd ca cunoaște cil 
de cit reoimul Tul Franco.

CojisJdhiirea reprezen
tanților Uniunilor lucratori
lor în domeniul științei din 
țări socialiste, di“ c^‘ 
Irului regional -;.al Federației.«mondia
la a oamenilor do ellintă. a.avut toc 
in stațiunea .,Drujba“ de "pe fitoraiuj 
buicar.

3$

Cu prilejul încheierii cu succes a misiunii selenare „Ăpoilb^lfi". președlr.- 
,tele Richard .Nixon a di:
celor trei ăștronauțl. Tr.de ml narea, curajul ți entuziasmul lor. a arătat pre
ședintele. au laser.L« im nou capitol in lupta umanității pentru descifrarea ne- 
cunascutiițijd. pentru progresul științei. In fotografie l membrii echipajului 

după amerizare

dat publicității o declarație hi care apreciază calitățile
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Lucrările celei de-a Hl-a 
Conferințe sindicale mon
diale privind problemele 
femeilor muncitoare, des£a- 
șțiratff intre .23 și 28 aprilie In capi-; 
tata, Cehoslovaciei, au luat sGrșlt.

- 'jcț-ă'. *7*13
Ia3 AmlMMda româna din 

Moscova a avut loc solemnita
tea laminării diplomei de „doc
tor ltonorii-causa“ al Institutu
lui politehnic din fast „Glieor- 
ghe zlîachi" rcnumlt-.ilui sa
vant sovietic cccd. Alexandr 
Ntkolâevici Nesmclanov. pro
eminentă personalitate ln do
meniul științei chimice mondi
ale. La ceremonie au participat 
acad. M. D. Millor.șcilcov. pre
ședinte a.i. a! Prezidiului Aca
demiei de $t!ințe a U.R.S.S., 
academicieni, persoane oficiale.
' tnmtntnd diploma de ..doctor 

hcnorta-eau«a“ omului de știin- 
(d sovietic pentru remarcabilele 
contribuții In domeniul chimiei 
organice, ambasadorul român, 
Gheorghe Badrus, l-a felicitat 
călduroș In numele Senatului 
Institutului politehnic din Iași, 
al oamenilor de știință romdni 
îi al Ambasadei române. .

Gingâșie
O ultimă inovație amerieend 

In, materie de modă feminină 
lansată recant la Neto York : 
„penis de sarcină". Este un fel 
de briu lat care, atașat de mlj- 
loc, ălmulează perfect o sarcină 
avansată. Publicațiile americane 
relatează ed noua ..invenție" a 
fost călduros primită de ferne.1. 
Diferite scrisori concretîzearȘ : 
„perna de sarcină ne creează 
impresia că slntem adevărate 
doamne, adică 'mame, lucru pe 
care cu salariul nostru hu ni 
l-am putea permită" „avem 

; multiple avantaje — in metro 
bărbații nc. oferă locul, iar șo
ferii de taxi ne deschid portie
ra" > „am putut astfel călători 

'■ mult prin fard fără să fiu ata
cată", Scrisori care s<l arate dacă 
trâtamentul preferențial s-a- ma
nifestat șl la oficiile de plasare 
a brate.lor de muncă nu sini pu
blicate — probabil din lipid ds 
spațiu.

„.Si o altă inoaafle : In închi
sorile de femei se preconizează 
deșchiderca unor ■i,boutique“-uri 
eu cosmetice, astfel ca deținu
tele să-și poată cumpăra far
duri. pudre, ruiuri ' fi lacuri 
pentru unphii; Cu precizarea că 
pro-duscle rerpeclive tra^uir să 
nu fie din cele foarte scumpe, 
d de tip popular.

Ce înduioșătoare ji ce emo
ționantă este grija șl cit de gin
gașă aient'a pentru femei In
tr-o onume societate !

N. C.
I

fac la oficiile paftale șl dtfuzo.-lt, din întreprinderi ?! Instituții. Pentru străinătate, abonamente prin „ROMPRESFILATELIA", București
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